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Somos a nova WarpZone Indies, e 
chegamos para ficar!

A revista WarpZone sempre foi uma 
publicação independente desde a 
época do fanzine, ou seja, o termo 
Indie está no “DNA da revista” e por 
isso sabemos da importância desse 
braço quando também se trata da in-
dústria dos games.

Desde a primeira edição da Revis-
ta WarpZone, nós procuramos falar 
de jogos indies, seja porque muitos 
deles são grandes homenagens aos 
jogos antigos, outros por serem ver-
dadeiras obras de arte, ou ainda por 
inúmeros outros motivos que nos fa-
zem querer falar desses jogos.

Mas o fato é que apenas um espaço 
na revista principal era pouco, en-
tão por que não uma revista falando 
apenas dos jogos indies? Então, aqui 
está, uma revista 100% dedicada aos 
indies e com muito destaque aos es-
túdios brasileiros!

Nessa primeira edição vamos mos-
trar a área indie da BGS e falar um 
pouco da importância do evento para 
a indústria brasileira de games. Va-
mos conhecer um pouco mais de per-
to dois jogos que prometem ser gran-
des clássicos no futuro, The Light of 
the Darkness e The Path of Calydra. 
E ainda temos dois reviews de dois 
jogos que vão te levar para o passa-
do, 198X e Biolab Wars são 2 incríveis 
jogos ao melhor estilo retrô!

A assim nasce a WarpZone Indies, 
uma revista feita com muito carinho 
para mostrar a força dos estúdios in-
dependentes do mundo, mas princi-
palmente do Brasil. 

Bora mostrar que não temos só o 
Blanka nos representando no mundo 
dos games (risos).

Fabio Reis - Editor
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A Brasil Game Show, con-
siderada o maior evento 
de games da América 

Latina, vem mostrando a cada 
ano não só relevância em ter-
mos de convidados, estandes 
e jogos desenvolvido por gran-
des empresas, mas também a 
importância de revelar diversos 
projetos independentes. A Área 
Indie não só mudou de nome 
para Avenida Indie, como ga-
nhou uma melhoria na ampliação 
do espaço e mais visibilidade no 
evento. Além disso, realizou uma 
premiação de melhores indies do 
evento, na qual os ganhadores, 
que são eleitos pelos visitantes, 
recebem créditos de R$2 mil, 
R$3 mil e R$5 mil para investir  
no seu game.

Por
Andréia Oliveira

para os

da

O evento conta também com 
a Brasil Game Jam, na qual dez 
equipes de estudantes partici-
pam, representando suas insti-
tuições de ensino, em um desafio 
que consiste em desenvolver um 
novo projeto de game em 48 ho-
ras de acordo com um tema re-
velado. O público que estiver na 
feira pode experimentar o jogo e 
participar na votação.

WarpZone Indies4



O grupo vencedor ganha diversos 
prêmios que vai desde um incen-
tivo financeiro à um estágio na 
área de games.

A Brasil Game Show já foi palco de 
vários games independentes nas 
últimas edições, destaques para:

Insania: Jogo de terror psico-
lógico para PC produzido pela 
desenvolvedora ALECFU. Com 
várias influências de jogos como 

Silent Hill e Amnesia, a história 
se resume em um personagem 
que está à procura da sua mãe 
desaparecida. 
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Lenin - The Lion: Desenvolvido 
pela desenvolvedora Lornyon, o 
jogo é um RPG que aborda a su-
peração. O jogador assume um 
leãozinho solitário que sofre de 
depressão. O game é claramente 
inspirado em Earthbound. O jogo 
contou com uma campanha no 
Catarse (site de financiamento) e 
está disponível para PC.

Adore: Desenvolvido pelo estúdio 
Cadabra Games, o RPG de ação 
tem influências em jogos do mo-
mento como League of Legends, 
StarCraft e Dota. O jogo simplifi-
ca o combate. Com o protagonis-
ta do game, o jogador consegue 
capturar inimigos e usá-los a seu 
favor no combate. O game se en-
contra disponível para PC.

Em 2019 não poderia ter sido di-
ferente, com a expansão da Ave-
nida Indie, contamos com diver-
sos projetos ricos, interessantes 
e originais. Destaques para:

Dolmen: Pela segun-
da vez consecutiva, o 
game Dolmen, do estúdio 
Massive Work Studio, esteve 
presente na Brasil Game Show 
2019. Dolmen se trata de um 
jogo de RPG de ficção científi-
ca com elementos de terror. A 
jogabilidade é muito semelhan-
te com os jogos da série Dark 
Souls e Bloodborne, da From 
Software.  Assumimos o papel 
de um cientista que tem a sua 
nave derrubada em um planeta 
desconhecido repleto de alie-
nígenas. O personagem perde 
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totalmente a memória e desco-
bre ser o único humano no pla-
neta. A nave conta com uma in-
teligência artificial que o ajuda 
na sobrevivência nesse planeta 
hostil. O game tem vários mis-
térios em relação a história do 
personagem, que serão revela-
dos durante o gameplay.  Com 
um desenvolvimento de 4 anos, 
o game já se encontra na sua 
fase final com lançamento, no 
início de 2020, para PC e pos-
teriormente para PlayStation 4 
e Xbox One. 

Pacer: Com fortes inspirações 
de jogos como F-Zero, Wipeout 
e Star Wars: Episode I Racer. Pa-
cer, desenvolvido pelo estúdio R8 
Games Ltd, se trata de um jogo 
de corrida futurista e conta com 
diversos combates. O jogo con-
ta com um desenvolvimento de 

quase 5 anos e presença de gran-
des veteranos na indústria de ga-
mes. O gameplay é bem frenético 
e conta com um sistema de drift 
e customizações de veículos in-
teressantes. O jogo será lançado 
em 2020 para PC, PlayStation 4 e 
Xbox One.
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171: Um dos destaques da Bra-
sil Game Show 2019, o jogo 171, 
desenvolvido pela Betagames 
Group, teve sua versão pré-al-
fa disponível para o público pela 
primeira vez na feira. Mesmo em 
fase de polimento, o jogo arran-
cou diversos curiosos em saber 
como é o “GTA Brasileiro”. A ideia 
de 171 veio em 2010 e uma das 

inspirações dessa ideia foram os 
mods brasileiros de Grand Theft 
Auto, mais conhecido como GTA, 
famosa série de jogos de mundo 
aberto da Rockstar Games. Em 
171, você assume o papel de um 
jovem criado na periferia de São 
Paulo cujo o irmão se encontra 
envolvido com o tráfico de dro-
gas. Por ter uma ambientação 

muito fiel a áreas periféricas do 
Brasil, em 171 vemos que ne-
nhum detalhe foi deixado para 
trás. Grades nas casas, caixas 
d’água, antenas de tv a cabo, li-
xos nas ruas e asfaltos danifica-
dos, são um dos exemplos. Com 
somente 6 pessoas na equipe de 
desenvolvimento, 171 foi desen-
volvido do zero utilizando a Un-
real Engine 4. O jogo ainda não 
tem data de lançamento e estará 
disponível para PC.

The Path of Calydra: Do estú-
dio FinalBoss, criadores de jogos 
como Life Defenders e Chro-
mabot e com mais de 16 anos no 
mercado, o estúdio esteve pre-
sente na BGS 2019 para apresen-
tar o seu mais recente trabalho. 
O game The Path of Calydra se 
trata de um action adventure em 
3D desenvolvido com Unreal En-
gine 4. No jogo, o protagonista é 
gente como a gente e não possui 
nenhum poder especial. Matheus 
tem 12 anos e sofre de bullying 
na escola, é meio solitário e após 
alguns acontecimentos, uma en-
tidade chamada Calydra, entra 
na mochila do menino, que aca-
ba sendo levado para um mundo 
diferente. Matheus irá precisar 
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recuperar todos os poderes de 
Calydra para que possa voltar ao 
seu mundo novamente. The Path 
of Calydra está dublado e legen-
dado em português do Brasil  
e tem como previsão de lança-
mento em 2020.

Eternal Hope:  Com 2 anos 
e meio de desenvolvimento, 
Eternal Hope game de pla-
taforma desenvolvido pela 
Doublehit Games é inspira-
do em clássicos jogos indie, 
como Limbo, da Playdead e 

Ori and the Blind Forest, da Moon 
Studios. O estúdio promete uma 
narrativa envolvente e um es-
tilo artístico próprio. No game, 
você controla um herói que pre-
cisa viajar em duas dimensões 
para enfrentar diversos frag-
mentos de almas da sua ama-
da e assim trazer ela de volta. 
Eternal Hope tem previsão de 
lançamento para abril de 2020, 
primeiramente para PC e depois  
para Xbox One. 
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D
esenvolvido pelo estú-
dio brasileiro QUARTO-
MUNDO, The Light of the 

Darkness, é um jogo que ainda 

nem nasceu, mas tem muitas 
histórias para contar. Nesta pri-
meira edição da WarpZone Indie 
dedicamos para ele a matéria de 

Um universo de fantasia

Por Cleber Marques

capa e vamos apresentar não só 
o jogo também um pouco da his-
tória por trás da sua trajetória.
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Muito mais que um jogo
Desde 2011 conhecemos The 
Light of the Darkness como um 
promissor jogo independente 
brasileiro que tem tudo para ser 
um dos melhores jogos já feitos 
por aqui. Porém, não se trata 
apenas de um jogo, é um concei-
to muito maior que isso.

De acordo com seu criador, Fer-
nando Rabello, The Light of the 
Darkness é um universo de fan-
tasia criado há mais de 18 anos 
com a intenção de virar uma 
franquia com diversos produtos, 
como filmes, séries de TV, livros, 
enfim, a serem lançados à longo 
prazo. O primeiro produto que 
será lançado é o jogo, que já está 
em desenvolvimento há 7 anos.

Duas versões
No início, o jogo estava sendo de-
senvolvido em uma game engi-
ne chamada Citrus, baseada em 
Flash e mantida pela Adobe. Foi 
com essa engine que os apoia-
dores do Kickstarter receberam a 
primeira build para testar, com o 

jogo em 2D. Para dar continuida-
de ao desenvolvimento, Fernan-
do começou a criar uma própria 
engine para o jogo, ela foi cha-
mada de Sephius Engine.

Após anos trabalhando com a 
Sephius Engine, e sem os inves-
timentos necessários, o desen-
volvimento precisou migrar para 
uma engine multiplataforma. 
Foi aí então que The Light of the 
Darkness ganhou uma versão 
desenvolvida com a Unreal En-
gine, que segue em desenvolvi-
mento até então.
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Investimentos
A história de financiamento e 
apoios ao jogo começou em 2009, 
quando a Secretaria de Estado de 
Cultura do Rio de Janeiro patroci-
nou o projeto com 45 mil reais. Em 
2011, houve uma campanha bem-
-sucedida no Kickstarter, site de fi-
nanciamento coletivo, arrecadando 
cerca de 22 mil dólares,  o que re-
sultou para o estúdio cerca de 20 
mil reais líquidos.

Após alguns contratempos com 
parceiros de desenvolvimento, 
em especial a Seven Game, Fer-
nando fundou o estúdio QUARTO-
MUNDO, junto com Rafael França, 
em 2015. Em 2018, o projeto par-
ticipou do programa StartupRio, 
no qual, após algumas etapas, o 
jogo foi escolhido para receber um 
aporte de 96 mil reais.

Sobre o game
Inspirado em jogos como Castle-
vania, Demon’s Crest, Actraiser 
e tantos outros, The Light of the 
Darkness é um  metroidvania que 
faz muito bom uso de elementos 
de RPG. O game é ambientado em 
um mundo de fantasia, com suas 
próprias leis da física e biologia, 
onde não existem os humanos.
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Oblivion Lands é uma região en-
tre os mundos da luz e a escu-
ridão, culturas diferentes vivem 
em constante conflito por conta 
do preconceito existente en-
tre elas. Você entra na pele de 
Sephius, primeiro e único ser hí-
brido. O jogo conta uma história 
de origem na qual Sephius deve 
sobreviver às provações enquan-
to tenta entender sobre sua pró-
pria natureza. 

Com essa sua característica hí-
brida você poderá trafegar entre 
a luz e a escuridão para descobrir 
o que está ocorrendo. Os grá-
ficos do jogo são incríveis, tan-
to na versão 2D quanto na 3D.  

Cenários criados a mão com um 
nível de detalhes que impressiona, 
você terá a sensação de que está 
jogando uma pintura. O efeito de 
zoom que faz você transitar entre 
o mapa de jogo é impressionante.

A jogabilidade é muito interes-
sante, lembra bastante Castle-
vania: Symphony of the Night 
com a possibilidade de usar 
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uma arma em cada mão, po-
dendo combinar elementos e 
criar novas magias e efeitos.

A trilha sonora é singular, ela é 
sombria, te insere no jogo e faz 
você ter medo do próximo pas-
so. Sussurros e barulhos estra-
nhos fazem parte da gameplay. 

Em alguns momentos, tudo que 
você vai escutar serão os baru-
lhos dos seus próprios movi-
mentos e o corte da sua espada, 
batendo em algo sem saber o 
que é por puro e simples medo.

Durante nossa passagem pela 
Brasil Game Show (BGS), em 

2019, Rafael disse que a versão 
atual ainda vai receber muitas 
mudanças, polimento e um tra-
tamento nos gráficos. Quem es-
tava por lá pode conferir de perto 
que o jogo já está muito bonito. 
Se ainda pode ficar mais belo, 
será incrível.
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Data de lançamento
Mesmo depois de tantas mu-
danças no percurso o jogo está 
previsto para PC e consoles, mas 
ainda não há uma data definida 
para o lançamento, pois o estúdio 
QUARTOMUNDO ainda precisa 
de financiamento para concluir o 
que ainda está aberto e finalizar 
o desenvolvimento.

De acordo com Fernando, o es-
túdio realiza trabalhos externos 
para outros e, junto com o finan-
ciamento do Startup Rio, está 
sendo possível cobrir os custos na 
atual fase de desenvolvimento. 

O ano de 2019 está terminando 
com uma ótima participação de 
The Light of the Darkness na BGS, 
onde mais de 600 pessoas passa-
ram pelo estande do projeto (entre 

elas Howard Scott Warshaw, cria-
dor de clássicos para o Atari 2600 
como Yars’ Revenge) e foi escolhi-
do como o melhor game indepen-
dente pela GameSpot Brasil.

Isso tudo só nos faz acreditar que 
2020 será um ótimo ano para a 
QUARTOMUNDO e que finalmen-
te poderemos ter o lançamento 
do game. Estamos na torcida. 
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Vamos explorar o mundo de Calygore ao lado de 
Matheus e sua mochila fantástica em The Path of Calydra

J
unto com cada novo game independente, 
vem as inspirações, ambições e perspectivas 
de seus desenvolvedores. E no Brasil isso 

não é diferente. Ah! Nem um pouco. A equipe da 
Finalboss, sediada no Rio de Janeiro, está trazendo 
em The Path of Calydra uma aventura única, com 
metáforas e questões importantes para o desen-
volvimento. Isso não apenas para seu protagonis-
ta, mas também do jogador em si. Essa sabedo-
ria, em forma de jogabilidade, promete ser um dos 
destaques dos anos vindouros.

WarpZone Indies16
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The Path of Calydra é uma aven-
tura 3D cheia de elementos de 
plataforma. Controlamos o herói 
Matheus em parceria com uma 
entidade chamada Calydra para 
superar enormes desafios. Tudo 
acontece no mundo fantástico 
de Calygore, onde os persona-
gens unirão suas habilidades 
(Matheus é bom escalador e 
Calydra domina feitiços e ofen-
siva) para um bem maior. Essa 

união objetiva recuperar os po-
deres da entidade no universo a 
que eles foram transportados, 
assim o garoto poderá final-
mente rever seus pais.

Pelos trailers e pela demo apre-
sentados na mais recente edi-
ção da Brasil Game Show já deu 
para sentir que a jogabilidade da 
aventura será focada em explo-
ração, solução de enigmas e nas 

variadas habilidades de Calydra 
que “mora” na mochila de Ma-
theus. São quatro formas que a 
entidade pode tomar que muda 
totalmente o estilo de jogo. Por 
exemplo, ela pode criar braços 
de pedra para escalar com maior 
facilidade ou se inflar para ajudar 
o protagonista a planar após um 
salto mais complicado. 
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O mundo de Calygore é vasto, 
há enormes criaturas por todos 
os lados, além de perigos des-
conhecidos a cada nova área. 
É claro que o game trará bata-
lhas contra chefes, aqui chama-
dos de Guardiões, e a Finalboss 

promete que cada uma será 
épica e inesquecível. Tudo isso é 
muito bonito no papel, mas se 
for linear e com um ritmo lento, 
The Path of Calydra terá difi-
culdades em prender o jogador. 
Felizmente os desenvolvedores 

prometem uma exploração li-
vre, cheia de descobertas e se-
gredos. Ainda bem!

Por enquanto não há uma data 
confirmada para o lançamento 
da aventura. A plataforma definida 
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até agora é o PC, mas não se sur-
preenda se logo mais anunciarem 
um port bem bacaninha para os 
consoles. The Path of Calydra tem 
tudo para nos fazer apaixonar por 
mais um belo game tupiniquim.

Nos desvencilhamos de obstá-
culos, escalamos árvores, mer-
gulhamos no mar profundo, tudo 
isso para bater um papo com Mar-
cio Vivas, o diretor de The Path of 
Calydra. Confira na íntegra:

The Path of Calydra nos pare-
ce bem ambicioso, de onde vem 
toda a ideia do game?

MARCIO: Tive a ideia muito tem-
po atrás. O conceito inicial era um 
game com visão lateral, bem no 
estilo Metroidvania. E começa-
mos o desenvolvimento em um 

cenário onde o protagonista Ma-
theus só andava para os lados. 
Após um tempo, percebemos que 
liberar a exploração para qual-
quer posição, deixaria o game 
mais fluído e livre. Então opta-
mos pela mudança. Quando pen-
sei na história, queria algo que 

fosse envolvente, e que prendes-
se o jogador. Ela foi se moldando 
logo de início, e em pouco tempo, 
já tinha início, meio e fim. Com a 
entrada de 2 roteiristas, ela to-
mou uma forma mais elegante  
e detalhada.  
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WZ: Por ser um game nacional, o 
que há de tupiniquim em The Path  
of Calydra?

MARCIO: O fato de ser brasileiro 
e ter tido uma infância completa-
mente diferente dos padrões de 
hoje em dia, me deu uma carga 
afetiva bem grande. Cresci sol-
tando pipas, jogando bola, brin-
cando com piões e bolas de gude. 
Na minha época era bastante 
comum, mesmo bem novo, brin-
car fora de casa com os amigos 
da rua ou do prédio. O Matheus, 
personagem principal do jogo, 
representa um pouco disso, e 
mesmo viciado em videogames, 
ainda demonstra algumas des-
tas coisas em seu ambiente no 
The Path of Calydra.

WZ: Quais são as mecânicas de 
destaque do jogo?

MARCIO: Quando Matheus vai 
parar em Calygore, o universo da 
Calydra, ela está totalmente sem 
poderes. Nosso protagonista 

precisa então ajudá-la a recupe-
rar esses poderes, para retornar 
ao mundo em que vive. Todas 
as habilidades estão relaciona-
das aos quatro elementos: fogo, 
terra, ar e água. Cada vez que 
ele recolhe uma destas formas, 
a mochila que abriga a Calydra, 
se transmuta, mudando não só 
sua forma, mas também abrin-
do possibilidade para a coleta de 
várias magias diferentes, rela-
cionadas ao elemento.

WarpZone Indies20



Na forma Hyrus (Água), temos 
algumas magias de que gosto 
muito, como a que transforma 
a mochila em um escafandro, e 
permite que o Matheus explore os 
mares e rios, resolvendo puzzles 
e coletando itens. Outra bastan-
te interessante, é a de propulsão 
aquática, que faz com que Ma-
theus atravesse distâncias maio-
res na água de uma maneira bem 
rápida e divertida.

A forma Gyrus (Terra), pos-
sui entre suas magias, po-

derosos braços que per-
mitem que Matheus 

escale grandes pa-
redões mágicos,

 e outra na qual o personagem 
comanda um escudo e espada 
através de seus movimentos, 
para enfrentar os inimigos de 
Calygore. Uma variedade enor-
me de combos podem ser usa-
dos dependendo da necessi-
dade e do tamanho do inimigo...
Existem várias possibilidades 
em cada uma das outras formas 
elementais, e todas tem opções 
bem diferenciadas, e que podem 
ser acessadas de maneira bem 
rápida, dependendo das necessi-
dades do Matheus no momento.

WZ: Há muitos desafios em de-
senvolver games independentes, 
um título como The Path of Caly-
dra parece trazer desafios ainda 
maiores. Quais são?

MARCIO: Os desafios são enor-
mes. Eu diria que dinheiro sufi-
ciente, uma equipe bem sinto-
nizada com as necessidades do 
projeto, além é claro de um bom 
gerenciamento são as coisas mais 
desafiantes em todo o processo.

WZ: Quando poderemos jogar a  
versão completa do game? O que 
devemos esperar?

MARCIO: O jogo está fluindo su-
perbem, com a maioria das me-
cânicas já implementadas. Es-
tamos agora no processo de 
produção dos níveis, detalha-
mento de cenários e etc... Espe-
ramos que no meio do próximo 
ano estejamos na reta final de 
lançamento.

A recepção em eventos tem sido 
sensacional, e esperamos que 
as pessoas, ao jogar o produto 
final, tenham o mesmo senti-
mento das que puderam curtir 
o game nestes locais. Esperem 
um game com ação, puzzles e 
uma história cativante, que te 
prenda do início ao fim. Se va-
mos conseguir? Só o tempo vai 
dizer. Mas nossas expectativas 
estão lá em cima. 
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D
esde os Anos 70, o Bra-
sil sonha em ter uma 
indústria nacional de 

jogos e, por incrível que pare-
ça, houve um momento no qual  
as palavras “Videogame” e “Jogos  
de Videogame” sequer existiam 
em nosso vocabulário. Disso tudo, 

Por
Ivo Marvox

e definição de Indie
uma coisa já se dava como certo, 
o brasileiro desde cedo é um inte-
ressado por produtos eletrônicos.

Existe uma linha muito tênue entre 
Ralph Baer e a criação do merca-
do nacional principalmente no que 
diz respeito às pessoas e grupos 

independentes que cada vez mais 
trazem experiências enriquecedo-
ras para quem gosta de jogar. Gos-
tamos de jogar, e os indies mos-
tram que também gostamos de  
criar, a explicação dessa linha tênue  
você confere abaixo.
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Ralph Baer foi um Engenheiro 
que trabalhava em uma emprei-
teira especializada em eletrônica 
para aplicações militares. Sozi-
nho ele jamais conseguiria co-
locar no mercado um game pois 
não tinha nenhuma relação com 
a indústria de eletrônicos e muito 
menos de jogos. Mesmo assim, 
o engenheiro enxergou a possi-
bilidade de fazer algo diferente 
ao criar, sozinho, o que seria o 
primeiro videogame doméstico. 
No entanto, foi necessário bus-
car ajuda de um grupo chamado 
Magnavox para alcançar o públi-
co nas lojas e tornar possível o 
lançamento. Assim, a Magnavox 
lançou o primeiro videogame, o 
Odyssey, em 1972.

Vamos adaptar a história de Ral-
ph Baer para o que acontece com 
os jogos indies. Uma pessoa ou 
um grupo de pessoas usam o 
próprio conhecimento e tiram re-
cursos próprios, ou por financia-
mento coletivo, para a concepção 
de um jogo. 

No começo pode ser um pro-
tótipo (Alpha, Demo), esse jogo 
é apresentado para algumas 
pessoas, pela internet ou em 

eventos, como o BIG Festival e 
Brasil Game Show (BGS), locais 
esses que os desenvolvedores 
buscam investimentos para con-
cretizarem seus games. Porém, 
como esse jogo chegará até às 
pessoas? Em muitas situações, 
esses grupos independentes 
colocam o jogo à venda em si-
tes oficiais ou, como no caso do 
Oniken (JoyMasher, 2012), antes 
de aparecerem no Steam eram 
vendidos apenas pelo Desura. 
E quando acontece uma sorte 
maior, a distribuição do jogo pode 
chegar a participar de serviços 
como Xbox Live Arcade (XBLA) ou 
PlayStation Network, vendidos 
apenas em formato digital.

Adaptar um jogo era algo muito 
comum nos anos 80 e 90, mas é 
preciso muito cuidado com essa 
palavra para não ser interpretado 
como sinônimo de clonar. É dar 
um toque criativo para que seja 
algo feito por nós, e criatividade 
é uma das melhores habilidades 
do brasileiro.

Na Atari de 1980, Nolan Bushnell 
havia contratado dois brasi-
leiros que foram responsáveis 
pela transformação do jogo 

Championship Soccer em Pe-
lé’s Soccer, lançado em 1982. No 
Brasil, a Dynacom comercializava 
apenas os jogos do Atari e com os 
títulos escritos em português. A 
Philips quando lançou o console 
Odyssey 1983 , aproveitou-se da 
fama do filme  Os Trapalhões na 
Serra Pelada, de 1979, para trans-
formar o jogo ‘Pick Axe Pete!’ em 
‘Didi na Mina Encantada’. 

Transformar Pac-Man em Come-
-Come, Pitfall em Pantanal, Ke-
ystone Keepers em Pega-Ladrão, 
Freeway em BR 101, é algo que 
só com a genialidade brasileira 
poderia acontecer. Querendo ou 
não, foi assim que os Jogos e os 
Videogames foram sedimenta-
dos em nosso país.

E podemos acreditar, nós faze-
mos isso de modo automático, 
mesmo que muitos não tenham 
nascidos nos anos 80. Quantos 
“parece Top Gear” em análises de 
Horizon Chase Turbo, ou “parece 
Metal Slug” em Blazing Chrome, 
ou “GTA Brasileiro” para o futuro 
‘171’? É involuntário, porque um 
jogo, em muitos casos, se nutre 
de referências.
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Anos 80 Anos 90

O primeiro jogo brasileiro foi 
desenvolvido em 1983, quando 
Renato Degiovani, formado em 
Desenho Industrial e Comuni-
cação Visual pela PUC/RJ, criou 
Aventuras na Selva, renomeado 
depois como Amazônia, um ad-
venture no estilo Point’n Click 
lançado para computadores da 
linha Sinclair ZX81. No entanto, 
a ideia de jogo brasileiro só foi 
atingir um público maior duran-
te a terceira geração de con-
soles com a Tectoy e o Master 
System. A partir dos anos 90 
começamos a ver títulos tipica-
mente nacionais como os jogos 
da Turma da Mônica, Castelo 
Rá-Tim-Bum, Férias Frustradas 
do Pica-Pau, As Aventuras da 

TV Colosso, Sítio do Pica-Pau 
Amarelo e Street Fighter II do 
Master System. 

Assim como a Tec Toy, outras 
empresas surgiram no mercado 
nacional. Não podemos deixar de 
citar a contribuição da Hoplon In-
fotainment, de Santa Catarina, que 
lançou o MMORPG Taikodom, em 
2008. A Hoplon é uma empresa 
particular fundada em 2000, como 
saber se ela, ou outra empresa 
neste semelhante, é indie ou não? 

Desenvolvedores de jogos inde-
pendentes não são financeira-
mente apoiados por publicado-
ras e normalmente têm pouca ou 
nenhuma verba disponível, ge-
ralmente contam com esquemas 

de distribuição digital na Internet.

Um jogo independente está, aci-
ma de tudo, tentando inovar e 
proporcionar uma nova experi-
ência para o jogador. Não é ape-
nas preencher a necessidade do 
portfólio de uma editora. Não foi 
inventado em um departamento 
de marketing. E não foi projetado 
por um comitê que saiu às ruas 
fazendo pesquisa de mercado 
para saber “ah sim, esse jogo 
será sucesso”. Observe também 
que retirei da definição qualquer 
referência ao tamanho da equipe. 
Mesmo que hoje a maioria dos 
jogos independentes tenha sido 
realizada por grupos de 6 a 20 
pessoas, isso não significa que 
sempre será assim no futuro.
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Um bom ponto de partida para 
discutir as oportunidades é ten-
tar identificar quem é o público 
que compra jogos independen-
tes. Na maioria dos casos, joga-
dores independentes podem ser 
dispostos nesse sentido:

Interessados (as) no Assunto - 
Acompanham de tudo, muito bem 
informados sobre jogos e tendên-
cias nos jogos, estão sempre à 
procura de novas experiências e 
que nem sempre fazem parte do 
que o grande público costuma jo-
gar. Um exemplo é quem procura 
uma experiência leve após termi-
nar Control ou Devil May Cry 5.

O prático - Esse tipo de jogador/
jogadora parte para jogos mais 

rápidos na web e talvez alguns 
downloads no PC ou no Console. 
Seu primeiro contato com jogos 
foi no celular ou através do Co-
lheita Feliz no Orkut. Isso não é o 
mesmo que aquele que só joga-
va Paciência, Campo Minado ou 
Diner Dash, o jogador “prático” 
busca resultados rápidos, sem 
esperar 80 horas para ver o final 
do jogo.

Ex-jogador hardcore - Geralmen-
te tem 25 anos ou mais e já jogou 
muito. Ele/Ela pode ter uma fa-
mília e apenas 15 a 30 minutos 
para curtir a jogatina. Esse pú-
blico está ciente das novas ten-
dências nos jogos, embora rara-
mente jogue a maioria dos novos 
jogos de varejo.

Indies é uma força que não co-
meçou agora no Brasil, segun-
do pesquisa realizada em 2018 
pela Faculdade Educacional Ina-
ciana (FEI), existem cerca de 375 
estúdios espalhados no país, 
com quase 3.000 pessoas tra-
balhando no mercado nacional 
de jogos. Os maiores pólos es-
tão concentrados em São Paulo, 
Brasília, e Porto Alegre.

Como saber quais são as próxi-
mas produções indies nacionais 
e internacionais? É por isso que a 
partir de agora, a WarpZone traz 
a Revista WarpZone Indie, para 
mostrarmos os jogos produzidos 
no Brasil, e também em outras 
partes do planeta. 
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H
ouve uma época em 
que os jogos nasciam 
em máquinas Arcade. 

Naquele momento, a indús-
tria tinha esse modelo de 
negócio em paralelo com o 
desenvolvimento de jogos 
para os consoles de mesa.

Arcades podem ser desde ga-
binetes com Fighting Games, 
Pinball; cabines com recursos 
mecânicos como Pistolas, 
Volante, ou máquinas que 
soltam tickets que podem ser 
trocados por algum brinde.

Por
Ivo Marvox

PC

Desenvolvedor/Publisher: Hi-Bit Studios
Lançado em: 20/06/2019
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Empresas como Atari, Taito, 
Midway e Sega, iniciaram os 
caminhos para a existência das 
máquinas Arcade no início dos 

anos 70, o qual foi mais do que 
uma nova forma de negócio. 
Essas máquinas serviram 
também como ‘área de tes-
tes’ entre desenvolvedora e 
jogadores para a introdução 

de vários gêneros de jo-
gos, seja nos consoles 
ou nos computadores.

A Era de Ouro dos Ar-
cades aconteceu entre 
1978-1986, na qual 
os estúdios trouxe-
ram as melhores 
ideias. Sendo assim, 
quando alguém 
queria jogar algo 
muito diferente 

era comum ir até 
um fliperama, onde 

contaria com a pró-
pria habilidade para 

vencer a máqui-
na com uma 

só ficha.

Nessa mesma ideia entre a his-
tória dos arcades e a sensação 
de frequentar um salão de flipe-
rama é que acontece o percurso 
do jogo 198X.

Produzido pela Hi-Bit Studios, 
198X nos coloca em plena Era de 
Ouro dos Arcades na qual acom-
panharemos o personagem Kid 
até um fliperama em Suburbia, a 

cidade fictícia do jogo. É difí-
cil limitar a produção em um só 
gênero, porque durante as nar-
rações temos o Graphic Novel. 
Porém, a aventura ganha forma 
quando entramos nos devaneios 
e no momento em que o persona-
gem encontra aquele contagiante 
salão de jogos. 

Assim, 198X nos oferece  5 estilos 
diferentes de jogo.

Beating Heart
Beat’Em Up

Kid precisará atravessar duas áreas. A aventura começa com o de-
sembarque na estação do metrô e segue até o Centro, no melhor  
estilo Final Fight.
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Out of the Void
Shoot’Em Up

2

The Runaway
Corrida

3

Quando Kid chega ao fliperama, as luzes dos mo-
nitores brilham em seus olhos de forma hipnótica 
como se as máquinas o chamassem para um duelo. 
Aqui, embarcamos em um jogo de navinha horizon-
tal, com direito ao boss, que toma boa parte da tela, 
para você enfrentar.

Quando Kid sai do colégio um carro chama sua aten-
ção, provavelmente o personagem ainda não tem 
idade para dirigir, mas quem precisa de CNH quando 
temos uma ficha e Out Run. 

Um dos melhores momentos do jogo acontece quan-
do tomamos o controle de um carro e precisamos 
pisar fundo por toda uma rodovia com checkpoints  
e tempo limitado. Enquanto desviamos de carros, 

motos e caminhões, o percurso é emba-
lado por uma trilha synthwave para 
fazer qualquer jogador viajar, li-
teralmente, enquanto joga. Só 
toma cuidado para não per-
der atenção no volante.
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ShadowPlay
Seja um Ninja

4

No final da Era de Ouro dos Arcades 
aconteceu a inserção de persona-
gens ninja como Shinobi (Sega), 
Ninja Gaiden (Tecmo) e Stri-
der (Capcom). Todos esses 
foram produtos apre-
sentados ao públi-
co em máquinas 
arcade. 
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Nesse momento, entra o estilo 
Endless Runner, no papel de um 
ninja que está sendo perseguido 
por um ser malígno. O percurso 
exigirá bastante atenção para 
atacar os inimigos pelo caminho 
enquanto agacha e salta por obs-
táculos cada vez mais difíceis.

Kill Screen 
RPG

5

estará em um corredor escuro e  
ouvouvirá uma voz robótica  que 
diz - Você não deveria estar aqui!

A missão, na visão em primeira 
pessoa, é caçar 3 dragões que 
estão escondidos no labirinto. 
No meio do caminho haverá 
confrontos com alguns inimigos 
que tentarão impedir o seu pro-
gresso. Nos momentos de ba-
talha, o jogador terá 4 opções: 
Beam (raio), Slash (espada), 
Hack (analisar o inimigo) e Heal 
(curar sua energia).

Vale lembrar que aqui é uma 
ação para um contra-ataque, en-
tão pense muito bem com certa 
antecedência. Avançar pelo la-
birinto aumentará o seu nível de 
experiência e assim os inimigos 
morrerão com maior facilidade.

Outro dos melhores momentos 
do jogo acontece nesta reprodu-
ção de um RPG da época. Você 

Segundo a Hi-Bit Studios, 198X é 
episódico e por esse motivo acon-
selho a começar a jogar. Provavel-
mente a próxima parte trará mais 
momentos marcantes da Era de  
Ouro dos Arcades.

O jogo 198X é o primeiro trabalho 
da Hi-Bit Studios, desenvolvedo-
ra sediada em Estocolmo, na Su-
écia, e que conta com uma equipe 
espalhada pela França e Japão. O 
estúdio é formado por pessoas 
que criam diversos conteúdos 
sobre games e são os responsá-
veis pelo Museu do Videogame 
de Estocolmo.

A voz do personagem Kid é du-
blada pela artista Maya Tuttle, 
que também já trabalhou com o 
estúdio brasileiro Hoplon para o 
MOBA Heavy Metal Machines, 
lançado em 2018.
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A trilha sonora de 198X é assina-
da por Daniel Rosenqvist, Antom 
Dromberg, U.F.L. e Yuzo Koshiro, 
um dos maiores compositores 
de trilhas sonoras de jogos e que 
atua na indústria desde 1986. 
Com certeza você já esbarrou em 
algum jogo que esse músico tra-
balhou: ActRaiser (SNES, 1991), 
Sonic The Hedgehog (Master 
System) e a trilogia Streets of 
Rage (Mega Drive). 
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O Brasil vem sendo reco-
nhecido como um gran-
de produtor de jogos in-

dies no mundo todo. A cada ano, 
nossos desenvolvedores vêm 
se destacando cada vez mais. O 
game Biolab Wars é um ótimo 
exemplo nacional.

Lançado em 23 de agosto de 
2019, o jogo foi desenvolvido 
e distribuído pelo Kolibri Game 
Studio, uma desenvolvedora si-
tuada no estado de Santa Cata-
rina no Sul. Claramente inspirado 
no clássico estilo 8 Bit, lembran-
do muito nosso querido NES, o 

título ainda adiciona uma bela pi-
tada de inspiração nos filmes dos 
anos 80, culminando em um jogo 
de plataforma 2D.

Com isso, fica fácil de definir o 
objetivo não é? Explodir tudo 
que vem pelo caminho, derrotar  

Por
Alexandre Woloski

PC

Desenvolvedor/Publisher: 2ndBoss
Lançado em: 23/08/2019
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todos os alienígenas malucos 
que encontramos nos cenários e 
enfrentar chefões totalmente pi-
rados com o visual muito bizarro, 
ao melhor estilo do nosso saudo-
so Contra.

A história do jogo é bem simples, 
porém divertida: alienígenas in-
vadem a terra e a estabelecem 
como base para seu novo labo-
ratório. Nesse são realizadas 
experiências estranhas com hu-
manos e animais, com a finali-
dade de estudar os habitantes 
do nosso planeta. Obviamente, isso não fi-

caria barato. Assim, três 
mercenários são incumbi-

dos da missão de descer a 
porrada nesses Aliens e des-

mantelar o laboratório que está 
assolando a população. Os três 
mercenários são: Finn, um ex-
-fuzileiro bombadão que, nas 
horas vagas, trabalhava como 
chapeleiro e técnico de televi-
são; Becca, uma mulher forte, 
durona e mortal que não admi-
te que cruzem o caminho dela e 
Teddy, um cãozinho de armadu-
ra que foi submetido a uma das 
experiências dos Aliens e quer 
vingança, ou simplesmente en-
contrar seu dono.

O jogo começa com uma difícil 
escolha, qual dos três mercená-
rios vai entrar no laboratório e 
cobrir todo mundo de porrada? 
Escolha difícil, mas o jogador 
precisa ter em mente que cada 
personagem possui uma forma 
diferente de gameplay.

Biolab Wars é composto pelos 
famosos “stages”, que são as fa-
ses do jogo. No total são 7 sta-
ges com três leveis cada. Cada 
stage conta com características 
e inimigos diferentes que deve-
rão ser superados para conse-
guir avançar ao próximo.

WarpZone Indies 33



Ao melhor estilo plataforma 2D 8 
bits, o objetivo é chegar ao final do 
cenário enfrentando todos os ini-
migos que aparecem no caminho. 
Cada personagem inicia munido 
de uma arma e, ao longo das fa-
ses, podem pegar outros tipos de 
tiro, abastecer a munição, pegar 
granadas, recrutar ajudante e re-
carregar o HP. O HP fica em des-
taque no canto superior esquerdo 
da tela, junto com os demonstra-
tivos de quantas vidas o perso-
nagem tem, bem como também 
qual o tipo de munição está ativa 
e quantas granadas ele possui.

Além de tudo isso, ainda há um 
marcador de tempo em cima da 
tela demonstrando que temos 
dois minutos apenas para com-
pletar aquele level. Após muita 

explosão, tiro e diversão, cabe ao 
jogar concluir a missão de derrotar 
o exército alienígena e livrar a terra 
dessa ameaça. 

Chegando meio despretensioso no 
mercado e com um lançamento 
inicial apenas para PC, Biolab Wars 

provou que tem potencial e hoje já 
figura também no acervo do Nin-
tendo Switch. Para quem gosta de 
retrogames, nostalgia e diversão, 
Biolab Wars é uma ótima pedida, 
encantando a todos que lhe dão 
uma chance de ser jogado. 
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N
o início do ano (2020), o 
estúdio brasileiro Aquiris, 
responsável pelo lindíssi-

mo jogo Horizon Chase, anunciou 
em suas redes sociais a chega-
da de um reforço de peso para  
a empresa.

Christopher Kastensmidt, a par-
tir de agora será o novo Head of 
Development. Kastensmidt irá 
liderar a operação de jogos origi-
nais multiplataforma do estúdio. 
Kastensmidt é norte-americano 
e já trabalhou em grandes em-
presas da indústria de games no 
Brasil. Atuou como coordenador 
da Southlogic Studios, sendo 
o responsável pela venda para 
a Ubisoft, e após isso foi o Co-
ordenador de Estúdio e Diretor 
Criativo da Ubisoft Porto Alegre.

Por
Fabio Reis

Foi também professor de desen-
volvimento de jogos, e é roteiris-
ta de games, quadrinhos, RPG, 
desenhos animados publicados e 
premiados em vários países.

Em uma publicação no Facebook, 
Christopher Kastensmidt e San-
dro Manfredini falaram um pouco 
sobre a nova contratação:

“Acompanho, com muita admira-
ção, a grande obra que AQUIRIS tem 
construído ao longo dos últimos 13 
anos. É uma honra ser convidado 
a participar deste próximo passo 
na formação deste legado e traba-
lhar ao lado de alguns dos maio-
res talentos nacionais da área.” -  
Christopher Kastensmidt, Head 
of Development.

“É um grande privilégio contar com 
a experiência do Christopher, ele 
será uma peça chave no crescimen-
to e na consolidação da AQUIRIS 
como um estúdio global. Além de 
ter sido um dos empresários de ga-
mes mais bem-sucedidos da nossa 
indústria, ele carrega consigo uma 
visão muito ampla do processo de 
criação como um todo, pelo fato 
de ser engenheiro por formação,  
e escritor por paixão.” - Sandro 
Manfredini, Business Director.

Agora nos resta esperar os óti-
mos games que irão surgir nesta 
nova fase da Aquiris. 
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“ONE OF THE BEST 
FEEL-GOOD GAMES 

ON NINTENDO”
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