
 

APÊNDICE A: DOCUMENTO DESIGN DO JOGO  

“Trem de Doido” 

 

 

1 O tema ou o conceito geral. 

 

O tema ou o conceito geral do jogo “Trem de Doido” é a fuga da insanidade psíquica, 

pela reconfiguração das ações nos labirintos da vida. A palavra labirinto é uma metáfora que 

se concretiza nos cenários do jogo, ou seja, no espaço físico de um hospital de loucos. O 

jogador para se livrar dos perigos do labirinto deve vencer uma série de obstáculos mediante a 

solução de problemas e enigmas. Ele pode acender velas para clarear e iluminar o seu 

caminho, uma analogia ao despertar da própria percepção acerca de seu comportamento, a 

partir da reorganização de suas ações e, finalmente, abrir as portas do hospício derrotando o 

monstro da loucura.   

 

2 O gênero e o clima. 

 

 As características mais marcantes em termos de gênero e clima do jogo “Trem de 

Doido” são o suspense, o terror, a surpresa, o humor do tipo fleumático de Hitchcock, a 

investigação e a resolução de enigmas. É um jogo do tipo “single-player”, “offline” e mais 

pelo “adventure” do que pela ação. Perpassando todas as fases do jogo, criando um clima 

típico, está a ideia de elevação/danação: a elevação dependente de ações acertadas na 

resolução dos enigmas, e a danação, em consequência dos desacertos, levando à 

degenerescência física e à insanidade.  

   

3 A história. 

 

A história do jogo “Trem de Doido” foi originada em fatos reais, mas os personagens 

e os acontecimentos são fictícios. A inspiração de todo o processo do jogo “Tem de Doido” 

provém de uma reportagem a respeito dos famosos sanatórios na cidade de Barbacena em 

Minas Gerais,  Brasil. 



   

 

“MUSEU DA LOUCURA? 

Renato Luiz Lopes de Castro Lobo 

Psiquiatra e Supervisor Hospitalar do SUS de Barbacena/MG 

 

No ano de 1900 era promulgada pelo Governo do Estado de Minas 

Gerais a lei que instituía, no âmbito da responsabilidade do Estado, a então 

denominada “Assistência aos Alienados”. 

Pouco depois, em 1903, nas instalações de um antigo Sanatório para 

Tuberculosos, que havia sido fechado por motivo de falência e que se localizava 

em terras da antiga Fazenda da Caveira - que antes pertencera ao conhecido 

delator da Inconfidência Mineira, Joaquim Silvério dos Reis – foi inaugurado o 

Hospital Psiquiátrico de Barbacena. 

Junto a este hospital-colônia passava uma ferrovia, que, no decorrer dos 

anos, transportou milhares de pessoas ditas loucas: desajustados sociais, 

alcoolistas, epilépticos, deficientes físicos, deficientes mentais, meninas e moças 

que, para vergonha e desgosto das famílias, haviam perdido a virgindade antes 

do casamento, órfãos e desviantes de todo gênero, entre os quais os que seriam 

de fato portadores de algum transtorno mental inacessível aos tratamentos da 

época. Toda essa gente formava uma massa homogênea tendo em comum o 

rótulo de louco. 

Reeditando em terras mineiras a trágica Nau dos Insensatos deslizando 

pelos rios e canais da Europa Renascentista com sua carga de insanos, esse trem 

cortava as terras da Mantiqueira para despejar a cada semana uma nova leva de 

alienados, que chegavam de todos os lados do Brasil para cumprir sua 

condenação no manicômio pelo resto de suas vidas. Ao misto de curiosidade e 

espanto de quem via correndo pelos trilhos este trem apinhado de doidos é que 

certamente se deve a expressão “Trem de Doido”, corrente no linguajar mineiro. 

As condições subumanas em que estes infelizes eram obrigados a 

sobreviver - houve épocas em que o manicômio chegava a alojar 5 mil pessoas - 

compõem uma paisagem como a do inferno de Dante: centenas de pessoas 

espremendo-se nos pavilhões, dormindo amontoadas sobre uma rala camada de 

feno, obrigadas a comer com as mãos ou em cochos de alvenaria como animais, 

nenhuma cama, nem pratos, nem talheres; serviços médicos, de atendimento 

psicológico e social precaríssimos. Havia ainda a infinita monotonia dos pátios 

imundos em que a rotina dos dias interminavelmente iguais mal era quebrada 

com a chegada da morte, que vinha sem cerimônia, sem alardes e quase sem 

trazer incômodo aos sobreviventes. E eram muitas as mortes. Os levantamentos 

oficiais apontam que aproximadamente 60 mil pessoas morreram sem a 

assistência devida neste hospício, desde a sua fundação. Estima-se que ocorriam 

60 óbitos por semana e sabe-se que, durante décadas, este hospital foi um dos 

maiores fornecedores de cadáveres para as Faculdades de Medicina no País. 

Aos mais agitados, inconformados ou revoltados, que teimavam contra 

o destino que os havia arrastado para fora das margens da vida, estavam 

reservadas as “celas fortes”, onde ficavam confinados atrás das grades, em 

cubículos sem sanitários ou camas, indefinidamente, até que se mostrassem mais 

dóceis ou que alguém se lembrasse deles. 

Era esta a psiquiatria da época, com suas tentativas de lidar com os 

desvios humanos, com os seus métodos e sua mão de ferro para domesticar a 

loucura das mentes. Propôs, impôs e experimentou um tosco arsenal de técnicas 

de tratamento absolutamente empíricas e dolorosas aos sujeitos, convicta das 

práticas que tomavam forma em meio à névoa de cientificidade em que 

procurava orientar-se e coerente com os pressupostos do alienismo científico 

emergente na ocasião: isolar para cuidar. E que métodos empregava? Banhos de 

água fria logo seguidos de água quente, porque assim se supunha intervir para 

acalmar os nervos; comas provocados por doses maciças de insulina logo 

seguidas de injeção de glicose, porque estas bruscas oscilações poderiam repor a 



ordem onde imperava o desregramento do sistema nervoso; eletrochoques 

indiscriminadamente aplicados com a intenção de produzir resultados 

terapêuticos ou apenas como punição para corrigir a indisciplina. Em outras 

ocasiões, recorria-se ao procedimento neurocirúrgico largamente empregado das 

lobotomias, cortes cirúrgicos de áreas cerebrais associadas ao comportamento 

cognitivo e afetivo, dos quais resultavam seres robotizados, que passavam a 

perambular com o alheamento e olhar perdido de mansos zumbis. 

Lá pelos anos 50 começaram a surgir os psicofármacos, mais eficazes e 

menos agressivos. Com as novas armas terapêuticas, no entanto, não se seguiu 

uma nova estratégia: isolamento familiar e social, camisas de força, celas fortes, 

eletrochoques, tudo isso continuou, agora com o acréscimo da administração, 

frequentemente abusiva e inespecífica, de psicotrópicos. 

Só ao final da década de 70 e ao longo dos anos 80 viriam a soprar 

novos ventos a partir do movimento iniciado por trabalhadores que se 

apresentavam como da “Saúde Mental”. Denúncias do tratamento desumano aos 

doentes mentais, com menção especial a Barbacena, começaram a ser divulgadas 

e a mobilizar a sociedade. 

Foi a partir daí que significativas conquistas se sucederam no campo do 

tratamento e da inserção social dos portadores de transtornos mentais: 

tratamentos em unidades abertas como os Centros de Atenção Psicossocial 

(CAPS),oficinas terapêuticas, valorização da expressão artística de uns e da 

capacidade de trabalho produtivo de outros em espaços protegidos, uma rede de 

possibilidades novas para esvaziar o discurso que segregava como alienados e 

perigosos os portadores de sofrimento psíquico.  

Estamos, entretanto, diante de um trabalho em construção, o velho 

ainda resistindo ao novo e, ainda que as condições gerais de hotelaria tenham 

melhorado, perduram práticas que mantêm um substancial contingente humano 

submetido a condições de vida e modalidades de tratamento de décadas atrás. Há 

que se reconhecer que o poder público tem dado uma contribuição substancial 

para mudar esta lógica de descuido: já podemos contar com Leis e Normas 

Federais e Estaduais bem como a decisão do Município de Barbacena em fazê-

las cumprir, viabilizando a construção da Reforma Psiquiátrica. Barbacena, 

contudo, ainda abriga um amplo parque manicomial, com cinco manicômios e 

cerca de 750 pessoas moradoras. Práticas alienantes ainda perduram, o mito da 

periculosidade do louco teima em mostrar longevidade, a prática do 

confinamento ainda resiste e os psicofármacos, sob o pretexto da indicação 

terapêutica, continuam sendo empregados como recurso de contenção química. 

Ora, direis, lugar de louco é no hospício. Temos de dizer que não. E dizer não é o 

desafio técnico e cultural que a reforma psiquiátrica tem, no atual contexto, pela 

frente; o que significa apostar que a infância de Barbacena não está condenada a 

crescer considerando natural a paisagem com as sombras do muro do hospício 

estendendo-se diante dos seus olhos. Em 16 de agosto de 1996, para constituir-se 

em marco do tempo novo da terapêutica em Saúde Mental, no coração do centro 

Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena, inaugurou-se um museu a que se deu o 

nome de “Museu da Loucura”. Em sua concepção reconhece-se, talvez até com 

algum glamour, uma carta de confissão, algo como um meia culpa dos pecados 

que, em nome da Ciência, se perpetraram contra a humanidade dos tidos como 

doentes mentais, arrastando-se ao longo de nada menos que nove décadas. 

Convido o leitor a apreciar comigo o seu acervo: fotos horripilantes de 

rostos e corpos miseráveis, portas de ferro das celas fortes erguendo-se do chão 

ao teto, radiografias de crânios, crânios silenciosos em seu amarelecido macabro, 

instrumentos cirúrgicos de lobotomias que lembram os ferros da Inquisição, tudo 

envolto numa atmosfera em que se respira o horror...” 

 



 

3.1 O  resumo do enredo do jogo 

Tudo começa em 1934, quando o jogador é levado no famigerado “Trem de Doido” 

para um hospício. Ao chegar, os enfermeiros o medicam e o deixam em uma sala ampla. Tudo 

lhe parece diferente: os acontecimentos estão em câmara lenta. Ao seu redor observa algumas 

figuras curiosas: uma velha desdentada baba sentada em uma cadeira de balanço; do outro 

lado, uma outra mulher, muito gorda, grita e geme de dor; um sujeito alto o olha furiosamente 

; um careca atarracado se aproxima e ri convulsivamente. Os enfermeiros o trancaram ali e 

nenhum médico apareceu. Ele se sente perdido, pois não sabe onde está, não se lembra de 

ninguém nem mesmo de seu próprio nome. 

  Aparentemente o jogador se lembra apenas de uma bela mulher desconhecida: 

somente de seu sorriso e de um perfume fresco e suave. Desde o primeiro instante o 

personagem do jogador se pergunta: quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, por que estou 

aqui? Estas são perguntas básicas do questionamento filosófico de todo ser humano. Esta 

busca por respostas permeia todo o jogo, para somente serem respondidas no final.  

Alguns pacientes deste hospício são psicopatas assassinos. Os enfermeiros não são 

nem um pouco gentis. Ofendê-los ou tentar fugir pode ser perigoso. Sempre há o risco de 

receber tratamento desumano como o eletro-choque ou a lobotomia, entre outros. 

 Felizmente, o jogador pode contar com a sua astúcia para desvendar os estranhos 

enigmas do hospital, como também, com o seu inconsciente, capaz de lhe conceder poderes 

especiais que as mentes normais não são capazes de detectar. Sim, a loucura é sua inimiga, 

mas pode ser também sua melhor amiga, dependendo de suas ações.  

O jogador percorre o manicômio a procura de pistas. Resolve enigmas, monta 

sistemas mecânicos e se perde em labirintos impossíveis. Desvia-se da sujeira e dos esgotos 

que dominam o lugar. Desce ao porão, sempre escuro e cheio de perigos. Foge de infestações.  

Enfrenta perigos muitas vezes criados por sua própria mente. E acima de tudo, se esconde dos 

enfermeiros e  de seus perigosos tratamentos.  

Estranhos sonhos acontecem durante o sono do jogador/personagem: sonhos 

inexatos, porém muito reais e perturbadores. Durante estes sonhos, situações da vida real do 

personagem aparecem sem muita definição. Sua mulher aparece chorando e pedindo para ele 

voltar. Porém, isso não é percebido com clareza até que o jogador vença o jogo. 

No decorrer do jogo, o jogador conhece outros internos que o ajudam a lidar com o 

manicômio e que o ajudam, também, a responder seus próprios questionamentos. Alguns 



destes internos são os mestres fantasmas, almas perdidas entre este e o mundo do além. Almas 

sedentas de vingança contra seus agressores. Estas almas perdidas podem ensinar ao jogador 

como usar seus poderes da mente, que são: a consciência do corpo, a viagem para fora do 

corpo, a força aumentada, o salto mais alto, a invisibilidade e a imortalidade temporária. Mas 

tais mestres fantasmas as ensinam ao jogador estes poderes se o jogador achar os “Livros de 

Carne”.  

Somente colecionando os 6 Livros de Carne, livros criados por Ghiles Thelema e 

Igor o ajudante corcunda, capacho do Doutor Thanathos, que utilizou a pele dos internos 

como matéria-prima, é que o jogador pode enfrentar o perigoso médico. Cada Livro de Carne 

conta a história de um interno que sofreu nas mãos deste médico. Estes internos é que são os 

mestres fantasmas, cujas almas precisam de descanso. Estes livros devem ser devolvidos ao 

seu respectivo mestre fantasma que, então, ensinará vários poderes ao jogador.   

Para que a vingança se consuma, o jogador precisa descobrir quem está por trás dos 

desaparecimentos dos pacientes e o porquê.  Na verdade os desaparecimentos são obra do 

chefe dos médicos, Doutor Thanathos, que vem vendendo os corpos dos internos para a 

Escola de Medicina. 

 No último estágio, o jogador está de volta à locomotiva que o trouxe, onde deve 

chegar à cabine e acionar os freios. Caso o jogador saia vencedor, ele acorda de seu coma 

catatônico nos tempos atuais e não mais em 1934. Tudo não passou de um sonho ruim! Ele 

também vê que todos os personagens importantes do manicômio são, em verdade, pessoas 

reais: sua mulher, sua mãe, seu pai, seu irmão e seu amigo. Em suma, tendo acordado de seu 

coma catatônico tudo termina bem.  

Se o jogador falhar em sua missão, ele permanecerá para sempre no hospício. Preso 

em suas próprias fantasias e medos: sem conseguir resignificar os labirintos da sua vida. 

 



3.2 O critério de vitória e fracasso. 

 

Toda obra de mídia possui uma lógica estrutural que define toda a sua criação. No 

caso do jogo digital “Trem de Doido”, e quase em todos os outros jogos, o critério máximo 

definidor é o de vitória ou fracasso. Tudo gira em torno desta busca por um estado final de 

vitória e da fuga do fracasso. A vitória significa encontrar todos os Livros de Carne e devolvê-

los aos respectivos mestres fantasmas. 

O jogador abrirá um acesso na penúltima fase, indo do Manicômio Fantasma à 

Locomotiva, ou seja, a última fase. Na Locomotiva ele deve chegar ao vagão cavalo trator  

(1° vagão) e acionar o freio. Então consegue escapar e VITÓRIA! Ele acorda na cama de um 

hospital e tudo não passou de um sonho ruim! Ele verá que todos os personagens importantes 

do manicômio são pessoas reais: o enfermeiro João é seu velho amigo de infância, o louco do 

porão é seu irmão; a menininha da Ala 13 é a sua filha; o louco da cadeira de rodas é seu pai; 

a louca da Ala Fantasma é sua esposa, aquela do perfume suave. 

O fracasso significa que o jogador permanecerá para sempre no hospício vencido 

pelo monstro da loucura, que será lobotomizado ou terá o Coração ou o Cérebro = 0  (Game 

Over , ou Fim de Jogo). 

 

3.3 A progressão do Jogo, ou Game Flow. 

 

O jogo se divide em 6 Atos, sendo eles: 

● Ato 1. 

O jogador chega no manicômio... até 

... o jogador enterra o Crânio do Louco do Porão. 

● Ato 2. 

O jogador descobre O Louco do Porão... até 

... o jogador faz o enfermeiro Gus cair no ácido. 

● Ato 3. 

-O jogador descobre A Menininha da Ala 13... até 

... o jogador faz a enfermeira Bete ajudar  Joana. 

● Ato 4. 

O jogador descobre O Velho da Cadeira de Rodas... até 

... o jogador faz o Dr.Thanathos cair da escada. 



● Ato 5. 

O jogador descobre A Louca da Ala Fantasma... até 

... o jogador faz o Coronel Ferreira ser internado. 

● Ato 6. 

O jogador acorda do coma prolongado. Fim de Jogo. 

 

3.4 A sinopse  para marketing 

 

Conheça “O Trem dos Doidos”!  

Desça aos porões da loucura! 

Enfrente os seus medos primordiais! 

Descubra os segredos da vida! 

4 O Roteiro  

 

Algumas estratégias inspiradas na linguagem cinematográfica de Hitchcock foram  

especialmente enfatizadas no desenvolvimento dos roteiros do jogo “Trem de Doido” como os 

exemplos a seguir: 

 O mistério 

As perguntas postas pelo jogador quando chega ao hospício_ quem sou eu? O que eu 

estou fazendo aqui? Por que estou aqui? Como escapar deste ambiente horrível?_ instalam o 

mistério e sustentam a base do suspense. 

 O Condicionamento 

Os enfermeiros estão sempre praguejando contra o jogador. Por serem estímulos 

aversivos fazem com que o jogador sempre fuja dos enfermeiros logo que os mesmos são ao 

visualizados. Esta é uma modalidade de condicionamento de esquiva que visa evitar estímulos 

desagradáveis. Da mesma maneira que vários outros estímulos levam à fuga, existem 

acontecimentos que reforçam o jogador levando-o a repetir o ato. Por exemplo, o 

empilhamento de barris, disponibilizados nos labirintos, reforçam positivamente o jogador, 

que pode, a partir da repetição de tal ato, fugir dos perigos dos labirintos. 

 

 O suspense 

O suspense permeia todo o jogo. A diferenciação temporal do dia e da noite é 

fundamental para a eclosão do suspense, pois à noite os enfermeiros e os médicos estão 



sempre furiosos. Desta forma cria-se a expectativa da chegada da noite e, portanto, há o 

surgimento do suspense. 

 A surpresa 

Este é um recurso já amplamente usado na linguagem dos jogos digitais. A surpresa 

se dá no instante do choque, ou seja, no momento em que o jogador pode ser pego ou atacado. 

Mas, para que o choque seja forte o suficiente, ele não deve acontecer constantemente ou 

numa  frequência tal que o jogador o antecipe, mas deve ocorrer aleatoriamente. Portanto, a 

lógica da relação entre os personagens e os perigos dos labirintos no jogo “Trem de Doido” 

foi bem planejada para possuir uma frequência de choques nem  temporalmente muito 

espaçada, para que  o jogador não perca o interesse, nem  de intensidade prolongada, para que 

ele não abandone o jogo.  

O jogo digital pode durar muitas horas divididas em várias sessões, provavelmente, 

de durações também variadas. Assim, é importante salientar que, dentro da linha de suspense 

do jogo, foram inseridas várias surpresas menores. A quantidade exata dessas surpresas 

depende do tempo médio de jogo e de cada fase. 

 O  vilão 

 Enquanto os enfermeiros podem ser vistos, durante o desenrolar do jogo, andando ou 

correndo, o médico não pode ser visto desta maneira. Nas suas raras aparições no decorrer do 

jogo, o médico não perseguirá o jogador. Mas, quando o jogador estiver de costas para o 

médico, este vem correndo em sua direção. Quando o jogador está olhando de frente para o 

médico, este fica parado. Desta forma, o jogador não o verá se movimentar. Acreditamos que 

isto cause um efeito perturbador ao desumanizar o médico, pois ele não anda, simplesmente 

aparece, como um ser etéreo. Os vilões, enfermeiros e médicos, representam uma força 

maligna, não humana, que está sempre espreitando o jogador.   

 Os movimentos da câmera 

A câmera desenha o jogo: toda vez que o personagem entra em um cenário a câmera 

corre em um Plano Geral para situá-lo, geograficamente, no ambiente possibilitando-o 

visualizar um objeto ou lugar a ser alcançado. Quando o jogador chega perto de algum objeto 

importante ocorre um Plano Detalhe para mostrá-lo com mais nitidez.  

A distância da câmera em relação ao objeto altera a percepção de tempo: em alguns 

cenários em que se deseja que o jogador se sinta sozinho ou parado no tempo, a câmera 

poderá se  situar bem longe, causando confusão no jogador e desta forma também dilatando o 

tempo.  



  Arenque vermelho 

 A venda dos corpos para as universidades é só um pequeno desvio da história a ser 

contada. Na verdade é a única parte do roteiro que realmente aconteceu em termos históricos, 

mas esta inversão do real/ imaginário faz parte do conceito do jogo. 

 “McGuffin” 

A procura do jogador pelo “Livro de Carne” é o pretexto que conduz o jogador na 

resolução do seu real problema: fugir do hospício e da loucura. 

O som 

O som dos passos do jogador é sempre audível, porém tais passos não são sempre 

sincronizados com a animação: isto causa uma estranheza de ritmo. As portas, quando são 

abertas ou fechadas, emitem um som “gritado” e estridente. Sussurros e murmúrios ecoam, 

freqüentemente, pelos cenários. De noite,  surge  uma trilha sonora sinistra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1 - O esquema screenplay baseado em Hitchcock do jogo  “Trem de Doido” 

Suspense 

A busca do 
PP pela 

identidade 
“Quem sou 

eu?” 

Colecionar 
os 10 

“Livros de 
Carne” 

Conflito com 
o médico 

chefe 
, pois ele é o 
responsável 
pelas mortes 
no Hospício 

Andamento do jogo 

Apresentação do 
jogo, tutorial dos 

controles, 
identificação com 

o PP 
Tentativa 
de fuga 
no Trem 
de Doido 

PP acorda 
do coma e 
percebe 
que tudo 

não 
passou de 
um sonho 

Fuga da 
insanidade   



4.1.1 Roteiro de uma cena. 

 

 

O roteiro do jogo “Trem de Doido” é composto de várias cenas, mas aqui será 

apresentada apenas uma das cenas do jogo. 

 

O  trem de doido chega com novos internos. 

O recepcionista é quem recebe os novos internos. É um senhor sério e sinistro, um 

velho cadavérico de terno e gravata. Talvez o mais formal de todos os personagens. 

O recepcionista e fala: 

- Acho que já avisaram para os senhores que serão atendidos conforme as 

conveniências. 

Há na sala da recepção vários  internos amontoados e o recepcionista fala: 

- Sejam bem vindos meus filhos queridos! Nossa proposta é de que fiquem o tempo 

que precisarem.  

 

O recepcionista sorri: 

- Porque vocês iriam querer voltar? Aqui tem tudo o que precisam. E toda a ordem 

necessária também. 

 

Uma mulher chega e abraça o recepcionista que fala: 

- Esta é minha secretária. Ela sabe tudo o que acontece aqui.  

 

Ele dá um beijo na boca da secretária, como um robô; ela para de beijá-lo, olha 

pra frente e fala: 

- Podem ter certeza de que vocês estão sendo bem recepcionados. 

 

Ela fica olhando o recepcionista um longo tempo. 

O recepcionista fala: 

- E que se calem. 

 

Do meio da multidão ouve-se. 

- Você falou! 

 



O recepcionista fala 

- Alguém disse alguma coisa? 

 

Aparece um velho cego ajoelhado no chão com uma camisa de força e fala: 

Você falou que ia trazer o céu e a minha morte. 

 

O recepcionista fala: 

- Não dê crédito ao passado, minha cabeça vem de um tempo que sempre muda e 

conforme as vidas vão sendo consumidas, mais rápido o buraco que me alimenta cresce e o 

serviço é pouco: só tenho que recepcioná-los de forma agradável. Por isso meus irmãos, 

queridos ilustres e estimados, com tudo de bom que se oferece, por que hão de querer insistir 

e incorrer em demais argumentações estéreis?  

 

O velho fala: 

- Olha o que está atrás de você.  

  

Ouve-se um som desarmônico e os bebês gêmeos aparecem atrás do 

recepcionista. Ele se vira, mas eles somem. 

 

O recepcionista fala para o Personagem Principal acompanhá-lo. 

Venha comigo, vamos descobrir onde poderá dormir ( SALVAR JOGO ). 

            

            



 

5 Menus , ou GUI(Game User Interface) 

 

Ao se entrar no jogo, depois de alguma apresentação de marcas, temos um menu de 

opções. As apresentações a seguir são um exemplo de planejamento destes menus. 

 

Tela Inicial 

 

Aqui o “ Opções de Jogo” foi clicado... 

 “Começar Uma Nova Lembrança (novo jogo)”,  

 “Relembrar (carregar jogo)” ,  

e “Nunca Esquecer (salvar jogo)”. 

Então se clicou no “Relembrar (carregar jogo)”... 

“Dede 23/03/08 23:11”  

Haverão apenas 4 slots para se salvar um jogo. 

FIGURA 2 - Menu: Tela Inicial 



 

Quais serão as opções de “gráficos” e “línguas”, ainda não se definiu. 

 

O menu “ Informações” conterá: 

“Sobre o jogo “Trem de Doido” 

“Website” 

“Créditos”  

 

Então, caso eu clique no menu “Configurações”, fecha todos os outros menus 

anteriores e abrem os menus:  

 

“gráficos”, 

“som”,  

e “língua”. 

 

 

FIGURA 3 - Configurações 

 



 

Tela Cut-Scene 

 

Supondo-se que  o “ Opções de Jogo” foi clicado, e logo depois clicou em “Começar 

Uma Nova Lembrança (novo jogo)”, a tela seguinte é uma tela para mostrar um cut-scene , 

onde aparece um texto e um X que se clicado fecha esta tela e passa para a próxima. 

 

 

 

FIGURA 4 - Menu: Cutscene 



 

Tela do Jogo 

 

Com o jogo em andamento, aparecem os seguintes menus que ficarão aparecendo a 

todo instante do jogo: 

“Menu(Esc)” 

“Saúde” 

“Inventário” 

“Objetivo” 

  

Neste exemplo selecionamos o menu “Objetivo”. Para que se saia dele basta se clicar 

nele ou em qualquer outro menu novamente.  

 

FIGURA 5 - Menu: Objetivo 



 

 

Abaixo clicamos em “Inventário”. Basta clicar novamente na figura do objeto para 

usá-lo, como exemplificado com a Maçã. 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 6 - Menu: Inventário 



 

 

Abaixo selecionamos o menu “ Saúde”. 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 7 - Menu: Saúde 



 

 

A seguinte tela mostra que se clicarmos em “Menu (Esc)”, Volta para o menu 

principal. Se clicarmos novamente ele voltará ao jogo. 

 

 

 

 

 

FIGURA 8 - Menu: Esc 



 

Tela Interação NPCs (Non Players Caracthers) 

 

Temos aqui o PP falando com uma NPC. Clicando ou Key E perto do NPC, abre-se o 

primeiro menu com as possíveis falas. Ao selecionar uma, a resposta virá logo abaixo como 

demonstrado. O X pode fechar apenas o GUI a que pertence, deixando as possibilidades de 

fala abertas. Naturalmente, elas seriam fechadas apenas se clicarmos em outro menu, outro 

NPC, ou, se estivermos muito longe do NPC. 

 

 

FIGURA 9 - Menu: interação com NPCs 



 

6 O cenário. 

 

Os cenários do jogo “Trem de Doido”são inspirados no conceito de  labirinto. Isso 

quer dizer o quê exatamente? Bem, para começarmos a entender o que isso quer dizer 

vejamos, no Dicionário Aurélio, o significado  da palavra labirinto.  

 

1. Edifício composto de grande número de divisões , corredores, galerias 

etc... e de feitio tão complicado que só a muito custo se lhe acerta a saída. 

2. Jardim cortado por numerosas ruas entrelaçadas e intricadas. 

3. Desenho ou traçado formado de linhas sinuosas, à imitação de um 

labirinto. 

4. Fig. Disposição irregular e confusa; Dédalo. 

5. Fig. Coisa complicada, confusa , obscura. 

6. Anat. Sistema de cavidades ou canais inter comunicantes. [ Encontram-se 

labirintos em diversas partes do corpo humano; osso etimóide, ouvidos 

internos, rins. ] 

 

Levando em conta o conceito dicionarizado de labirinto e para entendermos melhor 

as possibilidades que o  referido conceito  descortina, analisamos as ideias de Virgílio ( 70-19  

AC ) a este respeito. Virgílio possuía uma ideia de labirinto que abrangia tanto seus aspectos 

físicos quanto os simbólicos. O labirinto para ele era o mapa, o percurso de um caminho, a 

complexidade das possibilidades e dos destinos do homem.     

Na verdade, o sentido de labirinto pode mudar de acordo com o tempo e o espaço em 

que está inserido. O labirinto é uma metáfora que esteve presente na humanidade desde os 

primórdios e pode representar a complexidade, o trabalho, a divisão dos caminhos, a decisão,  

o destino,  o reflexo e o paradoxo. Desta forma, os labirintos podem também adquirir 

significados muito diversos e,  algumas vezes, até paradoxais. Os labirintos são físicos, como 

um lugar? Ou são os meandros do destino, como uma trama? Ou ainda, são labirintos mentais, 

como um mapa cognitivo e afetivo? 

 Ao remetermos estes conceitos de labirinto a uma perspectiva histórica, 

compreenderemos como eles vieram a existir.  

Na antiga cultura celta, os ceifadores faziam a colheita em um padrão labiríntico.  

Era muito mais trabalhoso realizar estas colheitas nestes padrões, mas era algo necessário de 

forma a se demonstrar respeito a Cernunos, o deus de Chifres. Aí temos  o conceito de 



labirinto com o sentido de trabalho ou algo que não se podia deixar de ser feito ou uma 

obrigação inescapável  , caso não cumprida, despertaria a fúria dos deuses.  

Em uma abordagem etimológica da palavra labirinto “Laberinthus decitur”, proposta 

por Nicholas Trevet : a frase do latim labor et intus vem de labor ou do sub trabalho,  da 

labuta. Ou, do verbo esforçar-se, sofrer, errar . Na verdade, Trevet utilizou este termo com 

base no mito bíblico da expulsão do homem do paraíso. O homem que ao ser expulso é 

obrigado a trabalhar arduamente para sobreviver. Estas relações se baseiam na dificuldade, 

quanto mais difícil de se penetrar, ou de se fugir, mais valioso e significativo é o conteúdo da 

jornada pelo labirinto. 

Para os egípcios, os labirintos eram construções monumentais, utilizados como 

símbolo de poder dos faraós e da classe sacerdotal. Eles eram construídos como proteção aos 

sepulcros e eram considerados locais sagrados e proibidos. O labirinto era, então, um símbolo 

do caminho para o mundo dos mortos.  

Para os gregos, mais especificamente na ilha de Creta, o labirinto era sinônimo de 

prisão, onde Teseu, personagem mitológica, se vê obrigado a enfrentar a fera Minotauro e  

encontrar o seu caminho através do fio de Ariadne. Apenas derrotando o seu eu animal  é que 

Teseu  conseguiria a liberdade. Esta é uma possível interpretação deste mito. O que se sabe 

realmente é que o palácio da Ilha de Cnossos possuía uma rede de caminhos subterrâneos que 

deveriam ser utilizados como prisão. 

 A fera, de acordo com Freud (1856-1939), significa o lado animal do homem, e 

apenas a suavidade e delicadeza no fio da mulher poderia conduzir o homem para fora de si 

mesmo. O homem estava preso em um labirinto, prisão feita de Egos e Super Egos 

Já na França, nos labirintos dos jardins de Versalhes, temos um labirinto criado 

exclusivamente para a diversão da nobreza. Esculturas distribuídas pelos jardins evocam 

cenas das fábulas de Esopo.  

Na verdade, existem também diferentes labirintos no que se refere a um desenho 

espacial de algum ambiente: alguns são exemplos de complexidade com várias ruelas e 

obstáculos, enquanto outros são símbolos do destino. Estes últimos não possuem divisões e só 

há um caminho a seguir que, geralmente, significa uma busca pelo espaço sagrado, ou uma 

peregrinação. 

 Os labirintos que possuem caráter de destino possuem uma lógica unicursal. Esta 

trajetória tende a se “enrolar”em si mesma, criando uma confusão espacial. Alguns caminhos 

unicursais se direcionam para o centro. Neste caso a única saída é fazer a volta e sair por onde 

se entrou. A espiral é uma forma frequente deste tipo  de labirinto. 



O labirinto múltiplo é aquele que nos oferece várias opções para encontrar a saída. 

Porém,  este tipo de labirinto nos dá a sensação de se estar perdido. Ao contrário do labirinto 

de um caminho apenas, este labirinto é um mistério. Podemos ir tanto para a direita quanto 

para a esquerda, ou, simbolicamente, irmos para o bem ou para o mal. Assim temos uma gama 

de possibilidades e a nossa atuação não depende da atuação divina do destino, mas somente 

de nossas decisões pessoais. 

De certa forma, o cenário do jogo “Trem de Doido” é um labirinto múltiplo e a várias 

fases  do jogo oferecem algumas possibilidades de caminho. O conjunto de fases do jogo pelo 

labirinto tem por objetivo criar no jogador a sensação de que ele está em uma prisão, como a 

do mito do Minotauro. A resolução dos problemas, postos nestes labirintos, seguirá uma 

lógica unicursal, já que o objetivo final será passar por uma porta apenas.  Somente 

adentrando cada vez mais fundo, em direção ao centro de tudo, o jogador poderá finalmente 

fugir do Hospício da Caveira.  

A resolução dos problemas, postos nos labirintos do jogo “Trem de Doido”, só são 

possíveis de serem resolvidos se o jogador se dirigir para ao centro. Metaforicamente, isto 

significa o adentramento em si mesmo através do autoconhecimento. A solução para a 

insanidade passa pela mudança do próprio modo de pensar, sentir e de agir.  

 

 

 

   

 

 

 

 



 

FIGURA 10 - Desenho Conceitual da Cripta. Lápis Aquarelável e Caneta Esferográfica.    

 

A seguir temos alguns exemplos de mapas de cenário  do jogo “ Trem de Doido”. 

 

 

 

 



 

 

FIGURA 11 - Manicômio nível  1 

 

 



 

 

FIGURA 12 - Porão nível 2 



 

FIGURA 13 - Porão nível 2 



 

FIGURA 14 - Porão nível 3 

 

 

Cenários simples em que a reconstrução, ou reposicionamento dos objetos dentro do 



ambiente se torna necessária à resolução dos problemas propostos. 

 

FIGURA 15 - Cenário do Porão 6. Modelagem 3D no Blender. 

 

FIGURA 16 - Cenário do Porão 7. Modelagem 3D no Blender. 

 

 

 



 

 

 

FIGURA 17 - Cenário do Porão 6. Modelagem 3D no Blender. 

 

 

 

6.1 Gameplay Mechanics dos Cenários 

 

- O personagem se encontra preso em um sinistro hospício de 1934. 

- Um dia no jogo corresponderá a 24 minutos de jogo, ou seja, 1 minuto para cada 

hora. Porém o jogador pode acelerar o tempo do jogo, então, este passará a ser 10 segundos 

para cada hora. 

- Iluminação com diferenciação entre o dia e a noite. 

- À noite as sombras tomam conta do manicômio e podem servir de esconderijo para 

o jogador, assim como serve de esconderijo também para os vilões. Portanto, é justamente à 

noite que há maiores chances do jogador percorrer o manicômio a procura de pistas porque os 

enfermeiros não o estão vigiando constantemente. 

- Ao meio-dia os enfermeiros abrem o refeitório e lá deixam uma refeição para o 

jogador. 

- Uma vez por dia, em horário aleatório, os enfermeiros procuram por todos os 

pacientes e os drogam até que fiquem completamente inúteis. Por causa dessas doses 

cavalares de remédios o jogador fica lento por 3 minutos ( -1 Sanidade Temporária) . Tudo 

fica em câmera-lenta. 



- Ás dez horas da noite os enfermeiros levam todos os internos até suas respectivas 

alas e trancam as portas 1, 4, 5 e 6. 

 

7 A construção dos  objetos 

 

Os objetos de cena enriquecem os cenários, tanto esteticamente quanto 

funcionalmente.  A interação do jogador com os cenários será feita, primordialmente, através 

dos objetos que o jogador encontra pelo caminho. São exemplos de objetos : 

 

 

 

FIGURA 18 - Seringa, Boneca Velha e Coturno. Nankim e Lápis Aquarelável. 

  

A seguir uma lista dos objetos de cenário que foram implantados no jogo “ Trem de 

Doido”, seguido de sua funcionalidade dentro do Gameplay Mecanichs. 

 

Objetos de cenários fixos usáveis 

 

Torneira (saem partículas +2 Higiene) 

Cama PP (para salvar 1 vez /dia +1 SN, +1 Cérebro, +1 Coração,, +3 Pulmão, -1 

Estômago, -1 Intestino) 

Latrinas (-1 Higiene, +5 Intestino,-1 Estômago) 

Cama Interno (para deitar +1 Fadiga/segundo , +1 Pulmão /30 segundos) 

Cama Enfermeiro (para deitar +1 Fadiga/segundo , +1 Pulmão /30 segundos) 

Maca de Prender (para receber castigo) 

 



Objetos inventário de Roupas 

 

Botas (causa 2 Dano se PP pular nas Aranhas e Ratos, protege contra Cocôs, x ¼ 

distância para ser detectado) 

Sapatos (causa 1 Dano se PP pular nas Aranhas e Ratos , protege contra Cocôs , x ½ 

distância  para ser detectado) 

Chinelo De Pano (x 2  distância para ser detectado  

RoupaEnferDobra  (x 2  distância para ser detectado) 

RoupaInternoDobra    

RoupaMedicoDobra(fazer) (x 4  distância para ser detectado) 

 

Objetos inventário úsaveis 

 

PapelHigienico  (+ 3 Higiene) 

Sabonete (+ 5 Higiene) 

BonecaVelha  (para se usar perto da Louca da Manta?) 

Canos Diversos (enigmas dos canos) 

Apetrechos Mecânicos (enigmas mecânicos) 

Caixa de Velas (permite o uso de Velas) 

Caixa de Fósforos (permite acender Velas) 

Manta (pode-se usar perto da Cama PP , aí recupera +2 Coração quando se salvar o 

jogo) 

Serra Cirúrgica (usar perto das Grades para elas sumirem) 

Picareta  (usar perto das Pedras para se teleportar para outra fase) 

Pá (usar perto das AreaParaCavar) 

Bíblia, (é capaz de espantar todos os tipos de fantasmas em uma certa distância) 

Cruz de Prata, ( é capaz de espantar os morcegos em uma certa distância) 

 

Pergaminho da consciência do corpo (o jogador pode ver seus órgãos, Alpha 90% no 

PP, durante o tempo que estiver com o Pergaminho ativado) 

Pergaminho da viagem para fora do corpo  (o jogador pode sair do corpo se deitar em 

uma Cama ou no Chão, Alpha 30% inclusive nos Órgãos, durante o estado fora do corpo ele 

pode andar e correr normalmente, ele também passa pelas Portas menos se a porta for 

caminho para outra fase , rola, fica intangível e o jogador não pode manipular nada durante o 



tempo que estiver com o Pergaminho ativado) . 

Pergaminho da força aumentada (o jogador tem seu Dano x 2 durante o tempo que 

estiver com o Pergaminho ativado) 

Pergaminho do salto mais alto (o jogador tem seu salto aumentado em x 2 durante o 

tempo que estiver com o Pergaminho ativado) 

Pergaminho da invisibilidade (o jogador fica invisível aos inimigos, Alpha 60% 

inclusive nos Órgãos, durante o tempo que estiver com o Pergaminho ativado) 

Pergaminho da imortalidade temporária (o jogador fica imortal durante o tempo que 

estiver com o Pergaminho ativado) 

 

Objetos Inventário usados para ataque 

 

Navalha  (se usar  e então bater, -4 Coração) 

Cano Enferrujado (se usar  e então bater, -1 Coração, atingido fica Morto por 1 

minuto real) 

Seringa (se usar  e então bater , personagem fica 50% mais lento) 

Furador (se usar  e então bater, -2 Coração) 

Tesoura (se usar  e então bater, -3 Coração) 

Picador (se usar  e então bater, -1 Coração) 

 

Objetos de cenário que afetam PP no toque 

 

Esparadrapo (+1 Coração) 

Maçã (+3 Estômago, -2 Intestino) 

Maçã Podre (+1 Estômago, -6 Intestino) 

Fumaça (-2 Pulmão) 

Pó da Aranha (-1 Pulmão) 

Pedaços de corpos_1 a? (-1 Higiene) 

Cocozinho (-1 Higiene) 

Cocô (-2 Higiene ) 

Cocozão  (-3 Higiene) 

Teias (freia um pouco a velocidade  dos Personagens menos da Aranha) 

Poças de Acido (-1 Coração) 

Poças de Esgoto (-1 Higiene) 



  

Objetos de cenários usáveis com objeto de inventário 

 

Velas  Pelo Caminho (usável com Caixa de Fosfóros) 

AreaPraCavar (se usar com a Pá, ela some e aparece algum Objeto) 

Pedras (se usada Picareta nela permite se teleportar para outra fase) 

Grades (se usada a Serra Cirúrgica ela some e libera o caminho) 

 

Objetos de cenário carregável e usável 

 

Cadeira (para deitar +1 Fadiga/segundo) 

 

Objetos de cenário carregável e escalável 

 

Escada 

 

Objetos de cenário carregável e empilhável e escalável  

 

Barril  

Mesa 

 

Objetos de cenário empurrável e escalável 

 

Tanque  

Armário 

Mesa Alta de Madeira 

   



          

8 A construção de personagens 

 

Disponibilizamos, a seguir,  alguns exemplos das artes conceituais das personagens 

do jogo “Trem de Doido”. 

 

FIGURA 19 - Personagem Principal (PP). Nankim e Lápis Aquarelável. 

  

 



 

FIGURA 20 - Modelagem  em 3 D  e  Texturização do PP no Blender 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 21 - Enfermeira. Nanquim e Lápis Aquarelável. 

  

 

     

 

 

 



     

 

FIGURA 22 - Pacientes. Nankim e Lápis Aquarelável.  

    

 

 

 



8.1 Descrição de outros Personagens do Hospício 

 

Mestres Fantasmas: 

Personagens chave que se encontram no decorrer do jogo, já que é através deles que 

o jogador consegue avançar para as próximas fases. Os Mestres Fantasmas estão diretamente 

relacionados com personagens da vida real do personagem principal. Eles interagem com o 

jogador, ajudando e pedindo ajuda para solucionar os mistérios que aparecem. Quando 

ajudados, é concedido ao jogador poderes, objetos e sonhos que o ajudarão na sua jornada. 

O louco do porão morreu assassinado pelo enfermeiro Gus no tanque de ácido do 

porão. Gus vendeu seus ossos, por isso o louco do porão se esconde no escuro, para esconder 

suas queimaduras que ainda exalam uma fumaça malcheirosa. Caso o jogador descubra a 

trama e castigue Gus arremessando-lhe em um tanque de ácido, o louco do porão lhe 

concederá o poder de ser invisível através dos Óculos da Invisibilidade. 

A menininha da Ala 13 morreu doente e abandonada pela enfermeira Bete. Toda 

noite ela atravessa as paredes da Ala 9. Caso o jogador descubra a trama e castigue a 

enfermeira Bete, fazendo- a cuidar da pequena Joana, a Menininha da Ala 13 lhe concederá o 

poder de atravessar as paredes ao vestir a Camisa de Força de Atravessar Paredes. 

O velho da cadeira de rodas foi empurrado na escada pelo Dr. Thanathos por estar 

descobrindo que o médico vendia os corpos dos pacientes para as escolas de medicina. Caso o 

jogador descubra a trama e castigue ao Dr.Thanathos, fazendo-o cair também na escada, o 

velho da cadeira de rodas lhe concederá o poder de ficar forte ao comer o Bolinho de Fubá da 

Força Infinita. 

A louca da Ala Fantasma foi abandonada no hospício pelo poderoso Coronel 

Ferreira, seu esposo. Ela foi obrigada a se casar com ele e na lua-de-mel se recusou a ele. O 

Dr.Thanathos havia recebido ordens do Coronel de deixá-la um vegetal incomunicável. Caso 

o jogador descubra a trama e castigue ao Coronel Ferreira, levando-o a ser internado no 

hospício a louca da Ala Fantasma lhe dará o Espelho das Viagens Trans-Dimensionais, com o 

qual o jogador poderá tentar sair de seu verdadeiro estado em coma. 

 

Médicos e Enfermeiros: 

 

O enfermeiro Gus é o assassino do louco do porão. Ele vendeu os ossos do louco do 

porão para estudantes de medicina. Seu medidor de Paciência = 7. 



A enfermeira Bete não se sente nem um pouco culpada pela sua atitude de 

negligente que matou a menina da Ala 13, ela também trata a pequena interna Joana com 

completo desdém. Seu medidor de Paciência é = 6. 

O Dr. Thanathos é o responsável pelos internos, vende os seus cadáveres para a 

escola de medicina. Seu medidor de Paciência = 5. 

O enfermeiro João é o único dos enfermeiros que realmente quer ajudar o jogador 

na sua busca, mas morre de medo que os outros enfermeiros descubram. Seu medidor de 

Paciência é = 10. 

A enfermeira Laila adora levar os internos ao eletro-choque, à sala de psicocirurgia 

(sala de lobotomia) ou prendê-los na maca ou na solitária. Seu medidor de Paciência = 4. 

O enfermeiro genérico é o enfermeiro que está lá apenas como elemento de cena, 

não participando da trama do jogo. Estes enfermeiros, porém, podem se irritar com o jogador 

e castigá-lo também. Paciência= 9. 

 

Pacientes: 

 

Joana uma pequena menininha doente que vive na Ala 13. Paciência= 10. 

Carlinhos é o louco risonho da Ala 1 que segue o jogador denunciando sua posição 

sem querer. Paciência =8. 

Dona é a louca velha e feia que exige que ele se case com ela e não fuja como da 

outra vez.. Paciência= 6. 

Santa é o interno homossexual que persegue e assedia sempre ao jogador. Ele não 

largará do pé do jogador e este terá  sempre que despistá-lo. Paciência =4. 

Uma mulher adula seu bebê imaginário, na verdade, uma manta embolada. Caso o 

jogador lhe dê uma boneca , ela soltará a manta. Paciência = 5 

Um velho paralisado fica em sua cadeira de balanço totalmente imóvel. 

Cachorro Louco é um louco psicopata da Ala 16. Ele tentará matar o jogador se este 

o incomodar falando com ele e fazendo o seu medidor de paciência cair de 3 para 0. Caso ele 

se irrite vai tentar matar o jogador com um pedaço de pau, com 1 de dano na saúde do 

jogador, se acertar. 

Interno genérico é o interno que está lá apenas como elemento de cena. Estes 

internos estão aos montes espalhados pelo manicômio. Paciência = 7. 

Outros Personagens: 



O Coronel Ferreira é o responsável pela internação da louca da Ala Fantasma.  

 

Disponibilizamos, á seguir, alguns documentos do processo de criação de Gameplay 

Mechanics de personagens para jogos digitais.  

 

8.2 Game Interface do personagem principal (P P) 

 

Controles Pro Teclado: 

 

Key  W –PP vai pra frente 

Key  A – PP vira pra esquerda 

Key  D – PP vira pra direita 

Key  S – PP vai pra trás 

+ Key Shift , movimentos Correndo 

+ Key LeftCtrl, movimentos Agachado 

+ Key Space, pula  

 

Key Q- fala 

Key E- usa objeto de cenário 

Key R- carrega 

Key T- deixa objeto de cenário 

Mouse Click – Usa o menu selecionado 

 



 

8.3 Maquina de estados do personagem principal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

FIGURA 23 - Máquinas de estados  do PP 



 

8.4 Parâmetros de saúde  para o personagem principal 

 

 

Legenda: 

 

Parâmetro ( abreviação de parâmetro) = de mínimo a máximo 

 

  Quando acontece, consequência .  

  Toca Animação.  

  Aparece Texto Português, Texto Inglês.  

  Toca Som .  

 

 

 

Cérebro ( C )=de 0 a 10  

 

Se PP sofre Castigo,  então  -1 C.Se SN=0, então -1 Cérebro.  

Act-PPDorCabeca 

 Ai , ai minha cabeça! - Outch , ho my head!   

Sound (007a)  .   

Se Cérebro=0 Game Over .  

Act-PPMorre 

Sound ( Morte&SonhoPadre ) 

 

Sistema Nervoso ( SN) = de 0 a 10  

 

Se PP sofre Castigo,  então  -1 SN.  -1 SN /Dia de Jogo.   

Act-PPArrepia 

Hii ...  

sound ( 28S) 

+1 se PP Salvar Jogo/Dia de Jogo. 

 

 



 

Coração ( CO)= de 0 a 10  

 

Se PP é agredido CO -1. Se PP sofre queda de 3 barris de altura no minimo CO – 2 .  

Se PP sofre picada de Criaturas CO- 3.  

Act-PPSusto 

AAAaaii , essa doeu !!! - Outch, that hurts  

sound ( 12  )  

Se P = 0 , então CO -1 

Act-PPTosse   

 Cof,cof...Cof...  

sound ( 23S  ) 

Se H = 0  então -1 CO  

Act-PPSusto 

Haiee...   

sound( 29aS  ) 

Se CO=0, então  Game Over. 

Act-PPMorre 

Sound ( Morte&SonhoPadre ) 

CO +1 se PP Salvar Jogo/Dia de Jogo.  

CO+ 2 se PP usar Esparadrapo. 

 

Pulmão ( P )= de 0 a 10  

  

Se PP toca Fumaça P  -2  

Act-PPTosse   

Cof,cof...Cof...  

sound ( 23S  ) 

Se PP toca Pó da Aranha P - 1  

Act-PPParadoEspirro 

Atchim....  

sound ( 11 da pasta Locuções) 

Se PP estiver sob o efeito da Camisa de Força e se o PP tocar as Fumaças e o Pó da 

Aranha,então -1 P. 



Act-PPParadoTosseCF 

 text – Cof,cof...Cof... 

 sound ( 23S  ) 

 

Estômago ( E )= de 0 a 10  

  

-5 de E/Dia de Jogo. 

Se E = 0, então -1 de CO e + 3 I. 

Act-PPVomita 

sound ( 22a  ) 

Se PP estiver sob o efeito da Camisa de Força  e E = 0, então -1 de CO e + 3 I. 

Act-PPVomitaCamForc  

sound ( 22a  ) 

Se PP  tocar   Maca +3 E e -2 I, ou, a MacaPodre -1 E e  -6 I . 

Act-PPEngole 

sound ( 27s  )  

 

Intestino ( I )= de 0 a 10  

  

-1  I  1/5 do Dia do Jogo .  

Se I < ou =  3   

text -Preciso defecar... - I need to defecate.. 

sound ( 16 ) 

Se I= 0, então deixa objeto Cocôzão no caminho e -3 H e +5 I. 

Act-PPCagando 

RRRHmpfff.....  

sound ( 10 )   

Se PP usar objeto Latrina, então +5 I. 

RRRHmpfff.....  

sound ( 10 )  

Se PP usar objeto Latrina e caso o PP esteja de Camisa De Forca , então +5 I e -3 H . 

Act-PPCagandoCamForc  

RRRHmpfff.....  

sound ( 10 )   



Se PP usar objeto Latrina, então e também Calca Interno, ou ,Calca Enfermeiro, 

então-6 H e +5 I. 

Act-PPCagandoCamForc 

 RRRHmpfff.....  

sound ( 10 )  

 

Higiene ( H )= de 0 a 10   

 

Se PP toca Cocôzão -3 H, ou se toca  Coco-2 H , ou se Toca Cocôzinho-1H. 

Act-PPParadoCoca 

 Sound ( 09) 

Se PP  usa Sabão, então +5 H, ou Papel Higiênico +3H, ou Torneira + 2H . 

 

Fadiga  ( F)= de 0 a P 

 

Se  PP Empurrar , ou Escalar, ou Carregar ,  ou Correr.  -1 F /5segundos de esforço.  

Se Fadiga =0 PP, então PP não pode Correr.  

Se PP fica10 segundos Parado, então +1 F. 

Se PP assenta por 1 segundo na Cadeira + 1 F. 

Se PP deita na Cama F = P. 

 

 

Estes serão os parâmetros que indicarão o estado de saúde da personagem no jogo 

“Trem de Doido”.  



 

 

8.5 Máquina de estados e de inteligência artificial do enfermeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 24 - Máquinas de estados e de inteligência artificial do enfermeiro. 

 



         

9 Roteiro de som (Sound design) 

 

Neste roteiro de sons para o jogo Trem de Doido, os sons foram divididos em trilhas, 

sonoplastias, e falas. Dentre estas divisões temos os sons que os personagens, objetos ou 

cenários  emitirão. Um “sound design” eficiente conta com uma gama de sons diferentes entre 

si e aplicados de forma a se criar uma ambientação.   

 

9.1 Roteiro de trilhas sonora 

 

Estes são os temas para as trilhas sonoras, e suas respectivas inspirações. 

 

1- Trem de Doido (locomotiva) 

2- Porão (locomotiva + gritos)  

3- Porão com Canos (locomotiva+ água) 

4- Não-Lugar (etéreo, fantasmagórico) 

5- Morte (sinos anunciam a morte) 

 

9.2 Roteiro de sonoplastias 

 

Tarantula : 

 

1- Move  

2- Arma Bote  

3- Morre  

4- Bote  

5- Solta Pó  

 

Ratazana:  

 

6- Move  

7- Cheira  

8- Pula  



9- Morre  

10- Ataca  

11- Squiikk  

 

Cobra: 

 

12- Move  

13- ArmaBoteComChocalho 

14- Morre 

15- Moscas 

 

Humanos: (masculino e feminino)(estes sons agente manda os atores fazer) 

   

16- Pensa...hmmmm 

17- Sussurros 

18- Grito 

19- Risada 

20- Choro 

21- Lamentação 

22- Vômito 

23- Tosse 

24- Espirro 

25- Cagando (faz força pra cagar ) 

26- Mijando (o alívio no final) 

27- Engole 

28- Faz Força 

29- Ai (doeu) 

30- Respira normal 

31- Respira cansado 

32- Morre 

33- Arrepia 

34- Coça 

35- Tonto 

36- Susto 



37- Dor de Cabeça 

38- Coração Batendo(um tambor?surdo?) 

39- Coração Ataque Cardíaco( um tambor?surdo?) 

40- Estômago Ronca (não possuo a mínima idéia de como fazer) 

41- Estômago Digere(talvez com objetos como bisnagas e enche-las de algo 

cremoso?) 

42- Intestino Digere (remexendo coisas nojentas?) 

43- Intestino Revoltado(fazendo com a boca mesmo?) 

44- Anda com o Chinelo de Pano (é muito silencioso e suave)   

45- Anda com Pé Descalço (agente bate no peito com as mãos) 

46- Anda com os Sapatos (arrumar sapatos) 

47- Anda com as Botas (arrumar uma botas bem pesadas) 

48- Corre com Pé Descalço 

49- Corre com o Chinelo de Pano 

50- Corre com o Sapato 

51- Corre com as Botas 

52- Anda Agachado com o Chinelo de Pano (é muito silencioso e suave)   

53- Anda  Agachado com Pé Descalço (agente bate no peito com as mãos) 

54- Anda  Agachado com os Sapatos (arrumar sapatos) 

55- Anda  Agachado com as Botas (arrumar uma botas bem pesadas) 

56- Rasteja com o Chinelo de Pano (é muito silencioso e suave)   

57- Rasteja com Pé Descalço (agente bate no peito com as mãos) 

58- Rasteja com os Sapatos (arrumar sapatos) 

59- Rasteja com as Botas (arrumar uma botas bem pesadas) 

60- Pisa Na Bosta (com a boca?) 

61- Sobe Escada 

62- Empurrando Objeto 

63- Carregando Objeto 

64- Tenta Levantar Objeto 

65- Escalando 

66- Agua Splash (levar proteção para não molhar totalmente o estúdio!) 

67- Agua Mexida (fazendo na bacia mesmo) 

68- Desce agua da torneira (talvez lá no banheiro de lá mesmo?) 

69- Pinga uma gota d`agua (levar conta Gotas?) 



70- Panos Mexem (ir de roupa) 

71- Arrasta  (talvez uma caixa de madeira) 

72- Coloca (talvez uma caixa de madeira) 

73- Bate Com Cano Enferrujado 

74- Range Porta Pesada 

75- Range Porta Leve 

76- Tranca/Destranca 

77- Rolam Pedras (rolam pedras mesmo)  

78- Vento, (faremos com a boca mesmo, altamente sinistro)  

79- Brisa, (faremos com a boca mesmo, altamente sinistro  

80- Seringa Injeta (arrumar seringa que faça um barulhão?) 

81- Eletro Choque (descarga de eletricidade) 

82- Prende Camisa de Força (som de couro sendo esticado) 

83- Prende MacaDePrender (ClAnk) 

84- Atarraxa os Canos de Metal (Nhec, nhec, Clink) 

85- Acende Fosforo (levar Fósforos) 

86- Vela Acesa (levar Vela que queime estralando um pouco) 

87- Abre/Fecha a Torneira (uma torneira bem ruidosa,meio enferrujada e com areia) 

88- Bate de Leve (objeto contra o corpo) 

89- Bate Pesado (objeto contra objeto) 

90- Quebra objeto (galhos quebrando) 

91- Quebra Orgânico (usar vegetais) 

92- Osso sofre impacto (osso batendo na superfície) 

93- PP Assenta no Chão  

94- PP Deita Cama 

 

 



 

9.3 Roteiro de som para a interpretação das vozes do personagem principal. 

 

Personagem : PP [ Jogador ] 

A voz do jogador deve ser uma voz comum, sem maiores afetações. Nem grossa nem 

fina, mas ele sempre está um pouco vacilante.  

Legenda: 

Número 

do som -  < estilo de representação > - Fala . ( para quê serve ) 

 

1- <perdido> - Onde é a minha sala? Eu esqueci onde é.  

2- <lamentando> - Não era pra me trazerem pra cá.... 

3- <perdido> - Eu preciso saber onde é a sala que eu tenho que ficar,  estou com 

muito sono, preciso dormir. 

4- <lamentando> - Não era pra mim ter vindo pra cá, mas já que falei com todos 

e sabe-se lá como, nem sei porquê, alguma coisa que eu era foi ficando lá fora e aqui 

dentro, me chamam. 

5- <triste> - Vou indo então. 

6- <temeroso> - Estranho. ( para momentos de estranheza) 

7- <dolorido> - Aaiii , minha cabeça! ( dor de cabeça) 

8- < dolorido>- Cof ... Cof... ( tosse) 

9- < alivio> - Ai ai... ( urinando) 

10- <faz força> - RRRHmpfff....( defecando, carregando, escalando, batendo) 

11- < espirro> - atchimm... ( espirro) 

12- < dolorido> - aaii , essa doeu !!!( sofre agressão, picada ou queda) 

13- < temeroso> - O não!( apaga a luz, não abre porta, não funcionou) 

14- <sonolento> - Preciso dormir... ( 30 minutos sem salvar o jogo ) 

15- <apertado>- Preciso urinar... ( 5 minutos sem urinar ) 

16- <apertado> - Preciso defecar... ( Intestino< = 3 ) 

17- <respondendo> - O quê ? ( interação com PC's ) 

18- <cumprimento> - Olá.( interação com PC's ) 

19- < curioso> -Quem sou eu? ( interação com PC's ) 

20- < curioso>-Quem é você?( interação com PC's ) 



21- < curioso>-O que é isso?( interação com PC's ) 

    

10  O desenvolvimento de softwares para construção do jogo “Trem de 

Doido” 

 

A utilização das mecânicas de jogo se faz dentro de um programa, ou software, 

especialmente criado para isto chamado de “engine”  ou motor  que servirá de base para a 

programação. A “engine” que foi programada para o jogo “Trem de Doido” tem certas 

especificações próprias:  importar dados de outras plataformas de licença livre, como o 

“Blender” e o “Gimp”, e depois conseguir lidar com estas informações em um ambiente 

amigável ao programador.  

Temos, agora, o software BRGameEngine, um programa voltado para as 

necessidades de produção típicas do território nacional. A BRGameEngine é composta das 

seguintes livrarias de códigos livres. 

 

Renderização em Ogre3D, OpenGl e Direct X. 

Código base em C++. 

Sistema Bullet de física. 

Montagem do jogo “Trem de Doido” em Lua. 

OIS 

OpenAL 

Debugação em Microsoft Visual Studio2010Express . 

 

Para se poder importar objetos 2d do “Gimp” , foi criado um “script” que reconhece e 

exporta os objetos com os “layers” , ou camadas, e a nomenclatura que se escolhe no 

“Gimp”. Assim, fica muito mais fácil para o artista criar uma GUI, ou seja, os menus de 

botões para o seu jogo, isto porque eles poderiam ser criados e editados em um programa feito 

para se criar e editar imagens. Este “script” é o “BRGameEngineGUIExporter”. 

Para se importar objetos animados 3d do Blender, utilizamos o “OgreMeshExporter”. 

Este é um “script” já amplamente utilizado que foi feito para se exportar modelos, animados 

ou não.  



Para exportarmos os cenários, os posicionamentos e as variáveis, dos personagens e 

dos objetos, criamos um novo “script” para o Blender. Este “script” exporta o cenário e os 

objetos já devidamente configurados para a BRGameEngine, este é o 

“BRGameEngineSceneExporter”. 

A BRGameEngine foi toda programada em C++. Sua configuração em módulos 

permite a adição de futuras modificações. A linguagem de programação C++ é reconhecida 

por sua eficiência e confiabilidade. Porém, a fim de facilitar o trabalho dos designers de jogos, 

resolvemos fazer a montagem final do jogo em LUA. Esta linguagem também é de licença 

livre e foi desenvolvida por pesquisadores da PUC-Rio de Janeiro. Esta linguagem é 

reconhecida mundialmente por sua facilidade e por ser utilizada na programação de vários 

jogos, dentre eles, o afamado “World of Warcraft”, da Bllizard. 

Estes programas como o jogo “Trem de Doido", e a BRGameEngine  estão disponíveis 

no site www.brgameengine.org. 

 

 

Finalizando este capítulo , parafraseando J.L.Godard que certa vez disse que cinema 

não se ensina, mas que você precisa fazer filmes para saber do que se trata e, também 

parafraseando Barthes que notou que para algumas peças de Schuman é necessário tocá-las 

para entendê-las mesmo que você não seja um bom pianista, concluímos que nem todas as 

palavras do mundo são suficientes para descrevermos o complexo trabalho de 

desenvolvimento de um jogo digital: temos é que criá-lo e construí-lo. 


