
1 
 
 



2 
 
 

 
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO - PUC-SP 

FACULDADE DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA 

PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL EM DESENVOLVIMENTO 

 DE JOGOS DIGITAIS 

 

 

 

 

 

Medo do Escuro 
Jogo digital 

 

 

 

JOSÉ CARLOS BUESSO JUNIOR 

RA00273541 

 

 

 

São Paulo 

2022  



3 
 
 

JOSÉ CARLOS BUESSO JUNIOR 

RA00273541 

 

 

 

 

 

 

Medo do Escuro 
Jogo digital 

 

 

 

 

Dissertação apresentada à Banca Examinadora da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, para 

obtenção do título de Mestre em Desenvolvimento de 

Jogos Digitais. 

 

Orientador: Prof. Dr. David de Oliveira Lemes 

 

 

 

 

São Paulo 

2022 



4 
 
 

Banca Examinadora 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

Prof. Dr. David de Oliveira Lemes 

 

________________________________________ 

Profa. Dra. Maria Luiza Dias de Almeida Marques 

 

________________________________________  

Prof. Dr. Reinaldo Ramos 

 

 

 

 

Aprovado em:_____________________________  



5 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicado ao saudoso Mestre Eliseu de Souza Lopes 

Filho (in memoriam) meu grande amigo e incentivador, 

a minha esposa Carolina, pela paciência, amor, carinho 

e compreensão e as minhas filhas Julia e Bianca, 

minhas pequenas musas inspiradoras desse trabalho. 



6 
 
 

Agradecimentos 

 

Agradeço ao saudoso Mestre Eliseu Lopes, por tantas conversas malucas e cheias de 

sabedoria que me colocaram nesse caminho, a minha esposa Carolina Maistro Buesso, 

pela paciência, amor, carinho apoio emocional e compreensão e as minhas filhas Julia 

Maistro Buesso e Bianca Maistro Buesso, minhas pequenas musas inspiradoras, que 

possibilitaram tantas ideias para esse trabalho. 

Aos meus pais José Carlos Buesso e Nilda Ferreira Buesso, sem seu apoio nunca 

conseguiria chegar até aqui. Aos meus irmãos Paulo Henrique Buesso e Sergio Luiz 

Buesso que com todo carinho criaram os efeitos sonoros e a trilha musical do jogo.  

A minha amiga Priscila Medeiros, psicóloga, colaborou com o prosseguimento desta 

pesquisa, indicou muitas das referências sobre fobias contidas no presente trabalho, sem 

contar as inúmeras revisões. 

A Profa. Dra. Maria Luiza Dias de Almeida Marques, Prof. Dr. Fabio Luiz Livramento 

Barretto Musarra e Prof. Dr. Reinaldo Ramos que com sua experiência contribuíram com 

sugestões, suporte e revisões. 

Ao meu orientador Prof. Dr. David de Oliveira Lemes, pelos ensinamentos, apoio e por 

mostrar o caminho com toda sua paciência e conhecimento. 

Agradeço a todos que contribuíram para que eu pudesse realizar este trabalho e concluir 

mais um ciclo de minha vida. 

 

 

 

 

  



7 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Terror desperta todo tipo de medo que há dentro de nós, 

nos forçando não só a enfrentá-los, como também pensar 

sobre eles.”  

(Thomas Grip, diretor criativo na Frictional Games) 
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Resumo 
 

Buesso Junior, José Carlos. Medo do escuro: jogo digital. 2021. 90 Páginas. 

Dissertação para o Mestrado em Desenvolvimento de Jogos Digitais, Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo - PUC-SP, 2021. 

Este trabalho descreve a criação do Jogo Medo do Escuro: Jogo Digital e como os jogos 

digitais podem nos ajudar a vencer nossos medos. 

O medo em jogos digitais pode se apresentar de diversas maneiras, de simples à 

tenebrosa. Independente de qual seja esta maneira, o jogo digital nos desafia a enfrentar 

situações que geram em nós emoções e estimulam processos cognitivos (percepção, 

memória e raciocínio), o que nos possibilita adquirir experiência, resolver problemas e 

elaborar planos. 

A pesquisa realizada se divide em dois aspectos: a) a pesquisa teórica de como o medo 

afeta o jogador e como podemos utilizá-lo de forma positiva em jogos digitais; b) a 

pesquisa prática envolve as melhores condutas no desenvolvimento de jogos digitais.  

Para a pesquisa teórica foram utilizados os trabalhos de autores, como, por exemplo, o 

do neurocientista e pesquisador Joseph LeDoux (cuja pesquisa se concentra 

principalmente em circuitos de sobrevivência) e o professor e pesquisador Dolf Zillmann 

(desenvolvedor do paradigma da transferência de excitação).  

E na pesquisa prática foram utilizados os trabalhos de autores como Maureen Murdock. 

A criação da história do jogo Medo do Escuro foi baseada nos estudos sobre sua obra A 

Jornada da Heroína (2022). Para a criação do Game Design, analisamos o Modelo Mental 

de Donald Norman (2002), utilizamos as dez Heurísticas de Nielsen (1993) e as Esferas 

de Controle em Tempo Real, Ambiente Simulado e Polimento de Steve Swink (Game Feel) 

(2008). 

 

Palavras-chave: Jogos Digitais, Medo do Escuro, Fobia, Nictofobia. 
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Abstract 
 

Buesso Junior, Jose Carlos. Fear of the dark: digital game. 2021. 90 Pages. Dissertation 

for the Master's Degree in Digital Game Development, Pontifical Catholic University of São 

Paulo - PUC-SP, 2021. 

This work describes the creation of the Fear of the Dark Game: Digital Game and how 

digital games can help us overcome our fears. 

Fear in digital games can present itself in many ways, from simple to dark. Regardless of 

which way, the digital game challenges us to face situations that generate emotions in us 

and stimulate cognitive processes (perception, memory and reasoning), which allows us 

to gain experience, solve problems and make plans. 

The research carried out is divided into two aspects: a) the theoretical research of how fear 

affects the player and how we can use it in a positive way in digital games; b) practical 

research involves the best conduct in the development of digital games. 

For theoretical research, the works of authors such as, for example, neuroscientist and 

researcher Joseph LeDoux (whose research focuses mainly on survival circuits) and 

professor and researcher Dolf Zillmann (developer of the excitation transfer paradigm) 

were used. . And in practical research, the works of authors such as Maureen Murdock 

were used. The creation of the story of the Medo do Escuro game was based on studies 

of his work A Jornada da Heroína (2022). To create the Game Design, we analyzed Donald 

Norman's Mental Model (2002), we used Nielsen's ten Heuristics (1993) and Steve Swink's 

Real-Time Control Spheres, Simulated Environment and Polishing (Game Feel) (2008) . 

 

Keywords: Digital Games, Fear of the Dark, Phobia, Nictophobia.  
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1. Medo do escuro 

 

1.1 Introdução 

Este trabalho pretende analisar o cenário de jogos digitais de terror, assim como a 

narrativa e jogabilidade que inspiraram a criação do jogo Medo do Escuro, isto é, como 

jogos digitais podem nos ajudar a vencer alguns de nossos medos, como a nictofobia, por 

exemplo. 

Uma fobia específica é um medo irracional extremo de um determinado estímulo 

identificado que resulta em sintomas de ansiedade, angústia e evitação 

voluntária. (LEVOS e ZACHELLI, 2015, p. 103) 1. 

A pesquisa realizada se divide em dois aspectos: a) a pesquisa teórica de como o 

medo afeta o jogador e como podemos utilizá-lo de forma positiva em jogos digitais; b) a 

pesquisa prática envolve as melhores condutas no desenvolvimento de jogos digitais.  

Na pesquisa teórica foram utilizados os trabalhos de autores, como, por exemplo, 

o do neurocientista e pesquisador Joseph LeDoux2 (cuja pesquisa se concentra 

principalmente em circuitos de sobrevivência) e o professor e pesquisador Dolf Zillmann 

(desenvolvedor do paradigma da transferência de excitação). 

Na pesquisa prática foram utilizados os trabalhos de autores como Maureen 

Murdock3. A criação da história do jogo Medo do Escuro foi baseada nos estudos sobre 

sua obra A Jornada da Heroína (2022). Para a criação do Game Design, analisamos o 

Modelo Mental de Donald Norman (2002)4, utilizamos as dez Heurísticas de Nielsen 

(1993)5 e as Esferas de Controle em Tempo Real, Ambiente Simulado e Polimento de 

Steve Swink (Game Feel6) (2008). 

 
1 LEVOS, Joshua e ZACCHILLI, Tammy Lowery - (2015). Nyctophobia: From Imagined to Realistic Fears 
of the Dark. Psi Chi Journal of Psychological Research, 20(2). 
https://cdn.ymaws.com/www.psichi.org/resource/resmgr/journal_2015/Summer15JNLevos.pdf. Acesso em: 
05 de abril de 2021. 
2 Joseph E. LeDoux é um neurocientista do Center for Neural Science, New York University, Nova York, 
EUA. LEDOUX, J. O Cérebro Emocional, o Medo e a Amígdala. Cell Mol Neurobiol 23, 727-738 
(2003). https://doi.org/10.1023/A:1025048802629 
3 MURDOCK, Maureen. A Jornada da Heroína. Editora Sextante; 1ª edição (13 abril 2022) 
4 NORMAN, Donald. O design do dia a dia. Rio de Janeiro: Anfiteatro, 2002. 
5 NIELSEN, Jakob. Usability engineering. EUA: Morgan Kaufmann, 1993. 
6 SWINK, Steve, Game Feel. Guia do designer de jogos para Sensação Virtual. 2008. 

https://cdn.ymaws.com/www.psichi.org/resource/resmgr/journal_2015/Summer15JNLevos.pdf
https://doi.org/10.1023/A:1025048802629
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1.2 Justificativa e relevância pessoal e acadêmica  

  A ideia de pesquisar sobre o tema Medo em Jogos digitais surgiu de uma 

experiência familiar, da observação, com o passar dos anos, das minhas filhas e da forma 

com que elas lidavam com o medo cotidianamente. Tenho duas filhas, Julia (14 anos) e 

Bianca (9 anos). Quando mais novas, ambas sempre foram muito medrosas: o medo do 

escuro, de monstros e de fantasmas aterrorizavam-nas. Por isso, sempre evitei me 

entreter com jogos e filmes de suspense e terror quando elas estivessem por perto. 

Em 2015, minha atenção foi totalmente absorvida pelo jogo do ano, The Witcher 3 

- Wild Hunt7. No começo sempre joguei após elas dormirem, com o fone de ouvido para 

não acordá-las. Todavia, por mais cuidado que tomasse, sempre me assustava quando 

uma delas chegava de mansinho enquanto eu enfrentava um caniçal ou uma aparição. 

Depois de quase morrer no jogo, quase morria do coração com uma garotinha com seu 

cobertor ao meu lado: “Nossa pai, o monstro quase te venceu, mas no final você matou 

ele”. 

Imagino que o fato de elas me observarem jogar, enfrentar os monstros e fantasmas 

do jogo, de ter a possibilidade de reagir ao perigo, permitiu que elas não sentissem mais 

tão grande medo. Tanto é que não só não apresentaram mais dificuldades para dormir, 

como também, juntas com minha esposa, passaram a acompanhar toda a jornada do 

personagem Bruxeiro Geralt de Rivia e sua a história cativante, ainda que com muitos 

monstros e fantasmas. 

Em 2016, acompanhamos a série Stranger Things, sempre escondidos de minhas 

filhas para evitar que tivessem problemas ao dormir. No último episódio, ansiosos pela 

resolução da trama, eu e minha esposa esperamos as meninas dormirem para finalizar a 

aventura. O monstro da série ainda mal tinha aparecido, a não ser por vultos. Durante o 

suspense de uma das cenas em que o monstro aparecia por trás da parede, ouvimos um 

grito abafado: lá estavam elas nos espreitando pelo vão da porta. Assustamo-nos mais 

com as duas pequenas do que com a cena. Não deu tempo de pausar o episódio e o 

monstro foi revelado. Para nossa surpresa, minha filha mais nova disse: “O monstro do 

seu joguinho, dá mais medo que esse”. 

 
7 Jogo digital The Witcher 3: Wild Hunt desenvolvido e lançado em 19 de maio de2015 pelo estúdio 
polonês CD Projekt RED. 
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Figura 1 – comparação dos monstros Carniçal8 do jogo digital The Witcher III e Demongorgon9 da série 

Stranger Things.  

Essa pequena experiência com minhas filhas permitiu observar in loco como podemos 

superar uma fobia. Confesso que na época não havia compreendido completamente o 

processo que havia presenciado, mas fiquei com a ideia na cabeça. No ano seguinte, em 

2016 durante as aulas de roteiro na FAAP, onde cursei a graduação de Cinema de 

Animação, criei um roteiro e um curta de animação baseado no tema Medo do Escuro. E, 

mais tarde, no ano de 2020 durante as aulas do mestrado de Jogos Digitais na PUC/SP 

pude estudar mais temas que permitiram que eu ampliasse minha pesquisa sobre o tema 

e desenvolvesse o jogo digital Medo do Escuro o qual apresento nesta dissertação. 

 

 

 

 

 
8 Carniçal – imagem retirada do site: https://www.ufrgs.br/tesauros/index.php/thesa/c/26105/359/ 
9 Demogorgon – imagem retirada do site: https://www.legiaodosherois.com.br/lista/demogorgon-
curiosidades-stranger-things.html#list-item-1 

https://www.ufrgs.br/tesauros/index.php/thesa/c/26105/359/
https://www.legiaodosherois.com.br/lista/demogorgon-curiosidades-stranger-things.html%23list-item-1
https://www.legiaodosherois.com.br/lista/demogorgon-curiosidades-stranger-things.html%23list-item-1
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1.3 Nictofobia 
O medo é mais poderoso que a razão. Nosso cérebro é programado para agir 

primeiro e perguntar depois, dada sua estrutura, feita para processar as percepções de 

medo e marcá-las como um aviso.   

De acordo com o neurocientista Joseph LeDoux10, a evolução dos circuitos neurais 

que nos avisam do perigo evoluiu antes do neocórtex (onde se encontra nossa percepção 

consciente) por uma simples questão de sobrevivência. O medo está ligado diretamente 

aos órgãos sensoriais, o tálamo, a amígdala e o córtex. A escuridão não permite que 

identifiquemos o perigo, gerando, assim, ansiedade, incerteza e tensão, e fazendo-nos 

reagir a algo que pode simplesmente não existir.   

Medo é um estado hipotético do cérebro, ou do sistema neuroendócrino, surgido 

sob certas condições e resultando em certas formas de comportamento (...) onde 

um animal assustado tende a tomar uma das três atitudes seguintes: 

congelamento (...), ímpeto ou luta (GRAY, 1978, p. 9). 

Ao assistir filmes, ler livros ou jogos do gênero de terror, o medo nos causa uma 

sensação de adrenalina. Substâncias liberadas no nosso cérebro (como a endorfina) 

causam prazer quando sentimos determinados tipos de medo, de acordo com a psicóloga 

e psicopedagoga do Hospital Israelita Albert Einstein/SP Melina Blanco Amarins11. 

Amarins afirma que existem pessoas que gostam de se arriscar na prática de 

esportes radicais, em parques de diversões com suas montanhas russas, e, mesmo com 

cautela, a expectativa, a curiosidade pelo novo e pelo que pode acontecer despertam o 

prazer. 

Entretanto, também existem pessoas que “paralisam” ao sentir medo. Este não é 

um medo “normal”, e sim uma fobia. Fobia é o medo levado ao extremo, sendo 

desproporcional, intenso e irracional, traz sofrimento ao indivíduo e o leva a reações que 

interferem negativamente em sua rotina e atividades do dia a dia. 

Segundo a definição dada por Thomas Grip, diretor criativo na Frictional Games 

(entrevista concedida ao Jornalista Guilherme Jacobs do site Enemy), o terror desperta 

 
10 Joseph E. LeDoux é um neurocientista do Center for Neural Science, New York University, Nova York, 
EUA. LEDOUX, J. O Cérebro Emocional, o Medo e a Amígdala. Cell Mol Neurobiol, 727-738 
(2003). https://doi.org/10.1023/A:1025048802629 
11 AMARINS, Melina Blanco. Por que gostamos de sentir medo? 
https://www.einstein.br/noticias/noticia/porque-gostamos-de-sentir-medo 
 

https://doi.org/10.1023/A:1025048802629
https://www.einstein.br/noticias/noticia/porque-gostamos-de-sentir-medo
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todo tipo de medo que há dentro de nós, forçando-nos não só a enfrentá-los, como 

também a pensar sobre eles12. A hipótese levantada por Thomas Grip é a de que a 

experiência adquirida em Jogos Digitais pode conscientizar o público sobre os medos que 

criamos desde a infância, auxiliando, dessa forma, no autoconhecimento e na descoberta 

dos seus limites e superações. 

 

1.4 Jogos Digitais 
Segundo o historiador Huizinga (2004, p. 54), a sociedade contemporânea 

desenvolveu-se baseada no saber (racionalidade) deixando o lúdico de lado. Nossa 

herança racionalista minimiza a ousadia e as incertezas, não permitindo que corramos 

riscos, mantendo-nos em uma bolha de segurança. Em contraponto, o lúdico maximiza 

esses elementos porque é exatamente com eles que brinca. Os Jogos Digitais permitem 

que possamos suprimir nossas dúvidas e dar um salto de fé, possibilitando ao jogador um 

aprendizado lúdico onde possa se arriscar, cair de um abismo, ser morto por um monstro, 

matar um inimigo, sem consequências no mundo real. O jogo permite experiências 

inusitadas. É uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos e 

determinados limites de tempo e de espaço, segundo regras livremente consentidas, mas 

absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, acompanhado de um 

sentimento de tensão e de alegria e de uma consciência de ser diferente da “vida 

quotidiana” (Huizinga, 2004, p. 33).13  

A experiência que o jogo digital proporciona ao jogador, conforme suas mecânicas 

e narrativa, possibilita a exteriorização de um sentimento contido. Representar as 

realidades fictícias pode gerar nele uma sensação de bem-estar consigo mesmo, o que, 

por sua vez, favorece a manifestação de emoções mais difíceis de serem expressas. 

Levando em consideração o jogo digital como mídia, é imprescindível que o jogo respeite 

o conhecimento pré-existente das mecânicas de jogabilidade, e sua narrativa seja 

verossímil com o mundo ali criado para que haja aprendizado efetivo do jogador, pois, 

como diz Lúcia Santaella (2003, p. 25), é necessário existir conteúdo comunicativo para 

não ser apenas um mero instrumento tecnológico.4 

 
12 JACOBS, G. Os mestres do medo: como criar jogos assustadores. 
https://www.theenemy.com.br/resident-evil/resident-evil-7-biohazard/os-mestres-do-medo-como-criar-
jogos-assustadores 
13 HUIZINGA, J. Homo ludens: o jogo como elemento da cultura. São Paulo: Perspectiva, 2004. 

https://www.theenemy.com.br/resident-evil/resident-evil-7-biohazard/os-mestres-do-medo-como-criar-jogos-assustadores
https://www.theenemy.com.br/resident-evil/resident-evil-7-biohazard/os-mestres-do-medo-como-criar-jogos-assustadores
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O desafio de enfrentar situações difíceis que nos atingem psicologicamente, possibilita-

nos adquirir conhecimento e experiência, principalmente no que condiz à resolução de 

problemas e elaboração de planos, como também ao controle de nossas emoções ou 

processos cognitivos (percepção, memória e raciocínio). O jogador pode ser tomado por 

uma sensação de pânico quando resta uma única vida – independente do antagonista, 

como uma pedra rolando em sua direção, uma simples tartaruga ou uma horda de zumbis 

que se aproxima.  

Diante desse contexto essa pesquisa buscará analisar e descrever o processo de 

criação e desenvolvimento da interface, conteúdo e utilização do motor (engine) 

multiplataforma Unity e responder às seguintes perguntas: como utilizar o medo em jogos 

digitais e como o jogador, ao enfrentá-los no jogo, pode superar sua nictofobia da vida 

real, se é que isso é possível. 

 

1.5 A mecânica do Medo 
Trazer o jogador para o mundo do jogo, onde há imersão, em um ambiente que 

possa enfrentar o desafio do desconhecido e situações adversas de forma segura. 

 
(...) propõe que, quando o espectador está envolvido por elementos pertencentes 

à obra, ele se desliga da sua realidade e passa a se considerar participante de 

uma outra. É um mecanismo inconsciente que permite ao “espectador”, participar 

da narrativa. É a sua inclusão na obra, criando uma simbiose entre emissor e 

receptor. É reconhecido este pacto velado celebrado entre o consciente e o 

inconsciente (...). Sem isso, seria impossível para a arte gerar emoção (Lopes 

Filho, 2007, p. 98).14 

O jogo digital Medo do Escuro, por meio de inspiração nos jogos e no cinema de 

horror fantástico, conta com elementos de classificação livre e protagonistas jovens para 

lidar com este tema de maneira lúdica e acessível a todos os públicos. Provas de medo 

em uma noite escura de tempestade, sustos e inseguranças adultas e infantis se 

entrelaçam. “Todo jogo é capaz, a qualquer momento, de absorver inteiramente o jogador” 

(Huizinga, 2012, p. 11).    
 

 
14   Lopes Filho, Eliseu de Souza. Animação e Hipermídia: Trajetória da luz e sombra aos recursos 
midiáticos. < https://tede2.pucsp.br/handle/handle/4890> Acesso em: 05 de Abril de 2021. 
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Segundo Masachika Kawata, produtor de Resident Evil 7: Biohazard na Capcom, 

em entrevista ao site The Enemy, a experimentação de algo emocionante e diferente do 

cotidiano, como é o entretenimento do gênero terror, permite que a morte seja enfrentada 

de perto, despertando algo profundo dentro da consciência.15  

Segundo Lúcia Santaella (2003), o humano, único animal que chora e ri, foi capaz 

de transmutar a brincadeira em jogo, em arte, música e poesia. O lúdico, na capacidade 

de brincar, no dispêndio, sem finalidade utilitária, está na energia física e psíquica 

acumulada, brincadeiras codificadas e, por isso mesmo, complexas.16 

Conforme a pesquisa de Guilherme Cestari e Winfried Nöeth, do grupo de pesquisa 

Laboratório de Poéticas Fronteiriças o jogo digital precisa apresentar como jogar ao 

jogador, através de comandos e intervenções introduzindo possibilidades mecânicas e 

narrativas. Assim, compreendendo minimamente quais as condições de sua imersão, O 

jogo deve prover ao jogador o mínimo de autonomia para explorar seu universo por conta 

própria, mostrando quem ou o que o jogador irá controlar, qual a autonomia, capacidades, 

limitações, se é possível expandir as habilidades de controle e do avatar, combinações de 

comandos, fronteiras mecânicas e narrativas, objetivos, inimigos e aliados. (2021, p. 

103).17  

Levados em consideração durante o desenvolvimento, o tipo e a minúcia da 

habilidade a ser aprendida determinarão, os aspectos da realidade a serem 

reproduzidos, bem como o nível de fidelidade da reprodução. O jogar referencia 

diretamente possibilidades, atividades e conhecimentos fora do jogo; assim, o 

game pode servir, em maior ou menor grau, como plataforma de estudo e 

preparação para situações externas (2021, p. 107).18 

 

Segundo o professor e pesquisador Dolf Zillmann, reitor emérito e professor de 

ciências da informação, comunicação e psicologia da Universidade do Alabama19, a 

 
15 Os mestres do medo: como criar jogos assustadores. https://www.theenemy.com.br/resident-
evil/resident-evil-7-biohazard/os-mestres-do-medo-como-criar-jogos-assustadores 
16 SANTAELLA, Lúcia. Games e Comunidades Virtuais. In: Hiper> Relações Eletro/ Digitais. Porto Alegre: 
Santander Cultural, 2004, p116. 
17 GUILHERME Cestari e Winfried Nöeth. Jogos digitais: suas realidades lúdicas e múltiplas. ED. DO 
LABORATÓRIO DE POÉTICAS FRONTEIRIÇAS. 2021 
18 GUILHERME Cestari e Winfried Nöeth. Jogos digitais: suas realidades lúdicas e múltiplas. ED. DO 
LABORATÓRIO DE POÉTICAS FRONTEIRIÇAS. 2021 
19 Zillmann desenvolveu o paradigma da transferência de excitação seguindo a teoria de excitação 
postulada por Stanley Schachter. 

https://www.theenemy.com.br/resident-evil/resident-evil-7-biohazard/os-mestres-do-medo-como-criar-jogos-assustadores
https://www.theenemy.com.br/resident-evil/resident-evil-7-biohazard/os-mestres-do-medo-como-criar-jogos-assustadores
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intensidade do prazer experimentado durante a ação depende da intensidade da tensão 

(negativa) experimentada antes.  

Experiências de tensão podem ser desfrutadas particularmente em formas de 

entretenimento midiático. Eventos fictícios de tramas narrativas fornecem oportunidade 

para experimentar emoções intensas, não comumente encontradas na vida cotidiana e 

sem nenhuma (potencialmente negativa) consequência na vida real.20 Os jogos digitais 

permitem que utilizemos tanto elementos narrativos como lúdicos através da interação, 

como, por exemplo, efeitos de sobressalto (frequentes em filmes de terror) ou uma sala 

de descanso, onde o jogador, após enfrentar um inimigo poderoso em uma batalha 

estressante, pode repousar e coletar itens para, então, resolver um quebra-cabeça que 

lhe dá acesso a uma nova área.  No entanto, logo na sequência, ao abrir a porta, depara-

se com uma armadilha ou com diversos inimigos, utilizando, assim, o paradigma da 

transferência de excitação de Zillmann, isto é, intensificando o estado emocional posterior. 

  

Figura 2 - Modelo de tensão. Ao nos depararmos em uma situação inicial de conflito, divergência, 

instabilidade ou incerteza nossos neurônios iniciam processos de expectativa, antecipação e previsão nos 

 
20 LEHNE, M.; KOELSCH, Stefan. Toward a general psychological model of tension and suspense. In: 
Frontiers in Psychology. Volume 6. Article 79. February 2015. 
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preparando para o perigo (que podem variar de acordo com a personalidade, conhecimento prévio e 

contexto da situação) criando um espaço de possibilidades que variam de acordo com os valores 

emocionais/desejo do jogador. Uma quebra dessa expectativa leva à uma experiência de tensão (positivas 

se relacionada à esperança e negativa se relacionada ao medo). 21  

Até aqui tentamos delinear o que é o “medo” em jogos digitais. Quais são suas 

causas e como podemos reagir. Nos próximos capítulos apresentaremos alguns jogos que 

exploram a mecânica do medo e como o jogador pode superar sua fobia da vida real por 

meio de Jogos Digitais, como também o desenvolvimento do jogo Medo do Escuro.  

 

2. Jogos que exploram a mecânica do medo 
 

2.1 A origem dos jogos digitais de Terror  
O medo é uma experiência emocional poderosa que pode ocorrer em diversas 

situações, seja na vida cotidiana, no teatro, no cinema, na música, na literatura e em jogos 

digitais. De acordo com Moritz Lehne e Stefan Koelsch22 (2015, p. 01), a possibilidade de 

o perigo estar presente em todos os lugares sugere que existem mecanismos cognitivos 

e afetivos muito básicos dentro de nós. As experiências de tensão em diferentes contextos 

baseiam-se nos mesmos processos psicológicos e originam-se de estados de conflito, 

instabilidade, dissonância ou incerteza, que podem desencadear processos preditivos 

direcionados a eventos futuros de significado emocional.  

 

2.2 Lidar com situações negativas em ambiente controlado 
  A emoção mais antiga e mais forte da humanidade é o medo, e o tipo de medo mais 

antigo e mais poderoso é o medo do desconhecido (LOVECRAFT, 2020, p.13). 

Nos primeiros jogos digitais, a simples possibilidade de perder no jogo já era motivo 

de gerar medo no jogador. Para iniciar nossa análise, cito alguns dos primeiros jogos que 

exploraram essa mecânica: 

 
21 LEHNE, M.; KOELSCH, Stefan. Toward a general psychological model of tension and suspense. In: 
Frontiers in Psychology. Volume 6. Article 79. February 2015. 
22 LEHNE, M.; KOELSCH, Stefan. Toward a general psychological model of tension and                        
suspense. In: Frontiers in Psychology. Volume 6. Article 79. February 2015. 
<https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2015.00079/full >  
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Clock Tower – Super Nintendo (1995) 

 
Figura 3 – Clock Tower – Super Nintendo (1995)23 

 

Clock Tower é um jogo de aventura, terror e sobrevivência, desenvolvido e 

publicado pela Human Entertainment para o Super Famicom em 1995. A história segue a 

órfã Jennifer Simpson logo após ser adotada pela família Barrows, junto com outras 

meninas órfãs. O jogador controla Jennifer que precisa fugir de Bobby, um garoto 

desfigurado com uma tesoura gigante, que persegue ela e as outras meninas órfãs pela 

mansão. Jennifer precisa salvar o máximo de amigos que puder e sair da Torre do Relógio. 

 

 

 

 

 

 

 

 
23 Fonte: https://clocktower.fandom.com/wiki/Clock_Tower:_The_First_Fear 
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Alone in the Dark – PC (1992) 

Figura 4 – Alone in the Dark – PC (1992)24 

Alone In The Dark é um jogo eletrônico de 1992 para PC do estilo survival horror, 

projetado por Frédérick Raynal e desenvolvido pela Infogrames.  A história do jogo se 

passa em 1925, dentro de uma mansão assombrada, na qual o proprietário, Jeremy 

Hartwood, aparentemente, suicidou-se. O jogador assume o papel de Edward Carnby, um 

detetive particular, ou Emily Hartwood, uma antiquária e sobrinha de Jeremy Hartwood. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
24 Fonte: https://www.giantbomb.com/alone-in-the-dark/3030-3102/ 
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DOOM 

Figura 5 - DOOM – MS-DOS (1993).25 

 

DOOM é um jogo de tiro em primeira pessoa de terror de ficção científica 

desenvolvido e publicado pela id Software para computadores (MS-DOS) em 10 de 

dezembro de 1993. Como um fuzileiro espacial sem nome, os jogadores percorrem mais 

de 24 níveis de uma estação espacial enfrentando uma infestação de demônios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
25 Fonte: https://www.giantbomb.com/doom/3030-7326/ 
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Silent Hill - PlayStation (1999) 

 
Figura 6 - Silent Hill - PlayStation (1999)26 

Silent Hill é um jogo eletrônico de survival horror publicado pela Konami e 

desenvolvido pela Team Silent, um grupo Konami Computer Entertainment Tokyo. Foi 

lançado para o PlayStation em 1999. A história se passa na cidade fictícia de Silent Hill, o 

jogo segue o escritor Harry Mason enquanto ele procura por sua filha desaparecida e 

desvenda segredos sombrios da pequena cidade ao longo do caminho. 

 

3. A Evolução dos Jogos Digitais de Terror 
 Os Jogos Digitais estão sempre evoluindo. Para analisarmos esse progresso 

utilizaremos os Modelos Mentais que determinam não apenas a forma como o jogador 

entende o jogo digital, mas também como interage com ele. Deve-se levar em conta a 

experiência do jogador e mensurar a “percepção” e “resposta” dele enquanto joga. 

Segundo Donald Norman, no livro The Design of Everyday Things (2002), o Modelo 

Mental (explicação do processo de pensamento de alguém sobre como algo funciona no 

mundo real) é muito importante para nos ajudar a entender nossas experiências, assim 

como para prever reações às nossas ações e lidar com situações inesperadas. 

 
26 Fonte: https://www.giantbomb.com/silent-hill/3030-4312/ 
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O jogo digital com um gameplay eficiente, pensado, desenhado e construído tendo 

como foco facilitar a vida do jogador, tem maior chance de gerar uma boa experiência.  

Como proposta, vamos analisar os seis princípios de design de Donald Norman em 

Jogos Digitais, e como podemos utilizá-los para criar um Modelo conceitual que 

minimizem o erro do jogador.  

1. Visibilidade - As funções visíveis são aquelas em que o usuário 

provavelmente será capaz de saber o que fazer em seguida; 

2. Feedback - Retorno de informação que mostra o efeito de uma ação 

realizada, permitindo que a pessoa continue com a tarefa; 

3. Restrição - O Jogo avisa antes do erro, sinalizando áreas e inimigos 

perigosos. Para enfrentá-los é necessário subir o nível do seu personagem; 

4. Consistência - O design da interface deve ter operações similares com 

elementos similares para realizar tarefas semelhantes; 

5. Mapeamento - Os controles e seus movimentos, e os resultados dessa 

relação no mundo; 

6. Affordance - O jogador deve saber realizar uma ação pela sua obviedade 

ou pelo seu visual sugerir que é fisicamente possível. O objeto é 

perceptivelmente óbvio e fácil para um jogador saber como interagir com ele. 

Além dos controles básicos do jogo, o personagem também possui 

determinados comandos específicos como: comandos próprios para 

situações de nado, escalada ou montaria.  

Affordances reais são as pistas concretas e diretas de como objeto 

ou interface se comporta e como ele é utilizado.  

Affordances percebidas são as pistas abstratas ou escondidas.  

Através do exercício do jogar, os jogadores formulam modelos mentais do jogo e 

continuarão a modificar o seu Modelo Mental no sentido de obter resultados favoráveis. 

Os modelos mentais tornam-se limitados por fatores como o conhecimento do jogador e 

suas experiências em jogos similares. Segundo o pesquisador e professor Francisco de 

Souza Escobar: 

“As affordances facilitam a interação e o entendimento dos jogadores ao entrarem 

pela primeira vez em um mundo novo, as dicas e tutoriais dos jogos demonstram 

onde podemos subir, como escalar, atirar, pular, correr, agachar etc. Todas essas 
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interações podem ser consideradas affordances, e a relação entre agente e 

ambiente prevalece dando novos significados. Trazemos exemplos de nosso 

cotidiano para dentro dos jogos digitais não importando a geração em que foram 

lançados.” (2019, p. 74).27 

 

3.1 Resident Evil - PlayStation (1996) 

 
Figura 7 - Resident Evil. 28  

Desenvolvedor: Capcom 

Data de lançamento: 22 de março de 1996 

Narrativa: Resident Evil se passa em 1998, quando crimes bizarros começaram a assolar 

a pequena Raccoon City. As vítimas, normalmente andarilhos, moradores locais e 

excursionistas que passam pela floresta nos arredores da cidade, são brutalmente 

assassinados e seus corpos apresentam sinais de canibalismo e violência extrema. 

Visibilidade: o jogo não possui HUD29 ou qualquer indicação na tela que apresente a 

energia do personagem ou as ações que ele pode executar. 

Feedback: Conforme o protagonista recebe danos de inimigos, seus movimentos se 

tornam mais lentos. O progresso do jogo pode ser salvo em salas seguras em uma 

 
27 ESCOBAR, Francisco de Souza. Triângulo mágico: referências conceituais do game design. Disponível 
em: < https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/22141/2/Francisco%20de%20Souza%20Escobar.pdf > 
28 Fonte: https://www.giantbomb.com/resident-evil/3030-5842/ 
29 HUD (heads-up display) ou barra de status, é o método pelo qual as informações são transmitidas 
visualmente ao jogador como parte da interface de usuário de um jogo. 
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máquina de escrever. Sempre quando o personagem morre – de forma muito violenta –, 

logo em seguida, ele renasce no ponto de checagem (checkpoint) mais próximo. 

Restrição: Existem diversas passagens secretas e portas que só podem ser abertas após 

a utilização de itens específicos ou a resolução de quebra-cabeças. 

Consistência: O jogo possui diversos itens, a organização é feita pelo menu de pause, 

itens de cura podem ser combinados, armas podem receber upgrades. No menu de pause, 

também podem ser acessados os mapas e as cartas coletadas. 

Figura 8 - Resident Evil. Fonte: Giantbomb. 
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Mapeamento: 

 
Figura 9 - Resident Evil. Fonte: Giantbomb. 

Affordance: Existem diversos sistemas de alavancas, caixas e quebra-cabeças que 

podem ser manipulados e utilizados para abrir passagens para avançar no jogo. 

 
Figura 10 - Resident Evil. Fonte: Giantbomb. 
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3.2 Limbo 

Figura 11 – Limbo30 

Desenvolvedor: Playdead 

Data de lançamento: 21 de julho de 2010 
Narrativa: Sem ter certeza sobre o destino de sua irmã, um garoto entra no LIMBO. 

Limbo é um jogo eletrônico de quebra-cabeça em plataforma. Sua história não é 

revelada durante o jogo, deixando para o jogador interpretar a narrativa por conta 

própria.  

Visibilidade: O jogo não possui HUD ou qualquer indicação na tela que apresente a 

energia do personagem ou as ações que ele pode executar, apenas um mundo 

monocromático, com nada mais do que preto e branco e tons de cinza. 

Figura 12 – Limbo – tela de jogo. Fonte: Giantbomb. 

 
30 Fonte: https://www.giantbomb.com/limbo/3030-30380/ 
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Feedback: A única informação que o jogador recebe é uma tela preta quando o 

personagem morre, sempre de forma muito violenta, e, logo em seguida, ele renasce no 

ponto de checagem mais próximo. 

Figura 13 – Limbo – Morte do personagem. Fonte: Giantbomb. 

Restrição: Não existem restrições. O jogador pode se mover livremente e é obrigado a 

aprender com o erro para localizar as armadilhas e inimigos.  

Consistência: O sistema do jogo não dispõe de itens, as únicas operações disponíveis 

no menu de pause são: a progressão do jogo e a visualização dos controles. 

Figura 14 – Limbo – Menu de progressão. Fonte: Giantbomb. 
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Mapeamento: 

Figura 15 – Limbo – Mapa de controles. Fonte: Giantbomb. 

Affordance: Existem armadilhas de urso que podem ser desarmadas ou utilizadas para 

resolver quebra-cabeças, ou até mesmo serem utilizadas para derrotar certos inimigos – 

como as aranhas gigantes que perseguem o personagem. A visualização delas é um 

pouco difícil, pois o jogo é monocromático, obrigando, assim, o jogador a aprender com o 

erro. Existe também um sistema de alavancas, caixas, troncos e barcos que podem ser 

manipulados e utilizados como plataforma para avançar no jogo. 

Figura 16 – Limbo – interações do jogo. Fonte: Giantbomb. 
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3.3 Inside 

 
Figura 17 - Inside31 

Desenvolvedor: Playdead 

Data de lançamento: 29 de junho de 2016 
Narrativa:  Um menino sem nome que explora um ambiente surreal. A história é aberta 

e deixada para o jogador interpretar a narrativa por conta própria. 

O protagonista é perseguido por inimigos, pode controlar entidades semelhantes a 

zumbis para resolver quebra-cabeças e viajar por ambientes industriais que se tornam 

cada vez mais repletos de elementos horríveis, antes de descobrir algo medonho. 

Visibilidade: o jogo não possui HUD ou qualquer indicação na tela que apresente a 

energia do personagem ou as ações que ele pode executar. 

Figura 18 – Inside – tela de jogo. Fonte: Giantbomb. 

 
31 Fonte: https://www.giantbomb.com/inside/3030-46558/ 
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Feedback: A única informação que o jogador recebe é uma tela preta quando o 

personagem morre, e, logo em seguida, ele renasce no ponto de checagem mais próximo. 

As mortes, na verdade, são ensinamentos para o que fazer e o que não fazer.

Figura 19– Inside – Morte do personagem. Fonte: Giantbomb. 

Restrição: Não existem restrições, o jogador pode se mover livremente e é obrigado a 

aprender com o erro para localizar as armadilhas e inimigos. 

Consistência: O sistema do jogo não dispõe de itens, as únicas operações disponíveis 

no menu de pause são: progressão do jogo e visualização dos controles. 

Mapeamento:

Figura 20 – Inside – controles. Fonte: Giantbomb. 

Affordance: Existe um sistema de alavancas, caixas, troncos e barcos que podem ser 

manipulados e utilizados como plataforma para avançar no jogo. Há também um sistema 
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de controle onde o personagem veste um capacete para controlar alguns personagens 

parecidos com zumbis para resolver quebra-cabeças. 

Figura 21 – Inside – interações do jogo. Fonte: Giantbomb. 

 

4 - O Jogo Medo do Escuro 
O jogo Medo do Escuro, de forma imersiva em sua narrativa e mecânica, busca 

explorar o pavor da escuridão (nictofobia) do qual sofrem muitas crianças e adultos. Como, 

por exemplo, o medo do desconhecido, de ser atacado por “bicho papão”, por fantasmas 

ou monstros. Ou ainda, recusar-se a dormir sozinho ou a sair de casa depois do anoitecer, 

tentar ficar acordado por toda a noite ou sentir-se em estado de fuga com o pensamento 

de enfrentar a escuridão. Para introduzir o jogador nesse mundo digital, iniciaremos 

criando a história baseado na Jornada da Heroína (2022), também conhecida como a 

Jornada do Guerreiro Espiritual, segundo Maureen Murdock, que é um modelo cíclico de 

desenvolvimento humano a fim de alcançar a plenitude. Vamos apresentar a história do 

Jogo e, na sequência, a Jornada da Heroína juntamente com a análise da história do Jogo 

à luz dessa Jornada. 

 

4.1 - A Jornada da Heroína 
Maureen Murdock é psicanalista, historiadora, autora internacionalmente publicada 

de The Heroine's Journey, Spinning Inward e Fathers' Daughters. Em seus estudos utiliza 

mitologias, como a Grega, e faz um contraponto do arquétipo feminino nelas retratado. 
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Em seu trabalho, ela descreve o masculino e feminino não como gênero, mas sim como 

arquétipos, em que ambos convivem dentro de homens e mulheres, “O feminino se 

manifesta como aceitação, cooperação, gentileza e receptividade. O masculino como 

ação e realização” (Murdock, 2013, p. 46). 

 
Figura 22 - Arco da Jornada da Heroína por Maureen Murdock. Fonte: Desenho desenvolvido pelo autor. 

 
4.1 .1 - Separação do Feminino 

A heroína inicia a buscar o controle sobre si mesmo e sobre os outros. Ela almeja 

reconhecimento e sucesso com um desejo sobre-humano de perfeição. “Ela se distancia 

da mãe que é demasiada crítica, rígida e desfavorável. Ela evita o arquétipo do mártir que 

sacrificou sua própria vida pelo esposo e filhos” (Murdock, 2013, p. 21). 

Na história do jogo Bianca tem conflitos constantes com sua irmã mais velha Julia, 

sua mãe está sempre longe de casa trabalhando o que torna Julia a figura de autoridade 

para Bianca. Durante uma briga com Julia, Bianca perde sua boneca. 

 

4.1.2 – A Estrada das Provações 

A heroína parte para as tarefas necessárias para o desenvolvimento do seu ego. 

Ela está em busca de si mesma, de seu propósito, se posicionar perante o mundo 

patriarcal e superar mitos como dependência, inferioridade ou pensamento deficitário. 
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A heroína atravessa o limiar, deixa a segurança da casa dos pais e parte em busca 

de si mesma. Ela aventura-se pelas montanhas e vales, avança pelos rios e 

correntes, atravessa desertos e florestas e entra no labirinto para encontrar seu 

próprio centro. 

Pelo caminho, ela conhece ogros que a enganam por becos sem saída, 

adversários que desafiam sua destreza e determinação, e obstáculos que ela deve 

evitar, delimitar ou superar. Ela precisa de uma lanterna, muita corda e toda a sua 

perspicácia para trilhar esta jornada (Murdock, 2013, p. 46). 

Sempre que está com medo, Bianca abraça forte sua coelhinha de pelúcia Apep. 

Bianca acorda no meio da noite assustada após um pesadelo, ela procura Apep 

desesperada pela cama e não a encontra. 
 

4.1.3 – Ilusão do sucesso 

A heroína conquista o que desejava. Apesar de ter tudo, ela sente um profundo 

vazio. Ela não se reconhece mais, sente que se perdeu em sua luta pela conquista. A 

heroína perde sua vivacidade e se afunda em tristeza. 
O que muitas heroínas querem é exatamente o que seus pais tinham como 

garantido – alguém para cuidar deles. (...) Elas querem baixar a guarda, serem 

cuidadas e aceitas pelo que são, não pelo que fizeram. Há um enorme anseio por 

aquilo que parece estar perdido, mas elas não sabem o que está faltando, então 

preenchem a dor com mais atividades. (Murdock, 2013, p. 36). 

 

Bianca está com muito medo – ela sofre de nictofobia (medo de escuro), Apep 

sempre fez com que Bianca sempre se sentisse segura e feliz. Bianca precisa de sua 

amiga de volta, então, ela pega sua lanterna e vai à procura de Apep.  

 

4.1.4 – Descida 

A heroína passa por um período de introspecção, conhecido também como 

depressão, no qual ela começa a procurar pelas partes perdidas de si mesma. 
Perséfone é afastada de si mesma como filha de sua mãe e entra nas profundezas 

de sua alma. Esta pode ser uma experiência universal para as mulheres: perder o 

antigo senso de si e sentir-se perdida, confusa e no abismo da depressão, apenas 

para descobrir uma nova concepção de si mesma. O colapso torna-se uma ruptura 

(Murdock, 2013, p. 46). 
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A luz da lanterna mal consegue iluminar o caminho, ela caminha lentamente pelo 

casarão para não fazer nenhum barulho, mas cada passo seu faz ranger o piso de 

madeira.  

 

4.1.5 – Encontro com a Deusa 

A heroína não encontra seu caminho movendo-se em direção à luz, como os 

homens, mas sim movendo-se em direção às profundezas de si mesmas. 
A experiência espiritual das mulheres é um de se mover para dentro de si ao invés 

de para fora de si. Muitas mulheres descrevem essa necessidade de retirarem-se 

do ‘reino dos homens’ durante esse período de isolamento voluntário (Murdock, 

2013, p. 100). 

Bianca já não consegue distinguir a realidade da imaginação, encontra uma 

coelhinha muito parecida com a Apep. A coelhinha de pelúcia fala com ela e lhe adverte 

sobre um monstro que mora no sótão. 

 

4.1.6 – Reconciliação com o Feminino 

Em meio ao anseio urgente de reconexão com o Feminino, a heroína deixa sua 

intuição 41uia-la na cura das suas feridas, deixando o rancor de lado, perdoa ou pede 

perdão e, então, recupera os laços femininos que possuía antes de iniciar a sua jornada. 
Quanto mais nós vemos arte feita por mulheres, ouvimos poesia e peças de 

mulheres, vemos danças coreografadas por mulheres e experienciamos o 

ambiente de trabalho projetado por mulheres, mais nós vemos o valor na voz das 

mulheres. Conforme cada mulher dissipa o mito da inferioridade feminina, ela 

torna-se um modelo para as outras (Murdock, 2013, p. 116). 

Bianca caminha até o fim do sótão e ouve um rugido gutural. Ela enfrenta o 

monstro e o vence, mas tanto esforço teve seu preço: sua visão fica turva e suas pernas 

estremecem. 

 

4.1.7 – Reincorporação do Masculino  

Curar o Masculino Ferido é uma etapa importante porque ela enxerga o arquétipo 

do machismo feminino e entende que o homem também vem sendo oprimido na 

sociedade patriarcal: “Para esse masculino positivo emergir, ela precisa honrar sua 

natureza feminina” (Murdock, 2013, p. 159). 

https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2013/10/131003_mulheres_priore_pai
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Julia entra no sótão e encontra a irmã desacordada segurando Apep do lado de um 

aspirador e uma almofada. Emocionada, Julia abraça a irmã e se lembra de como é ser 

criança. 
 

4.1.8 – União 

A heroína aprende a integrar o masculino com o feminino e equilibrar todos os 

aspectos de sua natureza, tornando-se, finalmente, uma mulher plena, um ser humano 

em sua totalidade. 

 

 

4.2 – Heurísticas de Nielsen 
Jacob Nielsen, pesquisador e cientista da computação, criou uma fórmula para 

evitar erros básicos de usabilidade, se referindo à importância dos feedbacks instantâneos 

aos usuários, mantendo-os informados sobre o que está acontecendo no momento da 

interação, tal qual o status do momento e como ele deve conduzir seus próximos passos 

no processo de sua experiência. 

 
4.2.1 – Visibilidade do Status do Sistema 

A visibilidade do status refere-se a manter o jogador informado sobre o que está 

acontecendo por trás dos processos, por meio de feedbacks em tempo real. 

Em geral, o ser humano é muito dependente da visão. Ainda assim, quando 

estamos em um ambiente físico temos outros sentidos que nos informam o que está 

acontecendo. Mas, quando falamos de um sistema, software ou interface, essa história 

altera-se um pouco. Em ambientes digitais, a dependência da visão é ainda maior e, por 

conta disso, é essencial que a interface forneça ao usuário o status em relação à sua 

posição dentro do sistema, ou seja, informar o usuário sobre qual ambiente ele estava, 

em qual ambiente ele se encontra e para quais outros ambientes ele poderá se dirigir a 

partir de sua localização. 

Quando estamos assistindo uma playlist no Youtube, por exemplo, temos ao lado 

direito um indicador de qual vídeo estamos assistindo, quais os vídeos anteriores e quais 

os seguintes. Em um jogo digital podemos disponibilizar as informações para o jogador 

através do HUD (barra de status) e nos menus podemos disponibilizar itens (caso o jogo 

possua) que foram coletados, como armas, poções, armaduras etc. 
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Figura 23 – Tela do jogo Dead Cells desenvolvido pela Motion Twin. Fonte: Captura de tela feita pelo autor 

autor. 
 

4.2.2 – Compatibilidade entre o sistema e o mundo real 

Os termos usados devem fazer parte da linguagem do jogador de forma a respeitar 

o Modelo Mental. As mensagens devem ser técnicas e adequadas à mesma linguagem 

do usuário. Vale ressaltar, não falamos apenas do idioma em si, mas da linguagem comum 

do usuário. 

 
 
4.2.3 – Controle e liberdade para o usuário 

Prever possíveis erros dos jogadores quando selecionam opções erradas. O 

sistema deve ter mecanismos que permitam desfazer os erros cometidos pelo jogador. 

Quando é realizada uma escolha por engano, algo que é frequente, o jogo deve apresentar 

uma “saída de emergência” Em outras palavras, dê ao jogador a possibilidade de desfazer, 

pois a possibilidade de reverter escolhas remove a insegurança do jogador. 

 
 
4.2.4 - Consistência e Padronização 

O jogador não deve ter que se preocupar em deduzir se palavras ou símbolos iguais 

em situações diferentes podem ter significados distintos. Muitas vezes o motivo pelo qual 

usuários não interagem com as aplicações é essa sensação causada pela falta de 

consistência e padronização. 
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4.2.5 - Prevenção de erros 

Identificar as situações que mais provocam erros e modificar a interface para que 

estes erros não ocorram. Existem dois tipos de erros que os usuários normalmente 

cometem: o deslize e o engano. Pode até parecer a mesma coisa, mas são sutilmente 

diferentes. O deslize é a situação em que um usuário pretende realizar uma ação, mas 

acaba realizando outra. Isso acontece tipicamente quando ele não está totalmente focado 

em sua ação dentro da aplicação. Já o engano consiste em uma compreensão equivocada 

de alguma informação. 

 
4.2.6 - Reconhecimento em vez de memorização 

A interface deve prezar para que o jogador não tenha que memorizar todas as 

funções e ações possíveis. O cérebro é muito bom em reconhecer padrões e, na medida 

em que objetos, ações e opções ficam expostas para o usuário, mais dicas chegam ao 

cérebro, tornando certas ações familiares. Então, podemos concluir que é preferível dar 

ao usuário formas de reconhecer padrões ao invés de obrigá-lo a memorizar várias 

informações distintas conforme ele navega pela aplicação. A grande diferença entre 

reconhecer e memorizar é a quantidade de dicas que são fornecidas para que um 

conhecimento seja acessado. Reconhecer padrões é mais rápido e eficaz.  

 

4.2.7 - Eficiência e flexibilidade de uso 

Deve ser permitido que o jogador possa personalizar ou programar as ações mais 

frequentes.  Atalhos devem existir para melhorar a eficiência do jogador mais experiente. 

 

4.2.8 - Estética e design minimalista 

Toda a informação deve ser objetiva para que o jogador não se confunda. Quanto 

maior a quantidade de informações, maior será a necessidade de analisá-las e o usuário 

precisará tomar um maior número de decisões, por este motivo, é crucial manter apenas 

as informações que são realmente necessárias. As informações secundárias podem ser 

deixadas em segundo plano. 

 

4.2.9 - Ajude os jogadores a reconhecerem, diagnosticarem e se recuperarem de 

 erros  



45 
 
 

Mensagens de erros devem ser claras e objetivas. As mensagens devem ajudar o 

jogador a resolver o problema e não culpá-lo ou intimidá-lo. 

 
4.2.10 - Ajuda e documentação 

Se for necessária ajuda, deve estar facilmente acessível com linguagem simples e 

objetiva. Normalmente, essas são as áreas menos acessadas, mas, ainda assim, são 

importantes dentro de um sistema, pois nunca se sabe quando um usuário irá precisar de 

uma assistência.  

 

4.3 Game Feel 

Steve Swink analisa e classifica os jogos segundo as esferas de controle em tempo 

real, Ambiente Simulado e Polimento. 

 
Figura 24 - Steve Swink analisa e classifica os jogos segundo as esferas de Controle em tempo real, 

Ambiente Simulado e Polimento. Fonte: Desenho desenvolvido pelo autor. 

 

4.3.1 - Controle em tempo real 

O quão rápido o personagem responde à entrada dos controles e o quanto o 

feedback audiovisual reforça que algo certo foi feito. 
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4.3.2 - Ambiente Simulado 

Saber se um jogo tem controle em tempo real é o maior desafio. O jogo deve possuir 

um espaço literal simulado, o jogador deve perceber esse espaço e os efeitos de polimento 

enfatizam as interações físicas naquele espaço. 

 

4.3.3 – Polimento 

O polimento “vende” interação para o jogador, melhor dizendo, torna o jogo 

atrativo e interessante. O polimento tem um grande impacto na sensação do jogo: 

fornece as pistas visuais, auditivas e táteis de que um jogador precisa para criar um 

Modelo Mental detalhado e expansivo da física de objetos virtuais.  

Ajustar cada pequeno detalhe, cada atributo, cada animação e efeito sonoro, 

fornecendo, assim, o feedback do que está acontecendo ao jogador, vai trazê-lo cada vez 

mais para esse mundo virtual – proporcionando acima de tudo o prazer de jogar. 

 

Figura 25 - Os seis elementos mais importantes da sensação do jogo para medir, são: controles, resposta, 

contexto, regras, polimento e metáfora. (Swink, 2008, p. 86). 

● Controle - A construção física do dispositivo por meio do qual a intenção do 

jogador é expressa ao sistema e como isso muda a sensação do jogo.  

● Feedback - Como o sistema processa, modula e responde à entrada do jogador 

em tempo real.  
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● Contexto - O efeito do espaço simulado na sensação do jogo. Como o código de 

colisão e o design de nível dão significado ao controle em tempo real.  

● Polimento - Efeitos que aumentam artificialmente a impressão de uma realidade 

física única no jogo.  

● Metáfora - Como a representação e o tratamento do jogo mudam as expectativas 

do jogador sobre o comportamento, movimento e interações dos objetos do jogo.  

● Regras - Como relacionamentos arbitrários entre variáveis abstratas no jogo 

mudam a percepção do jogador sobre os objetos disponíveis digitalmente, definem 

desafios e modificam a sensação de controle. 

5 - GDD - Game Design Document 
O modelo de GDD empregado no jogo Medo do Escuro é baseado no template 

utilizado no Curso Bacharelado em Jogos Digitais da PUC-SP e no GDD do pesquisador 

e desenvolvedor Scott Rogers, apresentado no seu livro Level UP32 (2013, p. 87-96). 

 

5.1 – Resumo 
Este Game Design Document (GDD) descreve o jogo Medo do Escuro, um jogo de 

ação e exploração em Plataforma 2D para dispositivos móveis (Android e IOS). A 

protagonista do jogo é Bianca, uma menina de 6 anos que sofre de nictofobia (medo do 

escuro) e só consegue dormir com sua coelha de pelúcia Apep. Durante uma discussão 

com sua irmã mais velha, Julia, ela perde a coelhinha e cai no sono. Ao acordar no meio 

da noite, Bianca decide enfrentar seus maiores medos e explorar o Casarão mal-

assombrado para encontrar Apep. 

Palavras-chave:  jogo digital, Medo do Escuro, Fantasmas, Plataforma, Horror fantástico. 

Videogame.  

 

5.2 - Histórico de revisões 
Versão 1.0.0.03, data de lançamento prevista 31/08/2022. 

 
32 Rogers, Scott. Level up um guia para o design de grandes jogos. Editora Blucher, 2013. 
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5.3 - Definição do jogo  

5.3.1 - Nome do jogo 

 
High Concept do Jogo 

 
 
 

 
Figura 26 – Cartaz do Jogo Medo do Escuro. Fonte: Desenho 

desenvolvido pelo autor. 

 

  
Figura 27 – Personagens do Jogo Medo do Escuro. Fonte: 

Desenho desenvolvido pelo autor. 

Medo do Escuro apresenta Bianca, uma menina de 6 anos que precisa explorar um 

escuro Casarão mal-assombrado em busca da sua coelha de pelúcia Apep. Para isso, 
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deve encontrar seu caminho utilizando-se de plataformas, passagens secretas, além de 

enfrentar monstros de sombra e fantasmas com sua lanterna. 

5.3.2 – Gênero 

O jogo será em Plataforma 2D de Ação/Aventura, com estética sombria e inspirado 

em filmes, como A Hora do Espanto e a Casa Monstro, e jogos de terror, como Luigi 

Mansion, Limbo e Little Nightmares. 

 

5.3.3 - Público-alvo 

Everyone 10+33, para crianças acima dos 10 anos e adolescentes apreciadores de 

jogos de ação e plataforma, com elementos de ação, exploração e filmes de terror.  

 

 

 

 

 

 

  

 
33 E10 (Everyone 10+ [todos acima de 10 anos]): pode conter mais fantasia, cartum ou violência moderada 
e linguagem moderada e temas sugestivos. ESRB é o sistema norte-americano de classificação. 
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5.3.4 - Game flow 

 

 

Figura 28 - Game flow – Fonte: Desenho desenvolvido pelo autor. 

 

5.3.5 - Estilo estético 

O jogo se passa no ano de 2018, em um ambiente do gênero Horror Fantástico. 

Busca-se mostrar o pavor da escuridão que sofrem muitas crianças e adultos, por meio 

da inspiração no cinema e em jogos de horror fantástico. O jogo conta com elementos de 

classificação livre e protagonista jovem para lidar com este tema de maneira lúdica e 

acessível a todos os públicos.  

A caracterização é feita pela escuridão dos cenários que, por meio da imaginação 

da protagonista, sombras de objetos se tornam monstros e fantasmas que podem ser 

destruídos com a luz de sua lanterna. 
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5.3.6 - Inspirações e referências 

Filmes e jogos de horror fantástico como A Casa Monstro, A Hora do Espanto, Limbo, 

Luigi Mansion e Little Nightmares. 

 

Limbo 

Figura 29 – Jogo Limbo. Fonte: Giantbomb. 

 
Desenvolvedor: Playdead. 

Data de lançamento: 21 de julho de 2010. 

Limbo é um jogo eletrônico de quebra-cabeça em plataforma e título de estreia da 

desenvolvedora dinamarquesa independente de jogos Playdead. O clima do jogo é muito 

sombrio, em um ambiente preto e branco com tons de cinza, passa a impressão, ao 

jogador, dele estar em um lugar esquecido, indefinido, no entanto, assustadoramente 

bonito. Não existe uma história introdutória durante o jogo, cabe ao jogador refletir e tirar 

suas próprias conclusões. 
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A Casa Monstro 

 
Figura 30 - Filme a Casa Monstro. 34 

 

Direção: Gil Kenan. 

Estúdio: Sony Pictures. 

Data de lançamento: 1º de setembro de 2006. 

Nenhum adulto acredita quando três adolescentes falam que existe uma casa no 

bairro que é uma criatura perigosa. A história do filme se passa na véspera do Halloween 

– data festiva nos Estados Unidos da América. O filme apresenta três protagonistas que 

estão no limite do fim da infância. Juntos, precisam enfrentar uma casa mal-assombrada. 

 

 

 

 

 

 

  

 
34 Fonte: https://www.antenadosnaskyecia.com/2022/05/tv-brasil-exibe-animacao-casa-monstro.html 
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Luigi Mansion 3 

Figura 31 – Jogo Luigi Mansion 3.35 

 
Desenvolvedor: Next Level Games. 

Data de lançamento: 31 de outubro de 2019. 

Luigi's Mansion 3 é um jogo eletrônico de ação-aventura desenvolvido pela Next 

Level Games e publicado pela Nintendo para o Nintendo Switch. A história se passa em 

Last Resort, um hotel assombrado, onde Luigi deve explorar e resgatar seus amigos dos 

fantasmas que o habitam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
35 Fonte: https://www.giantbomb.com/luigis-mansion-3/3030-70240/ 
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A Hora do Espanto (Fright Night) 

 
Figura 32 - A Hora do Espanto.36 

 

Direção: Tom Holanda. 

Estúdio: Vistar Films. 

Data de lançamento: 1985. 

Adolescente viciado em programas de terror acredita que seus novos vizinhos são 

vampiros disfarçados. Ele pede ajuda a um pretenso caçador de vampiros, que se recusa 

a ajudá-lo por covardia e por não acreditar na história. 

 

 

 

 

 
36 Fonte: 
https://wall.alphacoders.com/by_sub_category.php?id=231788&name=Fright+Night+%281985%29+Pap%C3%A9is+
de+Parede&lang=Portuguese 
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Little Nightmares  

 
Figura 33 - Little Nightmares. Fonte: Captura de tela feita pelo próprio autor 

 
Desenvolvedor: Tarsier Studios 

Data de lançamento: 28 de abril de 2017 

Jogo eletrônico de quebra-cabeça em plataforma com elementos de terror 

desenvolvido pela Tarsier Studios e publicado pela Bandai. O jogo nos apresenta um 

ambiente muito perturbador e assustador, a protagonista Six precisa lidar com temas 

sombrios como violência física, canibalismo e mutilação. Monstros cruéis a perseguem e 

querem destrui-la de qualquer jeito. 
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5.4 - Gameplay e mecânicas 
 

5.4.1 - Gameplay 

  
Figura 34 - Cena do Jogo Medo do Escuro. Fonte: Desenho desenvolvido pelo autor. 

Medo do Escuro é um jogo de plataforma 2D, no qual o jogador controla a 

personagem Bianca que deve explorar o Casarão Mal-assombrado em busca de sua 

coelhinha de pelúcia Apep. O jogo tem duração entre 1h e 1h30 horas. Controlando a 

Bianca, o jogador enfrentará fantasmas e monstros com sua lanterna e golpes especiais. 

Ela pode saltar por obstáculos, encontrar chaves que desbloqueiam portas secretas, 

encontrar pilhas e upgrades para sua lanterna. O mapa será revelado conforme a 

exploração. 

 

5.4.2 - Progressão do jogo 

A progressão do jogo acontece durante a exploração dos ambientes. Bianca 

encontrará pilhas para sua lanterna, que é o objeto principal para enfrentar os monstros 

fantasmagóricos. A personagem também encontrará as três chaves que abrem a porta do 

sótão para confrontar o vilão que sequestrou a Apep. 
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5.4.3 - Estrutura de missões e desafios 

 

Figura 35 - Cena do Jogo Medo do Escuro. Fonte: Desenho desenvolvido pelo autor. 

 

Cada cômodo do Casarão é uma fase do jogo e, em cada um, é revelada parte da 

história.  

 

5.4.4 - Objetivos do jogo 

Bianca deve enfrentar os monstros e fantasmas, encontrar as chaves espalhadas 

pelas áreas da casa e resgatar sua coelhinha de pelúcia.  

 

5.4.5 – Mecânicas 

Bianca começa com cinco corações de vida e sem energia para a lanterna. Ao 

encontrar a bateria para a lanterna, ela pode disparar tiros de luz e quebrar portas que 

impedem o avanço para novas áreas. Os inimigos podem ser derrotados com tiros de luz 

da lanterna ou com golpes. Como supracitado, o objetivo é recolher as três chaves 

espalhadas pelas fases para abrir a porta do sótão.  

 

5.4.6 - Movimentação dentro do jogo/física 

A gravidade interfere no jogo como na realidade, mas com upgrades pode-se 

adquirir o pulo duplo, como também se movimentar mais rápido.  
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5.4.7 – Objetos 

Alguns objetos do cenário podem ser quebrados. Itens, como energia, vidas e 

upgrades, estão escondidos ao longo dos cenários.  

 

5.4.8 – Ações 

Bianca contará com um golpe rápido (usa a lanterna como bastão), um golpe mais 

lento e forte (tiro de luz da lanterna) e, ao apertar os dois botões de ataque, Bianca lançará 

um ataque especial que ilumina o ambiente, acertando, assim, 50% dos inimigos de 

determinada área. Bianca também poderá pular obstáculos e escalar móveis.  

 

 
Figura 36 – esquema de controle do Jogo Medo do Escuro. Fonte: Desenho desenvolvido pelo autor. 

 

5.4.9 – Combate 

Bianca enfrentará diversos inimigos com a luz da sua lanterna durante sua jornada, 

entre monstros e fantasmas variados. A protagonista inicia o jogo com 5 corações que 

marcam sua vitalidade, caso seja atingida ela perde um coração. Os inimigos comuns, 

como fantasmas, são derrotados com um golpe da lanterna e chefes contam com uma 

barra de energia e precisam de mais de um golpe para serem vencidos.  
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5.4.10 – Economia 

A cada inimigo derrotado o jogador ganha 50 pontos de experiência e 500 pontos 

para cada chefe de fase, que podem ser trocados por upgrades da sua lanterna e novas 

roupas.  

 

5.4.11 - Opções de jogo 

Existem 3 níveis de dificuldade: Fácil, Intermediário e Difícil.  

 

5.4.12 - Salvar e Replay 

O Jogador tem seu progresso salvo por checkpoints conforme avança no jogo. 

Depois de terminado, ele poderá iniciar um novo jogo em um modo mais difícil, mas 

mantendo o progresso (upgrades) do jogo anterior. 

 

5.4.13 - Easter eggs, cheats e conteúdo bônus 

Caso o jogador deixe o personagem parado, ele pode levar sustos ou jogar sua 

lanterna para cima. 

 

 
Figura 37 - Cena do Jogo Medo do Escuro. Fonte: Desenho desenvolvido pelo autor. 
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5.5 - Arte do jogo 

5.5.1 - Elementos visuais – Personagens e suas histórias 

Bianca

 
Figura 38 - Turn around personagem Bianca. Fonte: Desenho desenvolvido pelo autor. 

 

Uma criança de seis anos, com cabelos e olhos castanhos, 1,30m de altura, que 

sofre de nictofobia (medo de escuro). Assim, só consegue dormir com a sua melhor amiga, 

uma coelhinha de pelúcia chamada Apep. Ela vive com seus pais e sua irmã adolescente 

Julia. Os pais de Bianca são bastante ausentes devido ao seu trabalho. Por isso, Bianca 

muitas vezes está sozinha em casa com Julia. Por ela ser adolescente e um tanto 

reservada, Bianca vive imaginando aventuras com Apep, enquanto foge das sombras, do 

escuro e chama a atenção de sua irmã mais velha das maneiras mais serelepes e 

incompreendidas. É uma criança insegura que sente falta do constante carinho dos pais 

e da irmã. Logo, compartilha todos os seus desejos, segredos e carinho com a Apep. 

Determinada e independente, Bianca está disposta a enfrentar o medo do escuro. 
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Julia 

 

Figura 39 - turn around personagem Julia. Fonte: Desenho desenvolvido pelo autor. 

 

 Adolescente de quinze anos, 1,60m de altura, cabelos e olhos castanhos, é a irmã 

mais velha de Bianca, que não sai do celular e das redes sociais com suas amigas. Julia 

e Bianca aprenderam desde cedo a serem independentes. A partir de uma certa idade, 

Julia ficou incumbida de cuidar da irmã e da casa, enquanto os pais ficam de plantão no 

hospital. Esse fator acabou acelerando seu amadurecimento e, consequentemente, o 

quanto ela cobra sua irmã. 

Julia gosta muito da irmã, mas a adolescência também a fez perder interesse nas 

brincadeiras de criança, o que acabou distanciando as duas. Em uma noite de 

tempestade, enquanto os pais estão fora, Julia ouve o grito da irmã e não a vê na cama. 

Pressionada pelo medo de perder a irmã, este teste de coragem lhe trará de volta às 

memórias de sua infância e desencadeará um relacionamento melhor com Bianca. 
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Rodaripsa 

 
Figura 40 - Turn around personagem Rodaripsa. Fonte: Desenho desenvolvido pelo autor. 

 

Um antigo aspirador de pó se transforma no medonho e gigantesco monstro do 

porão. Este personagem é a expressão dos medos e inseguranças de Bianca, os quais 

ela precisará enfrentar para crescer. 

 

5.5.2 - Elementos sonoros 

A trilha será autoral, inspiradas em músicas de filmes de terror como a A Hora do 

Pesadelo. Sons de coruja e uivos de lobos serão utilizados para criar tensão.  
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5.6 – Narrativa, ambientação e personagens 
 

5.6.1 – História e narrativa 

O Jogo se inicia assim que o jogador escolhe o nível de dificuldade. Bianca acorda, 

pega sua lanterna e caminha pelo Casarão escuro. A cada fase uma cutscene apresentará 

um pouco da história do jogo. 

Figura 41 - Cena do Jogo Medo do Escuro. Fonte: Desenho desenvolvido pelo autor. 
 

5.6.2 - Mundo do jogo 

Figura 42 - Cena do Jogo Medo do Escuro. Fonte: Desenho desenvolvido pelo autor. 
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Figura 43 - Cena do Jogo Medo do Escuro. Fonte: Desenho desenvolvido pelo autor. 
 

 

5.6.3 - Áreas do jogo (conceituais) 

  
Figura 44 – Casarão. Fonte: Desenho desenvolvido pelo autor. 
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Figura 45 – Cozinha. Fonte: Desenho desenvolvido pelo autor. 

 

 
Figura 46 – Sótão. Fonte: Desenho desenvolvido pelo autor. 
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Figura 47 – Sótão. Fonte: Desenho desenvolvido pelo autor. 

 

5.6.4 - Fases (níveis) 

Bianca enfrenta diversos inimigos e uma Boss Battle37, em cada cômodo do 

Casarão um fantasma ou monstro guarda a chave que abre a porta do sótão.  

 
Figura 48 - Rodaripsa e monstros do jogo. Fonte: Desenho desenvolvido pelo autor. 

 

5.6.5 - Fase de treino/tutorial 

O jogador irá aprender conforme joga. A cada upgrade, receberá novos 

movimentos e poderes. Os golpes e suas informações estarão disponíveis no menu de 

pausa. 

 
37 Boss Battle – Traduzindo literalmente é a Batalha do chefe, é o clímax do jogo, normalmente localizado 
no final de uma fase ou no final do jogo, o Boos é um inimigo forte e mais difícil que inimigos comuns. 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Boss_(video_gaming)> 
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5.7 – Interface 
 

5.7.1 - Sistema visual 

Na tela, o HUD com o número de vidas, energia e pontos de experiência serão 

exibidos no canto esquerdo superior. No menu de pause o jogador poderá escolher entre 

a tela de Upgrades, a tela de Save e a tela com a lista de golpes e combos. 

 

5.7.2 - Sistema de controle 

 
Figura 49 – Mapa de controle. Fonte: Desenho desenvolvido pelo autor. 
 

Controles Mobile 
Direcional Direito - Mover para direita 

Direcional Esquerdo - Mover para esquerda 

Direcional Baixo - Abaixar/Descer da plataforma 

Y - Tiro 

X - Ataque 

B - Pulo 

A - Interagir 

Pause - Pause/Menu de opções 

Figura 50 – Mapa de controle 
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5.7.3 - Sistema de ajuda 

A experiência e curva de aprendizagem do jogo é progressiva. Conforme Bianca 

avança, mensagens aparecerão na tela por meio de popup´s de informação. 

 

 

5.8 - Inteligência Artificial (IA) 
 

5.8.1 - Oponentes e IA inimiga 

Os inimigos possuem ataques variados, que aumentam o desafio de acordo com o 

nível que o jogador escolhe no início. 

 

5.8.2 - IAs parceiras ou não inimigas 

Os NPCs (Non-player Character) com quem Bianca irá interagir serão uma 

coelhinha de pelúcia, que a ajuda encontrar o caminho até Apep, e Julia, sua irmã mais 

velha, que dará dicas sobre diversas áreas do casarão. 

 

5.8.3 - IA de suporte 

Não haverá paredes invisíveis no jogo, isto é, se o usuário controlar a personagem 

para perto de um penhasco e persistir no movimento, o jogador cairá. No entanto, se no 

último momento, Bianca se virar, ela conseguirá agarrar a beira do precipício e voltar para 

solo firme.  

 

 

5.9 - Aspectos técnicos 
 

5.9.1 - Plataformas de produção 

Medo do Escuro será um jogo desenvolvido para dispositivos móveis que utilizam 

o sistema Android e IOS. 
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5.9.2 - Hardware e software de desenvolvimento 

Existem diversas engines disponíveis no mercado como a Unreal Engine 5 

(https://www.unrealengine.com/), a Construct 3 (https://www.construct.net/en) e a Unity 

(https://store.unity.com/).  

A engine escolhida foi a Unity 2019.4.37f1 (software gratuito para produções até 

U$100.000,00), utilizando assets da própria loja da Unity como: 2D Game Kit38, 

Metroidvania Controller 39, Virtual Plug and Play Joystick e Xbox Controller 40. Os cenários 

e personagens serão ilustrações 2D criadas por meio do Photoshop, Illustrator, Animate e 

Toon Boom. 

 
5.10 - Modelo de negócios 

O jogo será vendido completo pelo preço de R$ 10,00. Não haverá micro 

transações, exceto pelas DLCs (downloadable content), que trarão novas histórias, 

desafios, armas e upgrades. 

 

 
38 Fonte: https://assetstore.unity.com/packages/templates/tutorials/2d-game-kit-107098#description 
39 Fonte: https://assetstore.unity.com/packages/2d/characters/metroidvania-controller-166731#description 
40 Fonte: https://assetstore.unity.com/packages/2d/environments/controller-buttons-and-thumbstick-
75319#description 

https://www.unrealengine.com/en-US/unreal-engine-5
https://www.construct.net/en
https://store.unity.com/
https://assetstore.unity.com/packages/templates/tutorials/2d-game-kit-107098#description
https://assetstore.unity.com/packages/2d/characters/metroidvania-controller-166731#description
https://assetstore.unity.com/packages/2d/environments/controller-buttons-and-thumbstick-75319#description
https://assetstore.unity.com/packages/2d/environments/controller-buttons-and-thumbstick-75319#description
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5.11 Apresentando o Jogo  

Figura 52 - Cena do Jogo Medo do Escuro. Fonte: Desenho desenvolvido pelo autor. 

Figura 53 - Cena do Jogo Medo do Escuro – Tela de início. Fonte: Desenho desenvolvido pelo autor. 
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Figura 54 - Cena do Jogo Medo do Escuro - Menu. Fonte: Desenho desenvolvido pelo autor. 

Figura 55 - Cena do Jogo Medo do Escuro - Menu. Fonte: Desenho desenvolvido pelo autor. 
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Figura 56 - Cena do Jogo Medo do Escuro – Tela de carregando. Fonte: Desenho desenvolvido pelo autor. 

Figura 57 - Cena do Jogo Medo do Escuro – Frente do casarão. Fonte: Desenho desenvolvido pelo autor. 
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Figura 58 - Cena do Jogo Medo do Escuro – Sala de estar do casarão desconstruída. Fonte: Desenho 

desenvolvido pelo autor. 

Figura 59 - Cena do Jogo Medo do Escuro – interior do casarão. Fonte: Desenho desenvolvido pelo autor. 
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Figura 60 - Cena do Jogo Medo do Escuro – Porão do casarão. Fonte: Desenho desenvolvido pelo autor. 

Figura 61 - Cena do Jogo Medo do Escuro – Sótão, encontro com o monstro. Fonte: Desenho desenvolvido 

pelo autor.  
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Figura 62 - Cena do Jogo Medo do Escuro – Sótão, Bianca enfrenta o monstro. Fonte: Desenho desenvolvido 

pelo autor. 
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6. Considerações finais  
A pesquisa buscou levantar informações sobre a fobia do medo do escuro 

(nictofobia) e como os jogos digitais podem ajudar o jogador a adquirir experiência, 

enfrentando, assim, alguns de seus medos em um ambiente seguro e controlado. Para 

isso, foi levantado conceitos de game design como as dez Heurísticas de Nielsen e as 

esferas de Controle em tempo real/Ambiente Simulado/Polimento de Steve Swink 

(Game Feel) e o modelo de criação de histórias de Maureen Murdock, A Jornada da 
Heroína. 

Conectando os conceitos levantados com análise dos jogos utilizados como 

referências – Resident Evil, Alone in the Dark, Little Nightmares, Limbo e Inside – criamos 

o GDD do Jogo Medo do Escuro. A partir do GDD foram desenvolvidas as artes para os 

personagens, inimigos, cenários, ambientação, assim como a mecânica de jogo. A 

jogabilidade no motor de jogo escolhido foi a Unity. 

Figura 51 – tela a engine de desenvolvimento Unity 2019.4.37f1. Fonte: Desenho desenvolvido pelo autor. 

 

O demo jogo Medo do Escuro está disponível em duas versões, Android e 

Web/Navegadores (Unity WebGL). Também há um vídeo promocional com o gameplay 

do jogo. Abaixo seguem os links: 
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• Demo do jogo na Google Play: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.buesso.MedoDoEscuro 

• Versão para navegadores Unity WebGL: 

https://medodoescuro.net/jogo/ 

• Vídeo com a Gameplay do jogo: 

https://youtu.be/lnko9OBJxcY 

 

 

 

 

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.buesso.MedoDoEscuro
https://medodoescuro.net/jogo/
https://youtu.be/lnko9OBJxcY
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9. Anexos 
 
9.1 – A história do Jogo 

Bianca é uma criança de 6 anos que sofre de nictofobia (medo de escuro) e tem 

como sua melhor amiga uma coelhinha de pelúcia chamada “Apep”. Ela vive com seus 

pais, médicos, que trabalham muito e mal ficam em casa, e com sua irmã adolescente 

Julia, de 15 anos. Durante uma discussão com sua irmã, Bianca perde sua coelhinha e 

cai no sono. 

À noite, ela acorda assustada após um pesadelo, pega uma lanterna disposta a 

enfrentar seu medo e encontrar sua coelhinha. O lugar é enorme, a lanterna mal consegue 

iluminar o caminho, ela ouve rangidos de madeira. Bianca encontra uma coelhinha 

(embora esta não a reconheça) e a coelhinha lhe adverte sobre um monstro que mora no 

sótão. A garota já não consegue distinguir a realidade da imaginação. Julia desperta aflita 

com um grito, vai até a cama de Bianca e não a encontra. 

Bianca caminha até o fim do sótão e ouve um rugido gutural. Ela enfrenta o monstro 

e o vence, mas tanto esforço teve seu preço: sua visão fica turva e suas pernas 

estremecem, Bianca desmaia ao lado de Apep.  

Julia entra no sótão e encontra a irmã desacordada segurando Apep do lado de um 

aspirador e uma almofada. Emocionada, Julia abraça a irmã e se lembra de como é ser 

criança. 

 
 

9.2 - GLOSSÁRIO 
 

Avatar: É a representação gráfica do personagem do jogador um ambiente virtual. 

Comum em jogos nos quais você pode criar e customizar o visual de seu personagem. 

Boss (Chefe): O grande chefe, aquele que finaliza o jogo digital ou põe fim à fase. São 

os inimigos mais difíceis controlados pelo jogo. 

Combo: Uma combinação de eventos. Em um jogo de luta, pode ser uma sequência de 

golpes. Em um jogo de esporte, pode ser uma sequência de manobras sem errar. Em um 
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jogo de tiro ou combate, pode ser o número de vezes que um alvo foi acertado sem que 

o jogador receba dano. 

Checkpoint: É um ponto de referência no jogo, para onde o personagem volta caso seja 

derrotado por algum adversário, evitando que o jogador tenha que refazer todo o caminho 

percorrido. 

DLC: É a sigla para Downloadable Content, que significa conteúdo baixável. São 

complementos de jogo que podem ser obtidos de forma gratuita ou paga.  

Easter Egg: É o nome dado a uma mensagem ou referência escondida dentro de um jogo 

pelos desenvolvedores. Costuma ter um teor cômico. O termo se refere aos Ovos de 

Páscoa que, na tradição norte-americana, são escondidos no jardim das casas para que 

as crianças procurem na manhã de Páscoa. 

NPC (Non Playable Character): Um personagem que não pode ser controlado e é criado 

unicamente para guiar o jogador em uma tarefa, como a conclusão de uma missão, 

fornecer alguma dica ou instrução de tutorial. 

Gameplay: A maneira específica como jogadores interagem com o jogo. É definido pela 

junção das regras do jogo, as mecânicas criadas, os comandos do jogador, os desafios 

propostos pelo game e as maneiras de superá-los. 

Game Design: É a criação e planejamento dos elementos, regras e dinâmicas de um jogo. 

O game design é o responsável por tudo aquilo que acontecerá no jogo. 

Game Designer: É o profissional que atua no desenvolvimento de jogos, sendo o principal 

responsável por criar, projetar e realizar a execução do jogo digital. O game designer tem 

a função de fazer o game design do jogo. 

Heurísticas: são estratégias práticas que diminuem o tempo de tomada de decisão e 

permitem que as pessoas funcionem sem parar constantemente para pensar em seu 

próximo curso de ação 

HUD: Sigla de Heads-up Display, HUD configura tudo aquilo que aparece na interface da 

tela, desde a barra de vida e barra de energia, até os ícones de habilidades. 
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Imersão: Quando o jogador interage com profundidade com o mundo do jogo digital e se 

desliga do mundo real. A imersão nos jogos digitais, pode transpor o jogador a novos 

ambientes, proporcionando desprendimento psicológico e emocional. 

Jogo Digital: São jogos executados nos videogames, computadores pessoais e 

dispositivos móveis. Composto por regras bem definidas e objetivos claros, capaz de 

envolver o jogador na resolução de conflitos. 

Level Design: É a nomenclatura usada para a concepção e criação das fases que irão 

compor o jogo. Pode ser referenciado como um mapeamento de todas as ações possíveis 

que um personagem pode ter dentro do nível (fase do jogo), além de todos os desafios 

propostos pelo game designer. 

Mecânica: É a forma de descrever e padronizar uma forma de jogar, determinando quais 

as ações possíveis no jogo. 

Metroidvania: Termo criado para referenciar jogos com estilo e jogabilidade parecidos 

com a séries de jogos digitais Metroid e Castlevania. O jogo se inicia em um vasto mapa 

que conta com várias áreas interconectadas, e as habilidades disponíveis permitem 

interação bastante limitada com o cenário e seus elementos. Ao adquirir novas 

habilidades, o jogador deve voltar para áreas já percorridas para abrir caminhos a novas. 

Regras: Conjunto de instruções sobre como jogar, segundo Salen e Zimmerman as regras 

possuem qualidades que determinam a forma como um jogo deve funcionar, as regras 

limitam a ação do jogador; as regras são explícitas e inequívocas; as regras são 

compartilhadas por todos os jogadores; as regras são fixas; as regras são obrigatórias; as 

regras são repetíveis (SALEN e ZIMMERMAN, 2012, p. 21). 

GDD - Game Design Document: É um documento de design de software descritivo do 

design de um jogo digital. O GDD é criado e editado pela equipe de desenvolvimento e é 

usado principalmente na indústria de jogos digitais para organizar os esforços de uma 

equipe de desenvolvimento. O documento é criado pela equipe de desenvolvimento como 

resultado da colaboração entre seus designers, artistas e programadores como uma visão 

orientadora que é utilizada em todo o desenvolvimento do jogo. 
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