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Resumo 

O presente artigo toma como objetivo central problematizar a aplicabilidade de ferramentas 
e frameworks de análise de jogos digitais. Percebe-se que, embora os métodos dessa 
categoria sejam fundamentais para o desenvolvimento da indústria e das pesquisas no 
campo, estes estão passíveis de constante revisão e escrutínio por parte de desenvolvedores, 
game designers e pesquisadores. Para tanto, o artigo parte de uma breve revisão 
bibliográfica sobre alguns frameworks de análise, tomando como principal aporte as teorias 
de flow (CSIKSZENTMIHALYI, 1997), seguida de uma análise formal do objeto deste 
estudo, o game The Witness. Concluímos, portanto, com um diagnóstico das ferramentas 
apresentadas na revisão bibliográfica, conforme sua relevância para a análise do fenômeno 
supracitado. 
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1. Olhares sobre a experiência em games 

Tendo em vista que tomamos como objetivo central neste artigo a problematização 

do desempenho de frameworks para análise da experiência de jogos no processo de 

avaliação e compreensão do mesmo, faz necessário, antes de tudo, nos debruçarmos sobre 

alguns desses modelos. O desenvolvimento de métodos específicos que contemplam a 

avaliação de jogos digitais é recorrente no campo, tanto no que diz respeito à comunidade 

de desenvolvedores quanto a de pesquisadores envolvidos com o objeto. Dentro da 

comunidade de serious games, por exemplo, há uma grande problemática em se aferir o 
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potencial pedagógico, de fato, desses artefatos. Os interesses específicos dos grupos de 

pesquisa e desenvolvimento acabam pautando e enviesando as propostas metodológicas de 

análise, ora observando o game enquanto um artefato em si, ora observando-o enquanto 

objeto de estudo para um disciplina terceira. 

Além disso, o desenvolvimento de pesquisas no sentido de compreender a 

experiência do game ajuda a potencializar o rigor científico daqueles envolvidos no 

processo, levando em consideração que muitos pesquisadores acabam se debruçando sobre 

os jogos enquanto objetos de análise de outras áreas do conhecimento. A ausência de 

programas de pós-graduação – ou até mesmo linhas de pesquisa dedicadas – dedicados a 

games no Brasil, por exemplo, faz com que estudiosos desenvolvam suas pesquisas e 

projetos em áreas tangenciais, como comunicação, educação, ciências da computação, 

design etc. 

Esse fato acarreta, muitas vezes, num olhar ingênuo e superficial sobre o game 

enquanto fenômeno. Precisa-se compreender que os games possuem peculiaridades 

próprias, fatores decisivos que os diferem de outros produtos culturais dentro da ecologia 

midiática. Tomar o jogo enquanto somente um objeto de estudo de outra disciplina é, 

portanto, reducionista.  

Um bom exemplo apresenta-se no histórico embate entre a corrente ludologista e 

narratologista (GOMES, 2009; JENKINS, 2004) de pesquisadores dentro do game studies. 

A primeira vertente defende a compreensão e análise dos jogos a partir dos sistemas 

mecânicos que operam a ludicidade no objeto. Os narratologistas, ao tomarem o game 

enquanto campo de pesquisa para investigação narratológica, sofreram um sem-número de 

críticas da primeira vertente. Esse fato se deu, em grande parte, pelo uso recorrente de 

aportes teóricos e metodológicos oriundos dos estudos literários, linguística etc. Aporte esse 

que, para os ludologistas, não dão conta de observar o fenômeno em sua plenitude.  

Alguns métodos e abordagens ao objeto, contudo, possibilitam ao pesquisador e aos 

desenvolvedores uma visada que se distancia da suposta ingenuidade retratada acima. Nesse 

estudo, em particular, observaremos com mais cuidado três perspectivas de análise: a) o 

framework MDA - Mechanics, Dynamics and Aesthetics (HUNICKE, LEBLANC, & 
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ZUBEK, 2004); b) o framework DPE - Design, Play and Experience (WINN, 2008); c) e, 

por fim, a perspectiva de flow (CSIKSZENTMIHALYI, 1997). 

1.1. MDA - Mechanics, Dynamics and Aesthetics 

O framework MDA, proposto por Robin Hunicke, Marc LeBlanc e Robert Zubek é 

uma tentativa dos autores de, a partir de uma análise formal dos jogos, produzir um 

entendimento maior que consiga unir os aspectos técnicos, críticos e produtivos da pesquisa 

e desenvolvimento em games. Seu principal objetivo é auxiliar o pesquisador ou 

desenvolvedor a dissecar o artefato, facilitando assim o processo de estudo, avaliação, 

iteração e desenvolvimento. Na compreensão dos autores, é preciso que a equipe de projeto 

esteja consciente de questões que extrapolam sua área de expertise técnico, questões estas 

que compõem a experiência central do jogo. 

Por exemplo, mesmo que o roteirista fique responsável por desenvolver, 

tecnicamente, todo o script do jogo, é fundamental que este, enquanto profissional, também 

esteja atento para as mecânicas básicas do sistema do jogo, as metas mais abrangentes do 

game design e as experiências desejadas como resultado do gameplay. Esses três pontos 

compõem a sigla do framework: MDA: Mechanics, Dynamics e Aesthetics, ou “mecânicas, 

dinâmicas e estética” do jogo (HUNICKE, LEBLANC, & ZUBEK, 2004). 

Entre esses três elementos, há uma relação de causalidade. As mecânicas são a base, 

descrevem os componentes básicos do jogo e se materializam na dimensão do código e dos 

algoritmos – no caso dos jogos digitais –, de certa forma essa camada é, muitas vezes, 

acessível totalmente somente pela equipe de desenvolvimento e game design. Em outros 

casos, o jogador consegue acessar e aferir as mecânicas do jogo através da sua relação de 

interação com a forma específica como o sistema reage a sua agência (MURRAY, 2003). 

Como descritas pro Aarseth (2009), as mecânicas do jogo são os motores que permitem a 

ação do jogador e, consequentemente, possibilitam a modificação do estado do jogo. 

A partir da agência dos jogadores, portanto, podemos desdobrar o conceito de 

“dinâmicas”. Estas surgem de forma emergente (JUUL, 2005; SALEN & ZIMMERMAN, 

2012), na maneira como as mecânicas respondem de forma contextualizada à ação do 
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player. Consequentemente, as dinâmicas dependem diretamente da forma específica como o 

game designer articula as possibilidades de interação com as mecânicas do jogo.  

A terceira camada corresponde à “estética” e, para os autores, diz respeito as 

respostas emocionais evocadas no jogador a partir do momento em que o jogador interage 

com as mecânicas do jogo por via de suas dinâmicas. As decisões estéticas seriam, portanto, 

para provocar nos jogadores o desejo de investir emocionalmente no game. Enquanto 

alguns jogos podem privilegiar uma estética da expressão, permitindo ao jogador um 

percurso de autodescoberta, outros podem dar margem a conteúdos mais direcionados a 

estéticas de desafio, no qual a competitividade precisa estar mais presente nas mecânicas e 

dinâmicas.  

A separação dos conteúdos estéticos para com a mecânica central do gameplay é 

comum em diversos autores. Aarseth (2009) nos apresenta o game enquanto um objeto 

composto pelo que chama de “Game Mechanics” e “Game Semiotics”, uma clara divisão 

entre o sistema de regras e o conteúdo acoplado ao jogo via dispositivos visuais, sonoros, 

hápticos etc. Também percebemos a mesma dicotomia na taxonomia de Mäyrä (2008), que 

separa os elementos do jogo entre “Core”, que seriam os elementos estruturais de gameplay 

e “Shell”, que correspondem aos elementos representacionais presentes no objeto. 

Diferentemente de Aarseth, que prevê uma equivalência de valor entre os dois campos, 

Mäyrä postula claramente uma centralidade maior para os aspectos estruturais e mecânicas 

do objeto. 

Analisando o framework MDA como um todo, é possível perceber um privilégio por 

parte dos autores sobre o que para eles caracteriza, de fato, um jogo. Para além do conteúdo 

midiático que o jogo evoca (textos, imagens, vídeos, sons etc.), a base de conteúdo desse 

artefato são os comportamentos procedurais que evoca, ou seja, seu sistema de mecânicas. 

Há, portanto, uma relação próxima com a perspectiva apresentada por Murray (2003) no 

que diz respeito à procedimentalidade enquanto unidade básica da estética computacional. 

De acordo com os autores, o game é acessado pela equipe de design e pelos 

jogadores a partir de diferentes vias (desconsiderando, nesse caso, a condição do designer 

enquanto potencial jogador) (fig. 01).  Enquanto o game designer observa o game a partir 

das suas mecânicas, derivando a partir disso as dinâmicas e a estética, o jogador tece o 
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caminho oposto. Ao interagir com o artefato em seu espaço de enunciação, o jogador acessa 

os conteúdos estéticos, experimenta as dinâmicas e, em determinadas situações, pode ter 

acesso total ou parcial ao sistema de mecânicas.Na práxis do desenvolvimento do jogo, as 

decisões de design podem ser melhor avaliadas a partir das minúcias da relação Mecânica > 

Dinâmica > Estética.  

 

Figura 01: Modelo de interação MDA 

1.2. DPE - Design, Play and Experience 

O segundo framework em análise nesse artigo foi proposto por Winn (2009) como 

uma expansão do MDA, tendo como principal objetivo aplicá-lo à análise e 

desenvolvimento de serious games voltados para ambientes de aprendizagem. Embora parta 

de princípios parecidos, o framework DPE apresenta algumas características peculiares que 

expandem a perspectiva proposta pelo MDA. De acordo com o autor, o framework DPE 

“presents a language to discuss design, a methodology to analyze a design, and a process 

to design a serious game for learning” (WINN, 2009). 

Bem como o MDA, o DPE é composto por três unidades básicas, que mantém a 

mesma relação de causalidade: “Design, Play and Experience”, ou “Design, o Jogar e a 

Experiência”. O fluxo da relação entre game designer e jogador também se mantém muito 

próximo. Enquanto o game designer acessa o objeto através da via Design > Jogar > 

Experiência, o jogador acesso pela via contrária: Experiência > Jogar > Design.  

Além da mudança em termos de terminologia, Winn (2009) propõe um 

entendimento que há uma relação entre a camada da Experiência e do Design, levando em 

consideração que o processo iterativo de implementação requer alterações no Design (ou 

Mecânicas, na perspectiva do MDA) para que a Experiência ocorra conforme desejado. 
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Essa característica é fundamental quando consideramos situações de aprendizagem, em que 

a experiência desejada não é caracterizada somente por diversão ou entretenimento, mas 

também a partir da apreensão de conteúdos específicos. 

To design a game effectively, the designer should first come up with goals 
for the resulting experience. These goals can be used both to guide the 
design and to gauge the effectiveness of the design once implemented 
(WINN, 2009, pag. 1014). 

O grande avanço do DPE, contudo, é a adição de camadas de profundidade vertical 

no entendimento do objeto. Essas camadas permitem que o analista faça o escrutínio do 

fenômeno com mais propriedade, ao relacionar novas categorias para cada uma dos eixos 

centrais (Design, Jogar e Experiência). Da forma como Winn (2009) apresenta seu método, 

são colocadas quatro camadas verticais: Aprendizado, Storytelling, Gameplay e Experiência 

do usuário (fig. 02). Como não estamos debruçados sobre um serious game, 

especificamente, não entraremos em detalhe na primeira camada (aprendizado). 

!  
Figura 02: Modelo DPE 

 É possível perceber que o MDA está presente na camada “Gameplay” do DPE, com 

a alteração de “Aesthetic” (estética) para “Affect” (efeito). Nesse sentido, Winn (2009) deixa 

claro que a perspectiva analisada anteriormente corresponde a somente um ângulo de 

observação do artefato, mas que não deve ser somente o único. É interessante em sua 
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abordagem perceber, por exemplo, a equivalência do desenvolvimento das mecânicas em 

relação a aspectos de design de personagens e interface do usuário. Uma maior minúcia 

nessa análise também permite que as equipes de pesquisa e desenvolvimento consigam 

aferir de forma mais clara quais aspectos do design não estão possibilitando ao jogador a 

experiência desejada, sejam eles aspectos mecânicos, narrativos, interfaciais etc. 

 Além disso, também é importante perceber a adição da camada de tecnologia, na 

parte inferior do diagrama. Essa nova variável deixa claro que, cada decisão de design 

tomada pela equipe precisa estar consciente das limitações e potencialidades que o aparato 

tecnológico de manifestação do game permitirá. Essa variável pode, inclusive, fomentar 

modificações em aspectos das outras camadas, conforme se dá o processo de playtest e 

prototipagem.  

 Fica claro, portanto, que tanto o MDA quanto o framework DPE tomam como 

objetivo principal permitir que, as equipes envolvidas no jogo, possam ter parâmetros de 

análise para proporcionar uma melhor experiência aos jogadores. Nesse sentido, apresenta-

se uma nova problemática: como o campo do game studies tem percebido e problematizado 

a qualidade da experiência do game? Que estratégias e aportes a equipe de game design 

pode utilizar para enriquecer e melhorar a experiência final do jogador? 

1.3. Flow - A experiência ótima do jogar 

Dentre as teorias mais utilizadas para problematizar a qualidade das experiências, 

destacamos a recorrência da apropriação do conceito de flow dentro do campo de games. 

Este foi proposto pelo psicólogo e pesquisador Mihaly Csikszentmihalyi, enquanto buscava 

as condições que levavam a felicidade do dia-a-dia. Para isso, inicialmente ele realizou uma 

série de entrevistas com pessoas diversas que dominavam suas atividades, como 

compositores, escaladores e médicos. Estes descreveram que, durante certos momentos de 

realização dessas ações no cotidiano, sentem uma felicidade absoluta e o momento 

simplesmente flui. Como descrito por Csikszentmihalyi:  

These exceptional moments are what I have called flow experiences. The 
metaphor of "flow" is one that many people have used to describe the sense 
of effortless action they feel in moments that stand out as the best in their 
lives (CSIKSZENTMIHALYI, 1997). 
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Podemos destacar como características fundamentais para a emergência do estado 

flow, a partir da obra do autor, as seguintes: a) Uma atividade desafiadora que requer 

habilidades; b) a fusão da ação e consciência; c) objetivos claros e feedback; d) 

concentração na tarefa em questão; e) paradoxo do controle; f) a perda da autoconsciência 

e; g) transformação do tempo. 

Csikszentmihalyi afirma que as flow activities são altamente complexas e 

desafiadoras, porém, nessas situações, os envolvidos possuem habilidade o suficiente para 

executá-las com êxito. Com isso ele indica que flow só ocorre em momentos onde o desafio 

oferecido pela atividade e a habilidade necessária para realizá-la são altas (fig. 03). Quando 

essas condições não são alcançadas, frustração, tédio, ansiedade e outras condições 

negativas podem ocorrer. 

!  

Figura 03: Diagrama de flow 

Flow activities tem como característica serem uma experiência autotélica, com suas 

palavras, “The term “autotelic” derives from two Greek words, auto meaning self, and telos 

meaning goal.” (CSIKSZENTMIHALYI, 2008), ou seja, essa atividades tem o objetivo 

voltado para elas mesmas, elas encerram em si. Percebe-se a semelhança com o Círculo 
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Mágico de Huizinga (2012) e com as características de jogo propostas por Salen e 

Zimmerman (2012). Dentro do Círculo Mágico, um espaço separado da vida ordinária, os 

jogadores imergem em uma nova realidade, onde nela se encerram seus significados, suas 

regras e seus objetivos, esse é o espaço do jogo. 

Em contra ponto ao que é defendido por Csikszentmihalyi em publicações mais 

recentes (Finding Flow, 1997), Salen e Zimmerman defendem uma perspectiva diferente do 

estado de flow quando aplicado a um processo de crescimento em equilíbrio dos níveis de 

desafios e habilidades. Esse processo de crescimento em equilíbrio é comparado a curva de 

aprendizado do jogador dentro de uma experiência nova em um game e o gráfico utilizado 

para a visualização desse processo como um momento de flow é o flow channel (fig. 04). 

!  

Figura 04: Flow channel 

Podemos observar no gráfico acima, três possíveis estados do jogador, boredom, 

anxiety e flow. A zona de boredom, representa jogadores que estão em um nível superior em 

relação aos desafios oferecidos pelos jogo, normalmente percebemos isso quando jogadores 

já acostumados com um jogo específico são forçados a jogar os leveis introdutórios 

novamente. A zona de anxiety, representa o caso onde o jogador não possui as habilidades 

necessárias para superar o desafio. E o momento de flow quando existe um equilíbrio entre 

as duas variáveis. Uma trajetória bem projetada, pode ser representada por uma boa curva 

de aprendizado, oferecendo um nível gradual de complexidade em seus desafios para 
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acompanhar o desenvolvimento do jogador. É normal que haja um flutuação da posição do 

jogador entre os três pontos citados durante uma experiência de jogo, porém é importante 

que haja um planejamento para prever uma maior permanência no estado de flow. 

Outro ponto destacado no momento de flow é uma fusão de ação e da consciência. 

Csikszentmihalyi atribui esse fator a psychic energy, conceito que traduz uma quantidade e 

energia limitada que nosso consciente possui para processar informações, e a attention, que 

é nossa capacidade de selecionar as informações que recebemos a todo momento e focar em 

certos pontos. Sobre essa perspectiva, o fenômeno de flow postula que toda a psychic 

energy é investida na atividade em questão e não há sobras de espaço na mente do 

indivíduo para que sejam processadas outras atividades ou pensamentos, por consequência 

temos uma imensa concentração nessa tarefa.  

Essa característica é fundamental para compreender determinadas abordagens à 

perspectiva da imersão dentro do game studies. Murray (2003), por exemplo, conceitua a 

imersão enquanto um arrebatamento total dos sentidos na atividade desenvolvida, 

requerendo assim um completo mergulho cognitivo e intelectual na tarefa. Além da autora, 

Emily Brown e Paul Cairns (2004) postulam que em um primeiro nível de imersão 

(Engagement) o jogador precisa desenvolver um nível de concentração com o jogo, um 

ponto de similaridade com a attention proposta por Csikszentmihalyi.   

As flow activities normalmente se caracterizam por também informarem claramente 

qual o objetivo da atividade e permitirem um feedback imediato. Tal passagem de 

informações da atividade para o envolvido é muito comum nos jogos eletrônicos 

representados como quests, score ou ranking, e transmitidos aos jogadores seja por 

interfaces visuais, auditivas, táteis e outras. 

De acordo com Csikszentmihalyi, a preocupação com o self consome psychic 

energy e, durante o momento de flow, não há sobras na mente para pensar em outra questão 

além da atividade que está sendo realizada. Importante mencionar sobre a separação do self 

que ocorre no momento intenso que é o flow, uma conclusão diferente de como o jogador se 

situa no universo dos jogos eletrônicos proposta por Salen e Zimmerman (2012). Segundos 
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os autores, essa colocação acontece a partir do surgimento da dupla consciência. Nesse 

caso, o sujeito mesmo tendo conhecimento do seu estado físico real, como um jogador fora 

do universo do game, deliberadamente desconsidera essa realidade concentrando-se no 

ambiente virtual. Há, portanto, uma suspensão da descrença.  

Flow é uma ferramenta interessante para se observar e caracterizar o 

aprofundamento do sujeito em uma experiência ótima. É possível perceber uma grande 

aproximação com o universo dos jogos, e por conta disso é uma ferramenta muito utilizada 

e disseminada pelos desenvolvedores de jogos em portais como Gamasutra e eventos como 

GDC, bem como por pesquisadores dentro do game studies.  

Porém existem alguns questionamentos que andam surgindo entre os teóricos dos 

games studies como: realmente existe a separação do corpo e da mente durante os 

momentos de flow (FRAGOSO, 2015)? Todo jogo eletrônico tem a capacidade de 

desenvolver momentos de flow  (COWLEY et al, 2008)? Questões como essas nos levam a 

abordar o método, bem como os frameworks descritos previamente, com um viés crítico, 

atualizando sua perspectiva de aplicação na análise de games. Para tanto, nos debruçaremos 

a seguir na análise do jogo The Witness com este intuito. 

2. The Witness 

The Witness é um jogo desenvolvido pela Thekla, Inc., lançado em janeiro de 2016 

e conta com Jonathan Blow (Braid, 2008) como principal game designer. Houve uma 

grande antecipação pelo lançamento do jogo, devido ao imenso sucesso e qualidade de 

Braid, jogo anterior do mesmo desenvolvedor. Braid foi, em 2008, um marco para a 

indústria independente – ou indie, como popularmente é conhecida – de games, tendo sido, 

inclusive, objeto de diversas pesquisa em ambientes acadêmicos (MUSSA, 2013; 

RIBEIRO, 2012). Logo após o lançamento de Braid, Blow anunciou o desenvolvimento do 

seu novo jogo – The Witness –, cujo lançamento estava previsto inicialmente para 2011. 
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The Witness é um jogo de exploração composto por puzzles, open world, com a 

câmera em primeira pessoa. Este possui a simples regra de que o jogador deve resolver 

puzzles para avançar no mundo do game, explorando o mapa em busca de mais puzzles. Os 

puzzles tem, basicamente, a mecânica de ligar os pontos em um labirinto que o jogador 

acessa através de painéis espalhados pelo universo do jogo (fig. 5), podendo ou não ser 

restringido por regras específicas de acordo com a situação e contexto. É o 

desenvolvimento e a exploração dessa simples regra que o torna extremamente complexo e 

significativo. A complexidade mecânica e artística – no sentido narrativo, gráfico-visual e 

poético – do jogo o conferiu uma grande quantidade de críticas positivas, tanto por parte da 

imprensa especializada bem como por parte da comunidade de jogadores. 

!  

Figura 5: Exemplo de puzzle 

Tomando como objetivo problematizar a aplicabilidade de frameworks de análise da 

experiência no caso de The Witness, iremos conduzir inicialmente uma análise formal sobre 

o jogo, com base na metodologia proposta por Lankoski e Björk (2015). Esse método 

permite a equipe de análise um entendimento maior do funcionamento do sistema do game, 

para proceder posteriormente com análises de outras categorias. No nosso caso, a análise 

formal será útil para explicitar os sistemas de mecânica do jogo (HUNICKE, LEBLANC, & 

ZUBEK, 2004), bem como suas inter-relações. A partir disso poderemos verificar se a 

análise de experiência ótima, “Flow” de Csikszentmihalyi (1990), tem a capacidade ser 
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aplicada em games como The Witness, que subvertem os modelos tradicionais de game 

design. Nessa análise destacaremos um recorte do jogo, a área do deserto. 

A metodologia se baseia em quebrar o jogo em blocos, ou elementos básicos, para 

posteriormente categorizá-los, descrevê-los e entender suas relações. Esses elementos são 

chamados pelos autores de primitives, e divididos em componentes, ações e objetivos.  

Tomemos como exemplo um painel de puzzle. O painel, por si só, é um componente 

do jogo, uma entidade que pode ser manipulada pelo jogador dentro do sistema. 

Componentes são unidades básicas definidas pela mecânica do jogo, e que possuem valores 

e estão passíveis de manipulação. Sobre esse componente é possíveis realizar uma ação, 

nesse caso específico, o jogador pode movimentar o cursor livremente pelo labirinto 

representado no painel, buscando responder o puzzle. As ações podem ser tanto ações do 

jogador como ações do componente e também ações do sistema (HUNICKE, LEBLANC, 

& ZUBEK, 2004).  

É preciso também identificar os goals, ou objetivos, que compõe o jogo. Esses são 

as condições que precisam ser atingidas para gerar mudanças significativas no game state, 

ou status quo do jogo (HUNICKE, LEBLANC, & ZUBEK, 2004). No caso da análise 

formal, os objetivos analisados são aqueles que compõe o sistema formal do jogo, e podem 

ser identificados a partir das recompensas que os jogadores obtêm ao realizá-los. No caso 

de The Witness, esse é um ponto complexo. O jogo não apresenta, claramente, os objetivos 

a serem alcançados a partir de ferramentas conservadoras, como sistema de pontos ou 

barras de progresso. Existem diversos objetivos velados e escondidos no mundo ficcional 

de The Witness, fazendo com que o jogador nunca tenha completa certeza de sua 

progressão no desenrolar da solução dos puzzles. 

Adentrando a análise, é importante mencionar alguns pontos inicialmente. The 

Witness depende, na maior parte do tempo, da ação do jogador para que as ações do sistema 

ocorram, por exemplo, não existe um tempo limite nem um único caminho que obrigue o 

jogador a seguí-lo. Pode-se dizer que o ritmo do jogo e caminho percorrido é definido pelo 

jogador, o que é uma característica comum em jogos de mundo aberto. O jogador, por 
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exemplo, poderia ignorar outras sessões do jogo para chegar até ao recorte que 

analisaremos aqui, o área correspondente a um deserto (fig. 06), com puzzles únicos da 

região.  

!  

Figura 06: Área do deserto 

Essa região do jogo tem algumas peculiaridades, e iremos descrever o processo 

inicial destacando seus primitives. Os painéis de puzzles dessa região são em sua maioria 

compostos por labirintos hexagonais com mais de um ponto de saída, com isso os objetivos 

dos painéis não ficam claros inicialmente para o jogador. Porém aqui é apresentado uma 

mecânica adicional para os puzzles, o reflexo de luz nos painéis (fig. 07) indica o caminho 

no labirinto para a solução, com isso o jogador deve procurar, para cada painel, a melhor 

posição para visualizar o reflexo da luz. 

!  

Figura 07: Mecânica do reflexo de luz 
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Os painéis, além de possuir a estrutura básica de componentes de labirinto – ponto 

de inicio e os pontos de final ou saída –, possuem também outro componente, um tubo ou 

fio condutor preso ao painel que se acende assim que o puzzle presente nele é solucionado. 

Este é utilizado para apresentar uma “Estrutura de Objetivos”, ou seja uma hierarquia para 

atingir um objetivo maior, atrelado a área ou região do mapa em que localiza-se o player, e 

também para indicar mais claramente ao jogador o caminho que deve seguir. Dando 

sequencia aos painéis o nível de complexidade aumenta, mas a regra básica da mecânica 

continua a mesma, encontrar o reflexo da luz no painel. 

Logo após o jogador encontra um conflito, um painel onde não é possível visualizar 

o reflexo completamente. Nesse momento é incluído uma nova mecânica a partir de um 

novo componente que gera uma ação sobre o painel vermelho em cima dele (fig. 08). Esse 

novo painel possui duas soluções, mas que geram ações diferentes, permitem que o jogador 

movimente o painel vermelho horizontalmente, permitindo que uma visualização adicional 

do reflexo da luz. 

!  

Figura 08: Componente modificador do painel 

Depois o tubo aceso leva ao jogador um grupo de três painéis (fig. 09) que 

apresentam um nível de dificuldade maior para encontrar a posição exata para visualizar o 

reflexo da luz. Próximo ao local também se encontra um painel que também pode ser 

movido, mas esse é rotacionado horizontalmente, exigindo que o jogador se movimente 

enquanto a rotação ocorre para procurar o ponto de reflexo, esse é o último painel da parte 

superior do deserto. 
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Figura 09: Grupo de três painéis 

A parte subterrânea exige um planejamento maior do jogador, devido a ausência de 

uma fonte luz constante. Aqui o jogador tem um painel onde há quatro possíveis respostas 

que ligam luzes artificiais alternadamente (fig. 10). Com isso o reflexo da solução do painel 

não é apresentado completamente ao jogador, exigindo até três alternâncias de luz para 

identificar a solução, mudando assim completamente o ritmo do ambiente. 

!  

Figura 10: Área subterrânea 

Com isso podemos destacar os componentes dessa etapa do jogo. O painel de 

puzzle, é o componente que apresenta ao jogador outros componentes que estão nele 

inclusos, como, o labirinto em si, os pontos iniciais e os finais do puzzle, e as regras 

adicionais, como as marcas que se mostram presentes nos reflexos. Os painéis podem gerar 

as seguintes ações após serem solucionados, abrirem a porta onde se encontram, acender o 

tubo que indica o caminho para o próximo painel ou objetivo, ou alterar alguma condição 
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no espaço ou em alguém outro componente, como, movimentar algum outro painel ou 

acender alguma lâmpada. O labirinto indica as possibilidades de caminhos que o jogador 

pode fazer dentro dos painéis. Os pontos iniciais e finais, indicam os objetivos dentro de 

cada painel. 

A análise formal de The Witness nos permite perceber algumas questões, relativas 

aos métodos de análise abordados inicialmente nesse trabalho. No que diz respeito ao 

framework MDA, observamos que há uma relação muito interessante da forma como as 

mecânicas em The Witness são experenciadas pelo jogador através das dinâmicas. Todo o 

processo de desvelamento do sistema de regras das áreas específicas do mapa – como o 

deserto analisado acima – é feito a partir das ações dos jogadores sobre os componentes do 

jogo.  

Nesse sentido, embora o jogador compreenda que precisa desvendar os puzzles para 

avançar na conclusão dos objetivos do jogo (de maneira geral), ele não sabe a priori quais 

objetivos aquele puzzle reserva em si. Enquanto alguns puzzles em The Witness podem 

reservar ao jogador uma contribuição macro para a conclusão do jogo, outros podem conter 

somente novas pistas ou easter eggs secundários plantados pela equipe de game design. 

Muitas vezes, porém, as dinâmicas específicas para se alcançar os objetivos de 

determinadas áreas do mapa em The Witness diferem radicalmente das áreas anteriores, que 

inclusive já podem ter sido resolvidas pelos jogadores. Essa mudança radical no processo 

de interação com as dinâmicas, a camada “Play” do framework DPE e a camada 

“Dynamics” do framework MDA, nos leva a questionar a construção da experiência de flow 

no momento do jogo. Diferentemente de outros jogos, em que o jogador é apresentado de 

forma gradual a novos desafios que estão dentro do seu nível de habilidade – e vão 

melhorando a perícia deste com o tempo –, The Witness costuma apresentar componentes 

que vão requerer ações nunca antes apresentadas ou ensaiadas pelos players com o intuito 

de atingir os objetivos da área. 

Embora esse desafio esteja de acordo com algumas condições específicas para a 

emergência do estado de flow (atividade desafiadora que requer habilidades, 
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principalmente), também percebemos algumas subversões desse modelo, particularmente 

no que diz respeito à necessidade de objetivos claros e feedback, bem como a perda da 

autoconsciência. Como cada área pode possuir categorias de objetivos próprios, Blow 

aparenta não sentir a necessidade de apresentar objetivos claros e feedback constante ao 

jogador, fazendo com que a frustração seja, muitas vezes, parte inerente da experiência de 

The Witness. Além disso, muitos puzzles costumam requerer um comportamento analítico 

do jogador a partir de estratégias matemáticas e combinatórias. É comum, dentro da 

comunidade de jogadores, relatos de partidas acompanhadas por cadernos de rascunho que 

os jogadores utilizam para desenhar as múltiplas possibilidades de resolução do labirinto 

conforme as dinâmicas e ações permitidas pelos componentes do sistema. 

Considerações finais 

Embora Blow descarte deliberadamente a busca pelo estado canônico de flow, é 

inegável que ele consegue promover nos jogadores um estado de interação intensa e 

imersão no jogo, comparável sim ao estado de fluxo. Percebemos que, um dos motivos para 

tanto, é a forma sofisticado como o game designer engendra o aprendizado do jogador, ou 

seja, seu entendimento das dinâmicas (MDA) e do jogar (DPE) a partir da interação com os 

próprios componentes do jogo. A cada puzzle que o jogador resolve, este torna-se melhor 

em resolver puzzles. Contudo, embora isso aconteça, o player não deixa de ser desafio a 

medida em que os desafios e objetivos mudam radicalmente, exigindo estratégias nunca 

antes vistas pelos jogadores.  

Reconhecemos, portanto, que a experiência estética possibilitada ao jogador 

(terceira camada) é condizente de fato com o rebuscamento das mecânicas operadas pelo 

jogo, no sentido de permitir um engajamento e imersão no gameworld não só através do 

elementos representacionais, mas fundamentalmente a partir dos elementos estruturais de 

gameplay (primeira e segunda camadas). 

Contudo, é exatamente a adição de variáveis que colocam em questão o 

conhecimento prévio adquirido pelo jogador na interação com os componentes e seus 
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objetivos que permite ao jogador permanecer dentro do flow channel. Essa perspectiva é 

paradoxal, levando em consideração que, muitas vezes, o nível de dificuldade que se 

apresenta ao transitar por diferentes áreas do jogo é muito maior do que as habilidades já 

adquiridas pelo jogador. A opção de Blow enquanto game designer de não apoiar-se em 

estratégias paternalistas – como tutoriais e uma progressão de dificuldade linear – é, antes 

de tudo, uma afirmação dele enquanto artista. Nesse sentido, a expressão da sua poética se 

dá a partir do fino desenvolvimento de dinâmicas de interação que permitem ao jogador 

uma interação abstrata com as mecânicas de maneira expressiva e significativa.  

Embora The Witness não se configure enquanto um game mainstream, ou seja, fique 

muitas vezes restrito a um nicho de jogadores que acompanha o cenário independente ou 

gosta, particularmente, dos trabalhos desenvolvidos por Blow, percebemos que fenômenos 

como esse insinuam uma mudança no status quo da indústria. É a partir da adoção de ideias 

de game designers como Blow que, desenvolvedoras de grande porte e popularidade, 

realizam saltos qualitativos no que diz respeito ao desenvolvimento da linguagem dos 

games. Esses saltos, contudo, passam a exigir da comunidade científica novos métodos de 

análise e compreensão desses artefatos, que passam a questionar os modelos estabelecidos 

previamente tanto pela própria indústria quanto pela academia. 
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