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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem como objetivo o estabelecimento de pressupostos teóricos para explicitação 

do conceito de jogabilidade a partir dos aportes teóricos da Ciência da Informação e Ciência da 

Computação, aplicando-os em um modelo ontológico. Este trabalho tem relevância a partir dos 

possíveis usos aos desenvolvedores e designers de videogames, que poderão compreender 

melhor o que o conceito de jogabilidade significa, e seus relacionamentos. Empregamos os 

princípios da Teoria do Conceito de Dahlberg, da metodologia SABiO e da ontologia de 

fundamentação UFO, transitando pelas áreas da Ciência da Informação, Ciência da 

Computação e Ontologia Aplicada. Para chegar a esse fim foi realizado um levantamento 

bibliográfico em bases de dados Periódicos Capes, BTDT e BRAPCI, limitando a busca a 

documentos publicados entre 2008 e 2019. Também foi realizado um levantamento documental 

em materiais como revistas especializadas, fóruns online e vídeos acerca de jogos de 

videogame, para o melhor entendimento das definições e aplicações comuns aos termos 

relacionados à jogabilidade. Como resultado, os pressupostos teóricos foram aplicados para 

obter o modelo ontológico do conceito de jogabilidade.  

 

Palavras-chave: Jogabilidade, Teoria do Conceito, Modelagem do Conhecimento, Modelo 

Ontológico, UFO 

  



 
 

ABSTRACT 

This research aims to establish theoretical assumptions to explain the concept of jogabilidade 

from the theoretical contributions of Information Science and Computer Science, applying them 

in an ontological model. This work has relevance from the possible uses for video game 

developers and designers, who will be able to better understand what the concept of 

jogabilidade means, and their relationships. We employ the principles of Dahlberg's Theory of 

Concept, the SABiO methodology and the UFO foundation ontology, moving through the areas 

of Information Science, Computer Science and Applied Ontology. To reach this end, a 

bibliographic survey was carried out in Capes, BTDT and BRAPCI databases, limiting the 

search to documents published between 2008 and 2019. A documentary survey was also carried 

out on materials such as specialized magazines, online forums and videos about video games, 

for a better understanding of definitions and applications common to terms related to 

jogabilidade. As a result, the theoretical assumptions were applied to obtain the ontological 

model of the jogabilidade concept. 

 

Keywords: Jogabilidade, Concept Theory, Knowledge Modeling, Ontological Model, UFO 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Desde a antiguidade, em sociedades em que não havia escrita, até nossa moderna 

sociedade onde a capacidade de criar representações da realidade ou de mundos idealizados, o 

ato de contar histórias é presente e forte. Nós contamos histórias para aprendermos e ensinarmos 

lições, passar tempo, explorar possibilidades, representar algo que ocorreu no passado e 

descobrir mais sobre nós mesmos. Com isso, nós criamos artefatos que nos permitiram manter 

as histórias vivas e preservadas ao longo de gerações, ao ponto de sermos capazes de extrapolar 

os limites da imaginação e representação até passarmos a modos de contar histórias mais 

concretas, como por exemplo, filmes e desenhos animados. Porém, essas técnicas e modos de 

representar, guardar e contar histórias acabam por criar uma certa relação de passividade entre 

a pessoa que assiste e a história (KASTENSMIDT, 2010, p. 61). Por mais que uma pessoa da 

audiência esteja ponderando características da história, considerando como ela está sendo 

desenvolvida, criando vínculos de afeto positivo ou negativo com personagens e situações 

apresentadas, o que a pessoa pensa, acha ou entende não afeta em nada como a história de 

desenvolve, especialmente em mídias tradicionais. Basicamente, o espectador não é capaz de 

alterar um filme de acordo com decisões ou ideias que ele possa ter ao longo do filme, livro, 

desenho animado, história em quadrinhos, crônica, folheto de cordel, dentre outros. Embora 

existam exceções como casos de livros-jogo, como os CYOA1. 

Usualmente, em filmes, livros e quadrinhos, é uma história bem definida, onde há um 

início, meio e fim predeterminados, quadro a quadro, página a página. O leitor ou espectador 

interage no momento em que lê ou assiste, não de forma recíproca, e há a possibilidade dele, a 

posteriori, se apropriar da história e modificá-la, comentar e discutir sobre ou demandar 

mudanças depois de assistir, sendo esse alguns dos caminhos que podem ser seguidos para 

mudar algo na mídia consumida (KASTENSMIDT, 2010, p. 61). Porém isso não ocorre em um 

jogo.  

Um jogo infantil de faz-de-conta também é uma forma de contar uma história, seja ela 

mais próxima da realidade – como brincar de casinha ou de guerra –, ou mais distante dela – 

como brincar de super-herói ou de magos e feiticeiros em um mundo fantástico –. Os 

mecanismos de narração de histórias existentes são vários, mas o jogo é um que permite que 

aqueles que participem da partida sejam capazes de interagir, tanto com os outros participantes 

 
1 Choose Your Own Adventure – “Escolha a sua própria aventura” traduzido. Livros interativos, normalmente 

infantis, em que o leitor interage com as possibilidades ou tarefas oferecidas pelo autor a serem cumpridas para 

que a história siga em frente (KRAUS, Daniel, 2016)  
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em uma série de papéis assumidos, quanto com o mundo imaginário que está sendo 

desenvolvido. Huizinga (2000) apresenta a noção de um mundo paralelo, onde as regras do 

mundo real não importam, contanto que a brincadeira ocorra dentro do “círculo mágico” do faz 

de conta. Esse conceito pode ser extrapolado, por exemplo, para jogos de tabuleiro, onde há 

algum tipo de tema que ou dá o tom da brincadeira ou justifica o objetivo dos jogadores dentro 

da partida. 

Com os avanços tecnológicos permitindo uma série de novas mídias serem criadas, o 

advento do computador permitiu que os jogos fossem transcritos para o nascente mundo digital, 

onde o mais simples jogo – limitado pela capacidade de hardware – conseguiu tanto evoluir em 

sua construção, quanto forçar os limites das máquinas com seu potencial. Este é o videogame. 

Um videogame sendo um jogo serve como representação do mundo real ou de um 

mundo fantástico, em que uma história é contada, mesmo que esta não seja dita com palavras. 

Belli e Raventós (2008) trazem a visão de Gil e Vida (2007) que argumentam que “O jogo é 

algo simbólico, permite a aparição de novos significados e modifica os já existentes. Nos 

videogames nascem novos monstros e novos heróis, inclusive suas relações podem ser 

novidades”2 (tradução nossa). O aspecto da interação do jogador com a história sendo contada 

acaba por manifestar a noção do próprio ato de jogar. Como o jogador faz parte da experiência 

dessa história, a ideia de que um jogo deve ser interessante de jogar já é fundamental 

(JENKINS, 2005; ASSIS, 2006).   

Mas vale salientar que, assim como em um jogo de baralho como truco, buraco ou poker, 

um jogo de videogame pode não ter uma história a ser contada em seu desenvolvimento, um 

jogo pode se bastar simplesmente pelo próprio ato de jogar (JENKINS, 2005).  

É importante compreender que o videogame é, também, um programa de computador, 

com as características e capacidades que são naturais desse tipo de produto. A construção de 

programas deve atender às demandas de seus usuários, de acordo com o que é requisitado, e do 

com o que é esperado de determinada função. Um jogo de videogame, como foi estabelecido 

anteriormente, necessita que atenda a demanda de ser jogável. Mas há variados jogos com 

variadas formas de jogar, estilos diversos que foram sendo desenvolvidos ao longo dos anos 

com os avanços no hardware disponível e de técnicas de programação (BELLI e RAVENTÓS, 

2008). 

Apesar do videogame ser um software, ele tem características que o torna distinto de 

 
2 No original: “El juego es simbólico, pemite la aparición de nuevos significados y ressignifica los ya existentes. 

En los videojuegos nacen nuevos monstruos y nuevos héroes e incluso sus relaciones pueden ser novedosas” 

(GIL e VIDA, 2007 apud BELLI e RAVENTÓS, 2008) 
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um software comum. É esperado algum nível de dificuldade enquanto ele é usado 

(FABRICATORE, NUSSBAUM e ROSAS, 2002), diferente da facilidade de uso plena, que a 

usabilidade de software demanda (SÁNCHES et al, 2012).  Fabricatore, Nussbaum e Rosas 

(2002) argumentam que, além do nível de dificuldade – que deve ser “médio” -, algum tipo de 

sistema de retorno necessita ser desenhado para manter o jogo de videogame interessante e 

instigante. A partir dessa noção, é possível compreender que tanto a análise de um jogo de 

videogame quanto seu desenvolvimento têm características distintas a serem consideradas, 

comparado a um software de gestão empresarial tal como um sistema de gerência da folha de 

pagamento, por exemplo.  

Algumas das características percebidas como sendo importantes na avaliação de um 

videogame têm termos e aplicações próprias para esse tipo de software. Porém, ainda há alguns 

problemas a serem analisados e resolvidos. 

 

1.1 CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA 

 

Com base em artigos de Mello e Perani (2012) e Vannucchi e Prado (2009), há uma série 

de definições diferenciadas para o conceito de jogabilidade, gameplay e playability. Nos 

trabalhos mencionados anteriormente, é possível perceber que há interpretações diferenciadas 

para os três termos, mas todos eles tem a ver, em algum nível, com o jogar. Ademais, é possível 

perceber, que os termos gameplay e playability são de origem estrangeira, enquanto 

jogabilidade é utilizado em revistas especializadas e em artigos científicos em português 

(FREITAS e AMARO, 2016; LEFFA et al, 2012; KASTENSMIDT, 2010). Essa falta de 

tradução direta dos dois termos ingleses acaba sendo colocada em evidência como um problema 

na melhor transcrição de termos e conceitos do inglês para o português, algo que Mello e Perani 

(2012) evidenciam, além de Assis (2007) que argumenta que gameplay não pode ser traduzido 

como jogabilidade. 

Este problema presente nas diferentes interpretações dos termos mencionados pode 

indicar uma falha na compreensão entre o que buscam os usuários e o que produzem os 

desenvolvedores. Pascali et al (2014) cita Callele, Neufeld e Schneider (2005) ao apontar que 

“Em quase todas linhas de vida de desenvolvimento de software, a etapa de análise é conectada 

à engenharia de requisitos. (...) A engenharia de requisitos (...) é um motivo comum para falhas 

de projetos de desenvolvimento de jogos (...)”.  

Esta falha é possivelmente manifesta no momento em que um jogo de videogame, 
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inclusive educativo (PASCALI et al, 2014; ZEA et al, 2009), não atende à demanda de ser 

interessante e/ou divertido. Ou que não atenda a demandas que sejam mais do que uma noção 

genérica de “diversão” ou “interesse”, nem das particularidades que são esperadas emergir do 

ato de jogar, quando considerando determinadas tarefas, rotinas ou padrões, como os 

mencionados anteriormente por Karpinskyj, Zambeta e Cavedon (2014). Ou ainda, que a 

experiência de jogador não seja satisfatória (SÁNCHES et al 2012). 

Dessa forma, o produto final não agrada seu consumidor, pois a partir do momento que 

um videogame não apresenta determinadas características consideradas essenciais para seu uso, 

os usuários terminam por não ter a sua necessidade atendida. 

Uma clareza na elaboração da documentação na construção de softwares auxilia no 

encaminhamento do que busca ser produzido. Mas para isso é necessária uma comunicação 

efetiva do que se entende como fator importante do jogar, do que se trata a elusiva 

“jogabilidade” para cada grupo, para o produtor, o consumidor e o pesquisador. E, por mais que 

haja a possibilidade da produção de um videogame com base em um grupo focal, um consenso 

deve ser atingido para evitar a falha do produto final. 

Para que isso seja possível, a pergunta “o que constitui o termo ‘jogabilidade’?” surge, 

necessitando ser respondida, não só para conseguir resolver o que existe em si mesma, mas 

também para possibilitar que sejam criados novos constructos intelectuais. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

Este trabalho tem como objetivo geral definir pressupostos para explicitação do conceito 

de jogabilidade a partir dos aportes teóricos da Ciência da Informação e Ciência da 

Computação, aplicando-os em um modelo ontológico para esse conceito. 

Para atingir o objetivo geral, traçamos os seguintes objetivos específicos:  

• Levantar na literatura de CI o que é o conceito e como defini-lo;  

• Levantar na literatura de CI e da CC princípios para elaboração de modelos 

conceituais e ontológicos, e como elaborá-los;  

• Analisar os aportes teóricos levantados na literatura de modo a selecionar os 

aspectos que sejam relevantes para a definição do conjunto de pressupostos 

pretendido; 

• Definir os critérios para sistematização dos pressupostos a fim de elaborar o 

modelo ontológico;  
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• Aplicar os pressupostos no campo empírico – jogabilidade e conceitos 

relacionados. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Esse trabalho tem sua relevância manifesta na possibilidade que oferece aos 

desenvolvedores e designers de jogos de videogame compreender de forma mais clara o que o 

conceito de jogabilidade significa, como se relaciona e a que fim pode ser utilizado.  

Existe a noção de que há “uma dificuldade na conceituação do termo”, como Rolling e 

Adams (2003) afirmam, mencionados por Vannucchi e Prado (2009, p. 2). Além de que cada 

desenvolvedor e designer tem concepções diferentes da natureza do gameplay, mesmo havendo 

uma concordância dele ser “o núcleo do jogo” (VANNUCCHI e PRADO, 2009). Um modelo 

ontológico dos conceitos de jogabilidade, gameplay e playability, contribuiria para que 

houvesse um entendimento mais preciso entre profissionais da área sobre o significado desses 

conceitos, contribuindo assim para um entendimento mais claro dos requisitos ligados a esses 

conceitos.  

Partindo do princípio de que haja uma compreensão mais precisa dos conceitos 

apresentados no modelo ontológico proposto, podemos inferir que aumentam as chances de 

entendimento dos requisitos que os jogos de videogame demandam por parte dos seus 

desenvolvedores, diminuindo as chances de mau entendimento do que o caracteriza como um 

jogo.  

Ainda no âmbito financeiro, este trabalho reforça sua relevância ao considerarmos a 

vultosa importância econômica na sociedade. Há cerca de 20 anos atrás, uma empresa – a 

Nintendo – obteve ganhos na ordem de U$D 4,7 bilhões de dólares (SHEFF, 1999). Cifra essa 

que foi capaz de superar os ganhos da indústria cinematográfica nos Estados Unidos (SHEFF, 

1999). 

Em 2017 há dados que afirmam que os ganhos que a indústria de videogames obteve 

chegaram a $94,1 bilhões de dólares, e isso considerando somente as 25 maiores empresas da 

área (NEWZOO, 2018). É importante dar a importância e atenção necessárias a essa indústria 

ao considerarmos os ganhos e possibilidade de crescimento que ela apresenta. 

Os benefícios esperados, além dos mencionados para os desenvolvedores e designers de 

jogos de videogame, incluem contribuições significativas a dois grupos: Os consumidores e a 

academia. 
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Para os consumidores, a possibilidade de que sejam produzidos jogos de videogame que 

sejam funcionais em sua harmonia com o “núcleo do jogo”, podemos argumentar que há um 

ganho na qualidade de produtos oferecidos a ele. 

A partir dessa pesquisa espera-se, também, oferecer subsídios para trabalhos futuros 

serem capazes de classificar videogames a partir de suas formas de jogar, tendo como base as 

definições encontradas nesta pesquisa quanto ao cerne do conceito de jogabilidade, permitindo 

construir modelos – em pesquisas futuras – que possibilitem que jogos de videogame sejam 

encontrados a partir do seu jogar. De forma semelhante a que a loja online Steam 3 faz, com 

seu sistema de palavras-chave dadas por seus usuários (WINDLEHARTH et al, 2016), que 

permite classificar um jogo – inclusive – por como se joga, ou por jogos semelhantes. 

Aproveitando a menção de pesquisas futuras, para a academia este trabalho anseia em 

oferecer insumos que permitam que pesquisadores compreendam com maior exatidão sobre o 

que falam ao utilizar um dos três termos mencionados anteriormente. Possibilitando que haja, 

também, um maior aprofundamento das pesquisas acerca do relacionamento jogador-

videogame e da manifestação do jogar em diferentes instâncias, além de uma análise mais 

aprofundada da natureza do videogame como documento, a partir de diferentes usos, para além 

do jogar. As áreas da Ciência da Informação e da Ciência da Computação serão as mais 

beneficiadas com esse aspecto da pesquisa, especialmente os estudos de Organização do 

Conhecimento (OC), tanto por conta da pesquisa bibliográfica e oferecimento de aportes para 

melhor compreensão do que é o videogame e o que é a jogabilidade, quanto pela possibilidade 

de construção de modelos e sistemas de OC.  

Para a área de Educação, com o ímpeto da criação de jogos educativos, é possível utilizar 

este trabalho, também, como forma de possibilitar que os jogos que são produzidos sobre sua 

égide não falhem como jogos, em sua importância indelével de serem divertidos e interessantes 

(ZEA et al, 2009). 

Por fim, a importância desse trabalho se dá a partir da presença do videogame na 

sociedade atual, servindo como meio de entretenimento cada vez mais presente entre as pessoas. 

Como é possível perceber tanto pelos ganhos financeiros mencionados anteriormente, quanto 

pela evolução do status de diversão infantil (LEFFA et al, 2012) para o atual espaço em que se 

encontra, ao ponto de ser capaz de ter presença importante na memória coletiva de partes da 

 
3 https://store.steampowered.com/  
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sociedade (FREITAS e AMARO, 2016; DUARTE, 2014), e como ferramenta a ser utilizada na 

educação infantil (ZEA et al, 2009) e de adultos– por meio de serious games4(WOLF, 2012) –.  

Para o autor, este trabalho possibilitará a formulação de uma pesquisa mais avançada 

acerca da natureza do jogar, além de permitir o desenvolvimento de uma ferramenta de 

classificação mais sofisticada, baseado em um modelo conceitual ontológico mais preciso sobre 

a temática em questão. Uma imprecisão, por sua vez, torna uma noção de classificação por parte 

da compreensão dos modos de jogar, mecânicas e outras características relacionadas ao jogar, 

de difícil delimitação. 

Além da paixão cultivada ao longo de 20 anos de jogar que permitiu a formação de 

amizades e aprendizado de novos conhecimentos e culturas, além de memórias compartilhadas. 

 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

  

 Essa dissertação tem suas seções divididas do seguinte modo: Seção 3 apresenta parte 

do arcabouço teórico acerca do conceito de acordo com a Teoria do Conceito; Seção 4 aborda 

modelos conceituais e ontológicos, com aportes teóricos para modelagem e construção de 

modelos; Seção 5 descreve os conceitos relacionados à UFO para formulação e validação do 

modelo a ser desenvolvido neste trabalho; Seção 6 descreve os pressupostos necessários para 

construção de um modelo do conceito de jogabilidade; Seção 7 apresenta a descrição do campo 

empírico por meio da aplicação dos princípios dispostos na seção 6, e inclui a descrição e 

definição de conceitos relacionados ao videogame e à jogabilidade, bem como a formulação de 

um modelo conceitual-ontológico em representação gráfica; Seção 8 contém a conclusão da 

presente pesquisa.  

 

 

 

 

  

 
4 Jogos que tem como objetivo o aprendizado de algum conhecimento ou habilidade de forma lúdica (WOLF, 

2012) 
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2 METODOLOGIA 

 

 

A partir da definição apresentada por Minayo (2011, p. 14), podemos entender a 

metodologia como  

 

o caminho do pensamento e a prática exercida na abordagem da realidade. Ou seja, a 

metodologia inclui simultaneamente a teoria da abordagem (o método), os 

instrumentos de operacionalização do conhecimento (as técnicas) e a criatividade do 

pesquisador (sua experiência, sua capacidade pessoal e sua sensibilidade). 

  

A partir dessa delimitação da forma como se encaminhou o processo de pesquisa 

científica, há maior clareza em ver a pesquisa desempenhada como comprometida ao rigor 

científico, não sendo presa ao senso comum.  

Os objetivos desta pesquisa encaminharam-se por meio do uso da metodologia de 

caráter exploratório. Esse tipo de pesquisa permite que seja possível a percepção de diferentes 

formas de pensar, além de permitir compreender a amplitude do escopo de interpretações do 

que se intenciona pesquisar. No caso, o conceito de jogabilidade. E isso se faz especialmente 

importante – a metodologia em caráter exploratório – ao considerarmos que são três conceitos 

semelhantes que foram explorados na busca de sua distinção e correlação.  

Gerhardt e Silveira (2009) informam que esse tipo de pesquisa pode se encaminhar por 

meio de “entrevistas, de observações, ou de busca de informações/dados em bancos de dados 

secundários, documentos, etc.”. No caso desta pesquisa, a última alternativa foi a utilizada, 

baseando-se em uma pesquisa bibliográfica e documental. 

O âmbito da pesquisa bibliográfica tem como intenção fazer-se valer de pesquisas já 

desenvolvidas acerca dos termos em questão a fim de que seja possível compreender o que já 

foi realizado poder estabelecer uma compreensão dos resultados obtidos anteriormente. Com 

base no que Fonseca (2002) apresenta como definição de pesquisa bibliográfica, essa forma de 

pesquisa foi realizada a partir do levantamento de dados e estudos anteriores, por meios escritos 

físicos ou digitais, por ser fundamental para qualquer pesquisa científica. 

Já quanto a pesquisa documental, utilizou-se de material existente em revistas 

especializadas em videogames, por dois motivos: a utilização do entendimento por parte do 
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público fora da academia5, e quanto à cultura estabelecida. Entendendo o que os usuários e 

críticos leem e/ou esperam, aumentam-se as chances de atender as demandas do consumidor.  

Fonseca (2002) delimita a pesquisa documental como sendo de difícil distinção da 

bibliográfica, porém a pesquisa documental não fica resumida a material que tenha passado por 

um tratamento analítico, e nos exemplos apresentados pelo autor constam itens como 

“estatísticas, jornais, revistas, relatórios, documentos oficiais, cartas, filmes, fotografias, 

pinturas, tapeçarias, relatórios de empresas, vídeos de programa de televisão, etc.” (FONSECA, 

2002, p. 32). Revistas especializadas se enquadram nesse grupo, ao considerarmos o que 

Fonseca (2002) informa.  

A abordagem em que os dados adquiridos foram analisados foi a qualitativa, pesquisa 

esta que “não se preocupa com representatividade numérica, mas sim, com o aprofundamento 

da compreensão de um grupo social, de uma organização, etc.” (SILVEIRA e CÓRDOVA, 

2009). É um modelo de pesquisa que não se atém a uma análise dos dados de forma distante e 

destacada, estando preocupada com uma interpretação dos dados de acordo com a visão do 

pesquisador, em contraponto a uma visão descritiva e distante (GOMES, 2011). 

 

2.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Os procedimentos metodológicos foram escolhidos tendo em mente a natureza dos 

objetivos geral e específicos, a fim de que eles sejam compreendidos em sua determinação. Para 

o objetivo geral, com o intuito de tornar possível o estabelecimento dos pressupostos teóricos 

necessários para formulação de um modelo ontológico, foi delimitada a utilização dos aportes 

teóricos existentes nas áreas de Ciência da Informação e Ciência da Computação. Tendo isso 

em mente, a utilização das bases de dados online como fontes de informação permite que seja 

aberta uma gama de possibilidades de material interessante a ser encontrado. Porém, para não 

tornar a quantidade de conteúdos recuperadas grande demais, a pesquisa se limitou às seguintes 

bases de dados: a Base de Dados em Ciência da Informação (BRAPCI) e a Biblioteca Digital 

Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), bem como as bases de dados acessíveis pelo Portal 

de Periódicos da Capes. 

O Portal Capes permite que sejam acessados diferentes periódicos de importância, 

oferecendo a visão de variados pesquisadores sediados pelo mundo, além de conter um 

 
5 Porém com experiência no assunto, a fim de aumentar o escopo e abrangência do entendimento da pesquisa, 

permitindo uma melhor definição a partir de entendimentos derivados das opiniões exibidas e discussões 

realizadas nesses veículos que permitem uma compreensão mais profunda sobre os videogames.  
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mecanismo de busca eficiente, que permite uma pesquisa efetiva e qualificada. A alta 

atualização do portal quanto ao acréscimo de novos periódicos e fontes de informação permite 

haver uma busca por documentos mais aproximados do estado da arte, preocupados com os 

critérios estabelecidos pelo Ministério da Educação, e interesses da comunidade acadêmica 

Brasileira (CAPES, 201-).  Ao considerarmos a recuperação de resultados das áreas de Ciência 

da Informação e da Ciência da Computação, relevantes para essa pesquisa, com a abrangência 

e qualidade da pesquisa, a relevância do Periódicos CAPES é eminente. 

A BRAPCI é uma importante base de dados da Ciência da Informação, pautando-se em 

oferecer uma busca ótima sobre documentos científicos que abordem a temática da informação 

(BUFREM, L. S.; COSTA, F. D. O.; , GABRIEL JUNIOR, R. F.; PINTO, J. S. P, 2010), além 

do acesso aberto. Ademais, a BRAPCI detém uma indexação de 8772 artigos, segundo dados 

de 20146.  

O BDTD permite encontrar pesquisas desenvolvidas pelos cursos de pós-graduação do 

país, possibilitando ter uma noção do estado da produção científica, além de permitir encontrar 

mais facilmente pesquisas aprofundadas e que contenham o estado da arte nas várias áreas do 

conhecimento, e as de maior interesse para esta pesquisa, Ciência da Informação e Ciência da 

Computação. 

Já no âmbito da pesquisa documental foram consideradas as revistas especializadas em 

videogame Nintendo World e EGW, sites como IGN 7  e Gamespot 8 , além de jogos de 

videogame que serão utilizados como exemplificação dos conceitos encontrados. 

Pesquisas bibliográficas tendem a retornar um grande número de artigos e documentos 

que necessitam ser analisados e selecionados. Consideramos viável encontrar e analisar de 

forma prévia até 700 artigos por palavra-chave nas bases de dados que foram escolhidas. 

A delimitação da pesquisa dos artigos levou em conta a temporalidade (artigos entre 

2008 e 2019), assunto e, sendo necessário na base Periódicos Capes, coleção. 

A seleção dos artigos se baseou em abordar, necessariamente, videogames nos tópicos 

e assuntos desenvolvidos pela pesquisa do trabalho9 . 

Especificamente para cada uma das pesquisas, alguns fatores especiais foram 

considerados. Para a pesquisa sobre o videogame a escolha dos artigos levou em conta a 

 
6 http://www.brapci.inf.br/index.php/res/about 
7 http://www.ign.com 
8 http://ww.gamespot.com 
9 Videogame, Video game, vídeo jogo, videojogo, jogo digital, jogabilidade, gameplay e playability, 
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descrição concreta do que é o videogame e/ou sua história, a partir da análise dos resumos e 

palavras-chave. 

Para jogabilidade, gameplay e playability o foco foi conseguir obter definições e 

insumos para melhor definir e diferenciar os três termos, sendo assim, publicações que 

buscavam falar sobre um outro assunto e simplesmente utilizavam um desses termos não eram 

de nosso interesse. 

Dito isso, quanto aos objetivos específicos, no primeiro objetivo específico (levantar na 

literatura de CI o que é o conceito e como defini-lo) nós utilizamos os textos de Dahlberg 

(1978a, 1978b, 1981) como base. Teoria esta que tem um grande uso na área da 

Biblioteconomia e Ciência da Informação, com aplicações existentes na Ciência da 

Computação (SCHEIDEGGER, 2016).  Outra razão para termos escolhido a Teoria do 

Conceito e o emprego de Dahlberg é a maior familiaridade que temos com a teoria, bem como 

amplo número de autores que empregam os princípios da Teoria do Conceito em outros pontos 

importantes para a nossa pesquisa. Nominalmente modelo e modelização. 

O segundo objetivo específico (levantar na literatura de CI e da CC princípios para 

elaboração de modelos conceituais e ontológicos, e como elaborá-los) demandou que 

realizássemos uma pesquisa mais aprofundada. Sendo assim utilizamos os termos de busca para 

essa etapa: “modelo conceitual”, “modelização do conhecimento” e “desenvolvimento de 

modelos”. Todos eles inseridos nas bases de dados Periódicos Capes, BRAPCI e BDTD. Os 

artigos selecionados foram do período de 2008-2019. 

A pesquisa que fez uso da palavra-chave “modelo conceitual” encontrou 37 artigos por 

meio de busca no portal Periódicos Capes, considerando que a pesquisa foi realizada limitando 

ao tópico “Library & Information Science”, assim como periódicos revisados por pares. Dois 

documentos foram selecionados. 

Na BRAPCI, foram recuperados 20 documentos. Desses, 4 foram selecionados. A 

pesquisa foi realizada de forma simples – somente inserindo a palavra-chave na busca. 

Na BDTD foram recuperadas 25 teses e dissertações, mas nenhuma foi selecionada. 

A palavra-chave “modelização do conhecimento” foi relacionada ao tópico “Library & 

Information Science Collection”, o que acabou por recuperar 3 artigos. Nenhum deles foi 

selecionado. 

Com a BRAPCI, foi inserido termo “modelização do conhecimento” na busca, e 

somente uma publicação foi recuperada. Sendo essa publicação selecionada. 

Na BDTD nada foi recuperado. 
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Desenvolvimento de modelos foi a mais complexa de se pesquisar das quatro buscas, 

visto que o desenvolvimento de modelos não é algo limitado a uma área do conhecimento e 

nem sua aplicação prática. No portal Periódicos Capes a pesquisa foi realizada buscando 

relacionar com a coleção “Library & Information Science Collection”, e por meio disso, foram 

recuperados 2 documentos. Os 2 foram selecionados. 

Na BRAPCI foram recuperados 5 documentos com a palavra-chave simplesmente, 

porém somente um deles foi selecionado. 

Na BDTD recuperamos 2 teses e dissertações, sendo necessário selecionar exibir 

somente assuntos que tivessem a ver com a Ciência da Informação. 

O termo modelagem ontológica, a partir de uma pesquisa no portal Periódicos Capes, 

recuperou 29 documentos, desses, somente um foi escolhido. A pesquisa foi realizada em 

primeiro momento utilizando aspas para restringir a recuperação na base, porém não houve 

nenhum retorno. Em seguida, a pesquisa foi realizada com o os termos sem aspas. A maioria 

dos artigos lidavam ou com administração, filosofia, geografia ou linguística, indicando uma 

preocupação com os termos “modelo” e “ontológica” em separado. 

Na base da BRAPCI foram recuperados 2 documentos, sendo eles o mesmo documento 

que por algum motivo, tiveram entrada dupla. Ele foi escolhido, também. 

Finalmente, na BDTD foram recuperadas 3 dissertações e teses. Delas, foram 

selecionadas 2. 

Ainda quanto ao segundo objetivo específico, utilizamos o emprego da metodologia 

SABiO (FALBO, 2014) para a formulação de um modelo ontológico. Esta metodologia foi 

empregada como base para o estabelecimento das etapas e tarefas necessárias a serem 

desempenhadas na formulação de modelos ontológicos – foco do quarto objetivo específico, 

evidenciado mais à frente –. E correlacionamos a cada etapa e tarefa um ou mais princípios que 

apresentamos para a explicitação dos pressupostos necessários para a execução do objetivo 

intencionado. Estas informações estão dispostas no quadro 7. 

 A escolha dessa metodologia como guia para a formulação de modelos ontológicos se 

deveu a sua ampla adoção em elaboração de ontologias, facilidade na compreensão e aplicação, 

bem como sinergia com a ontologia de fundamentação UFO (GUIZZARDI, 2005). 

E, levando em conta a UFO, empregamos a ferramenta OLED para a formulação da 

representação gráfica do modelo ontológico. 

Para atingir o terceiro objetivo específico (analisar os aportes teóricos levantados na 

literatura de modo a selecionar os aspectos que sejam relevantes para a definição do conjunto 



25 
 

de pressupostos pretendido) buscamos compreender o que o conceito é, bem como o que é e 

como se formula um modelo. Para chegar a esse fim, procuramos estabelecer autores 

reconhecidos em suas áreas, seja por serem autores seminais, seja pelo número expressivo de 

citações de seus trabalhos, ou pela originalidade de sua abordagem em relação aos temas 

tratados. 

Dessa forma, para nos auxiliar na compreensão do que são conceitos, modelos e 

ontologias, escolhemos empregar os aportes teóricos descritos no quadro 1. 

 

Quadro 1 – Relação do uso e objetivo do aporte teórico 

 

Aporte teórico Objetivo 

Dahlberg (1978a, 1978b, 1981) Definições sobre a Teoria do Conceito 

Pap (1964) Tipos de Definições 

Klein e Smith (2014) Formas de percepção do Conceito 

Campos (2004) Função do modelo e modelo conceitual; como 

desenvolver a modelização de um conceito 

Sayão (2001) Funções do modelo conceitual 

Benevides et al (2009) Definição do modelo conceitual 

Almeida et al (2018) Definição do modelo conceitual 

Campos (2005) Definição do modelo ontológico 

Campos e Gomes (2014, 2017) Definição do modelo ontológico 

Almeida, Oliveira e Coelho (2010) Definição do modelo ontológico 

Guimarães et al (2017) Descrição dos tipos de ontologia e suas 

funções  

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Conforme informado no primeiro objetivo específico, utilizamos a Teoria do Conceito 

como ponto guia para o entendimento do que é o conceito. E, com base nessa teoria, escolhemos 

também autores cujos trabalhos estão alinhados com ela. Sendo assim, empregamos os estudos 

de Campos para realizamos a transição entre a Teoria do Conceito e os princípios do que é o 

modelo e como realizar a modelagem. 
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Também levamos em conta os pontos descritos pela metodologia SABiO (Falbo, 2014) 

no momento de análise do material empregado, a fim de conseguirmos realizar o quarto objetivo 

específico. 

O quarto objetivo específico (definir os critérios para sistematização dos pressupostos 

para elaboração do modelo ontológico) foi feito com base na sistematização dos pontos 

relevantes que foram levantados no marco teórico. Essa sistematização levou em conta as etapas 

de desenvolvimento de ontologias estipuladas pela metodologia de desenvolvimento escolhida 

– SABiO –. E com base nas informações que encontramos, formulamos quadros que explicitam 

os pontos mais importantes para o desenvolvimento e entendimento dos critérios e pressupostos 

importantes para a elaboração de um modelo ontológico10.  

Os resultados da aplicação dos princípios teóricos e da metodologia SABiO são 

demonstrados no quadro 7, onde indicamos os pressupostos necessários para a formulação de 

um modelo ontológico, nos preocupando com a identificação da definição de um conceito. 

O quinto e último objetivo específico (aplicar os pressupostos no campo empírico – 

jogabilidade e conceitos relacionados) foi dividido em duas etapas. A primeira foi a pesquisa 

das informações relacionadas ao campo empírico – jogabilidade e termos correlatos –, e a 

segunda, a aplicação dos pressupostos, que será demonstrado ao longo da seção 7. 

A pesquisa sobre os conceitos relacionados a esse quinto objetivo específico, foi 

dividida em dois focos: videogame, e jogabilidade e termos correlatos.  

Para o entendimento do que o videogame é, realizamos uma pesquisa bibliográfica. As 

informações acerca da pesquisa realizada para o campo empírico foram expressas mais 

detalhadamente para auxiliar na ilustração da amplitude do campo empírico. As palavras-chave 

utilizadas na pesquisa nas bases – Periódicos Capes, BRAPCI, BDTD e Game Studies – foram: 

“videogame”, “vídeo game”, “vídeo jogo”, “videojogo” e “jogo digital”. 

A pesquisa com o termo “videogame” na base Periódicos Capes fez uso da seleção de 

assuntos: “Videogame”; “Videogames”; “Computer & Video Games”; “Video Games”, seguido 

da seleção da coleção Library & Information Science Collection para auxiliar tanto na filtragem 

quanto utilização de pesquisas mais familiares à área da Ciência da Informação. Foram 

recuperados 75 documentos e selecionados 9. 

Na base de dados da BRAPCI a pesquisa com o termo “videogame” recuperou somente 

3 documentos. Um artigo foi selecionado. 

 
10 Compreendido pelos quadros de 2 a 6, apresentados na seção 6. 
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A BDTD recuperou 111 teses e dissertações ao realizarmos a pesquisa somente 

limitando intervalo de tempo entre 2008 a 2019. Selecionamos 4. 

Já com o termo de pesquisa “vídeo game” – também no Periódicos Capes -, seguindo o 

critério semelhante de filtragem do termo “videogame”, a diferença foi que onde “videogame” 

e “videogames” foram selecionados, as opções escolhidas foram “vídeo game” e “vídeo 

games”. Encontramos 112 documentos no total, selecionando 2. 

A pesquisa realizada na BRAPCI com o termo “vídeo game” – sem aspas – recuperou 

somente 3 documentos que não foram selecionados. 

O termo “vídeo game” recuperou 101 teses e dissertações na BDTD, também somente 

ao inserir o intervalo de tempo de 2008 a 2019. Nenhuma tese ou dissertação recuperada foi 

selecionada. 

 “Videojogo”, no Periódicos Capes, teve uma pesquisa simplificada, somente inserir o 

termo de pesquisa e selecionar para artigos revisados por pares foi o suficiente para recuperar 

7 artigos. Desses, nenhum foi selecionado. 

Na BRAPCI, a pesquisa com o termo “videojogo” recuperou 5 artigos, mas nenhum foi 

selecionado. 

Na base BDTD foram recuperadas apenas 3 teses e dissertações, não sendo nenhuma 

selecionada. 

“Video jogo”, no Periódicos Capes, também teve baixa recuperação mesmo em uma 

busca simples, recuperando somente 4 documentos, sem nenhum tipo de filtragem, ou seleção 

por periódicos revisados por pares. Ao selecionar somente periódicos revisados por pares, o 

número caiu para 3. Também, nenhum documento foi selecionado. 

O termo buscado sem aspas na BRAPCI recuperou apenas 3 artigos, com aspas 

recuperou nenhum. Nenhum artigo foi selecionado. 

Foram recuperadas 53 teses e dissertações na BDTD, nenhum desses foi de interesse 

para o foco da pesquisa. 

Finalmente, “jogo digital” foi pesquisado no Periódicos Capes e refinado fazendo uso 

dos assuntos “Computer Science”, “Games” e “Jogos Digitais”, assim como a seleção por 

periódicos revisados por pares. 9 documentos foram recuperados, nenhum foi selecionado. 

A base BRAPCI foi capaz de recuperar 12 artigos, mas nenhum foi selecionado. 

A pesquisa na base BDTD com o termo “jogo digital” recuperou 7 teses e dissertações, 

sendo nenhum de interesse para esse aspecto – sobre o videogame – da pesquisa. 

Um total de 604 títulos foram recuperados, com somente 15 sendo selecionados. 
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A identificação do que é um videogame permitirá uma contextualização para a 

exploração do seu uso no jogar.  

 Como no caso do conceito de jogabilidade e termos correlatos, também fizemos uso 

das bases de dados Periódicos Capes, BRAPCI, BDTD, além das fontes documentais. Para 

realizar a pesquisa, incluímos os termos “jogabilidade”, “gameplay” e “playability”, esses dois 

últimos foram inclusos por conta de sua proximidade e confusão com o termo jogabilidade.  A 

compreensão do universo de interpretações desses conceitos é a parte fundamental dessa 

pesquisa, que permitirá o embasamento das definições e relacionamento dos termos. Os artigos 

selecionados são do período de 2008-2019. O resultado do levantamento está exposto na Tabela 

1. A tabela 1 será referenciada nas subseções 7.3.1 a 7.3.3. Ela tem importância como meio de 

comparação entre os usos e ocorrência dos termos. 

Tabela 1 – Artigos recuperados relativos aos termos jogabilidade, gameplay e playability 

Base de 

dados 

Palavras-Chave 
Total de 

Artigos 

Jogabilidade Gameplay Playability Total 

CAPES 26 213 166 405 

BRAPCI 1 4 0 5 

BDTD 8 7 4 120 

Recuperados 35 224 182 541 

Selecionados 11 16 8 35 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Em pesquisa nas bases disponíveis no portal Periódicos Capes foi realizado o 

levantamento no espaço de tempo estipulado – 2008 a 2019 – e encontramos um total de 26 

documentos. Dos 26, apenas 4 ofereciam algum tipo de definição de jogabilidade, outros 4 

ofereciam uma abordagem útil sobre o assunto videogame. Dois documentos eram entradas 

repetidas, e 16 não interessavam para nossa pesquisa.  

Na base da BRAPCI foi recuperado somente 1 artigo, sendo ele selecionado.  
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Na BDTD foram recuperadas 8 teses e dissertações com o assunto jogabilidade 

relacionado ao termo, sendo selecionados 6. Desse total de 35 documentos, foram selecionados 

11.  

Em seguida, gameplay em uma pesquisa no portal Periódico Capes refinada 

considerando o período de tempo de 2008-2019, os assuntos “Gameplay”; “Digital Games”; 

“Serious Games”; “Educational Games”; “Eletronic & Video Games”; “Computer Games”; 

“Computer Science”; “Computer & Video Games”; “Video Games”; “Games”; “Game 

Design”, assim como a seleção por periódicos revisados por pares, chegamos ao número de 

2781 documentos recuperados. Para filtrar e aumentar as chances de encontrar documentos 

mais próximos à área de Ciência da Informação, ao mesmo tempo reduzir o número de artigos 

recuperados, a busca foi restrita à coleção Library & Information Science Collection, 

recuperando 213 documentos, sendo 12 deles selecionados. 

Na base da BRAPCI, foram recuperados quatro documentos, sendo um selecionado. 

Enquanto isso, na BDTD, foi possível recuperar 7 teses e dissertações. 2 foram 

selecionados. 

Finalmente, playability também em uma pesquisa no portal Periódicos Capes, 

controlando para tempo – 2008-2019 –, revisado por pares e com os seguintes assuntos 

refinando a busca: Game Design; Play; Virtual Reality; Serious Games; Simulation; 

Educational Games; Computer Games; Vídeo Games; Computer & Video Games; Games; 

Computer Science. Complementando a seleção, a coleção Computer and Information Systems 

Abstracts foi selecionada dentre as opções disponíveis - Library & Information Science 

Collecion não estava entre opções -. No fim, recuperamos 166 artigos. Selecionamos 6 

documentos. 
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3 – CONCEITO E COMO ELABORAR A SUA DEFINIÇÃO 

 

Na presente seção iremos discutir a importância da definição do que o conceito é, pois 

conforme iremos demonstrar ao longo desta seção, existem várias interpretações do que o 

conceito é, e como ele pode ser definido. A clara definição do que o conceito é, e qual 

intepretação a ser utilizada é de vital importância para um preciso desenvolvimento tanto do 

caminho até a delimitação do conceito de jogabilidade, bem como para a construção de um 

modelo que vise explicitar conceitos basilares e definidores do que a jogabilidade é. 

Sendo assim, na subseção 3.1 iremos nos preocupar em apresentar alguns dos diferentes 

pontos de vista para interpretação do que o conceito é, e na subseção 3.2 vamos tratar 

especificamente de como elaborar definições conceituais. 

 

3.1 – O QUE É O CONCEITO? 

 

Klein e Smith (2010) abordam a complexidade do uso do termo “conceito” para criação 

de estruturas ontológicas em seu texto, e exatamente por conta do problema de haver muitas 

definições e aplicações para conceitos, os autores optaram por partirem de três grupos teóricos 

utilizados na filosofia: Realistas, Conceitualistas e Nominalistas. 

Para os Realistas, os conceitos existem em acordo com universais. Universais por sua 

vez são capazes de balizar e centralizar a existência de outras entidades na realidade. Há 

também uma independência das universais para a existência de consciências percebendo 

fenômenos e entidades, em outras palavras, por mais que nossa percepção seja limitada – tanto 

na qualidade11 da percepção, quanto na amplitude12 dela –, a nossa incapacidade de perceber 

ou compreender algo não implica que aquilo não exista, a realidade subsiste independentemente 

da percepção humana (KLEIN e SMITH, 2010). A partir desse raciocínio, podemos argumentar 

que nossas limitações nos fazem ser subjetivos, porém a realidade é objetiva naquilo que existe 

ou não nela. 

No caso dos Conceitualistas os conceitos são existentes apenas nas mentes das pessoas 

que percebem entidades, e é a partir dessa percepção que universais são criados, conforme a 

 
11 Qualidade no sentido de quão boa é nossa capacidade de apreensão da realidade, em comparação com outras 

capacidades existentes – um exemplo é que o olfato dos cães ser muito mais apurado que o nosso –, bem como 

em comparação com cada novo aspecto que antes era impossível perceber, ou ainda é – como o movimento 

quântico das partículas subatômicas –. 
12 Somos limitados ao espaço e tempo para perceber a realidade, por mais que possamos lançar a mão de 

aparatos tecnológicos. 
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cognição de cada indivíduo, e o uso de tais conceitos dentro de um determinado contexto. Além 

disso, cada indivíduo tem percepções diferentes do mundo, bem como compreensão de 

conceitos e universais de forma diferente, porém conceitos similares podem ser partilhados 

entre diferentes indivíduos (KLEIN e SMITH, 2010). 

Por fim, os Nominalistas compreendem que universais não existem nem na realidade, 

nem em nossas mentes, mas sua existência está ligada a palavras, termos e expressões. Os 

termos gerais são a reunião de usos e aplicações de uma determinada entidade ou evento, onde 

sua aplicação varia de acordo com o contexto que cada indivíduo ou grupo de indivíduos está 

inserido. Desse modo, há uma impossibilidade de que compreensões de universais 

compartilhadas plenamente por miríade de grupos e pessoas seja possível (KLEIN e SMITH, 

2010). 

O desacordo dos termos conforme apresenta Klein e Smith (2010) acaba por ser um 

problema para a unificação de interpretações e sentidos para sistemas de informação 13 

especializados. Pois sem a delimitação do que conceito significa, não seria possível conceituar 

os termos e conceitos presentes em uma área do conhecimento. 

Sendo assim, os autores oferecem uma significação própria do termo conceito, bem 

como variações e usos de palavras conjuntas com o termo. No texto, os autores apresentam 

“Concept”, “Concept Definition”, “Concept System” e “Concept system node”. 

Para Concept foi oferecida a definição “significado de um termo acordado por um grupo 

de pessoas responsáveis”14 (KLEIN e SMITH, 2010, p. 723). “Concept definition” tem a 

definição de “especificação de um conceito (do significado acordado de um termo) por meio de 

uma afirmação descritiva ou de uma expressão formal que serve para diferenciá-lo de outros 

conceitos”15 (KLEIN e SMITH, 2010, p. 723). “Concept system” é definido como “coleção de 

representações de conceitos estruturados por meio da representação de relacionamentos”16 

(KLEIN e SMITH, 2010, p. 724). Finalmente, “Concept system node” tem sua definição como 

sendo  

elemento informacional dentro de uma estrutura de um sistema conceitual em que é 

um ponto ligando um ou vários termos sinônimos com uma definição conceitual 

oferecida e ligado a outros elementos informacionais na representação de 

 
13 Os autores usam o termo “information system” no original.  
14 No original: “meaning of a term as agreed upon by a group of responsible persons” 
15 No original: “specification of a concept (i.e. of the agreed meaning of a term) by means of a descriptive 

statement or a form expression which serves to differentiate it from other concepts” 
16 No original: “collection of representations of concepts structured by means of representations of relations” 
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relacionamentos entre os conceitos correspondentes17 (KLEIN e SMITH, 2010, p. 

724). 

 

A abordagem de constituição do conceito como sendo derivada de frases verdadeiras 

oferecidas por membros de um grupo é muito semelhante a que Dahlberg (1978b) propõe em 

sua Teoria do Conceito. 

A partir da análise de acadêmicos como N. Bolton, G. Vollmer, S. K. Langer e F. J. 

McDonald, Dahlberg (1978b) desenvolve-se e justifica-se a noção de que o conceito, a partir 

de uma formação científica, deve cumprir uma série de metas, partindo de princípios que 

diminuem o nível de imprecisão na representação de um determinado objeto e descrição de seus 

conceitos. 

Dahlberg (1978a, 1978b) apresenta três aspectos a serem observados para a delimitação 

de um conceito: A seleção de um item de referência; a formulação de afirmativas verdadeiras e 

verificáveis acerca do item de referência; síntese das predicações em um termo. Esses aspectos 

serão detalhados a seguir. 

Dahlberg, (1978a) percebendo problemas na própria concepção e uso do pensamento 

como uma espécie de medida conceitual, buscou oferecer uma alternativa mais viável ao propor 

que o conhecimento fosse a unidade de medida. Pois, diferente do pensamento, o conhecimento 

pode ser posto a prova em sua aplicação. O conhecimento, para Dahlberg (1978a), podia ser 

compartilhado entre pares, especialmente quando esses pares fazem parte de um determinado 

grupo. E a partir desse grupo, onde suas percepções e conhecimentos do mundo são 

compartilhados, é que é possível oferecer um conjunto de assertivas que buscam caracterizar, 

conceituar um dado objeto. A partir disso, o termo passa a servir como uma notação 

representativa desse conjunto de afirmativas. 

Dahlberg (1978a), além disso, oferece um guia para a formalização de conceitos, como 

é possível observar na figura 1: 

 

  

 

 

 

 
17 No original: “information element within the structure of a concept system that is a pointer linking one or 

several synonymous terms with a given concept definition and linked to other such information elements in the 

representation of relations between the corresponding concepts” 
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Figura 1: Modelo para construção de um conceito 

 

Fonte: Ballesté, 2009 e Dahlberg, 1978a, adaptado 

 

A partir de uma análise da figura 1, percebemos cinco estratos na figura, onde no topo 

temos o universo dos itens, ideias, objetos, fatos, leis, propriedades e ações. Em seguida, temos 

o item de referência (A), que pode ser um determinado objeto, pluralidade de objetos 

individuais, propriedades, operações, locais, períodos de tempo, processos, fenômenos, etc 

(DAHLBERG, 1978b) selecionado do universo de itens (DAHLBERG, 1978a). Na sequência 

(B), a síntese de afirmativas em forma verbal (C), e então os usos da forma verbal no universo 

dos discursos, aplicações.  

Com base no que é disposto na figura 1, Dahlberg (1978a) apresenta as seguintes 

definições: 

 

1. Um conceito é uma unidade do conhecimento, formado por afirmativas verificáveis 

sobre um determinado item de referência relacionado a uma representação verbal; 
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2. Uma afirmativa verificável é o componente de um conceito que apresenta um dado 

atributo de seu item de referência; 

3. Um item de referência é o componente o qual o conceito relaciona as afirmativas 

verdadeiras para ele, bem como ligado à sua forma verbal; 

4. Uma forma verbal – podendo ser um termo ou nome – serve como modo de nomear 

o conceito, tornando-o mais comunicável; 

5. Característica é o componente que é derivado de uma afirmativa relacionada ao seu 

referente. 

 

Figura 2: O triângulo conceitual 

 

Fonte: Dahlberg (1978a), adaptado 

Os vértices A, B e C representam aspectos constitutivos do conceito, sendo A ligado ao 

referente; B a observação das características constituintes do objeto referido em A; e C, a forma 

verbal (DAHLBERG, 1978a). 

As retas (B, A), (B, C) e (C, A) indicam a relações entre os três vértices, onde temos – 

respectivamente – predicação, designação e denotação (DAHLBERG, 1978a). A predicação 

cumpre o papel de relacionar uma série de características ao referente, atribuindo a ele esses 

aspectos e delimitando estas características como parte determinante em sua descrição e 

conceituação. A designação é a atribuição de uma série de características a um termo, onde o 

termo passa a ser representante daquelas características. E a denotação é a correlação entre o 

termo (forma verbal) e o objeto (referente). 
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No texto “A referent-oriented, analytical concept theory for INTERCONCEPT”, 

Dahlberg (1978a) busca explicitar os papéis de cada um dos vértices demonstrados na figura 3 

separando em subseções as suas explicações, e com base nisso, iremos oferecer uma explicação 

resumida sobre o que cada um desses pontos aborda, a saber: o referente, as características e o 

termo. 

 

Referente 

 

 Desse modo, Dahlberg (1978a) aponta para a necessidade de tomar o referente como a 

base para a classificação do conceito, da estipulação de sua natureza. Em outras palavras, o 

objeto determina qual o caminho a ser seguido na sua conceituação. 

 Retomando aos três grupos apontados por Klein e Smith (2010) anteriormente neste 

texto, somos capazes de perceber que a abordagem que ela segue em muito se aproxima da 

oferecida pelos seguidores da escola Realista. Em que o referente presente na realidade serve 

como a base que ancora e guia o conceito. Esta percepção é corroborada por Campos e Gomes 

(2014) ao tomarem como fonte o livro de Dahlberg Ontical Structures & Classification18. 

Campos e Gomes (2014, p. 88) argumentam “Em seu trabalho Estruturas Ônticas aponta para 

uma postura teórica na elaboração de sistema de conceitos que privilegia também uma 

abordagem realista e se apoia em teóricos como Vollmer (...), Campbell e Popper (...) para esta 

tomada de posição” (grifo das autoras). 

Um determinado conceito em sua essência pode participar de um dos dois grupos 

distintos, objetos existentes na realidade e aqueles que são constructos mentais. Dahlberg 

(1978a) aponta que esses dois grupos são chamados comumente de conceitos “empíricos” e 

“teóricos”, respectivamente. Exemplos são, respectivamente, um cavalo e um unicórnio 

(DAHLBERG, 1978a). 

 Porém, a autora argumenta que essa divisão é “desnecessária, e não ajuda em organizar 

ou classificar conceitos mutuamente exclusivos em categorias”19 (DAHLBERG, 1978a, p. 

144). Dahlberg acrescenta que “a classificação apropriada de conceitos pode seguir uma 

categorização dos referentes. E aqui nós podemos perceber que já existe um certo número de 

propostas por parte da classificação da informação”20. 

 
18 Referenciado anteriormente no texto como Dahlberg (1978b) 
19 No original: “(...) is an unnecessary one, it does not help to sort or to class concepts into mutually exclusive 

categories” 
20 No original: “A proper categorization of concepts may rather follow a categorization of referents. And here 

we may realize that there exist already a number of proposals from the part of information classification” 
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 A categorização do referente, conforme Dahlberg (1978a) desenvolve, já se permite 

utilizar como base estudos anteriores, como por exemplo Ranganathan21, British Classification 

Research Group (CRG)22, H. Teune23.  

 Porém, Dahlberg (1978a) afirma que o esquema de categorização que ela encontrou que 

mais lhe foi útil foi um baseado nos princípios categoriais de Aristóteles, conforme é 

demonstrado na figura 3. É importante mencionar, porém, que a autora informa que o esquema 

formulado por ela não é baseado completamente em Aristóteles. 

  

Figura 3: Categorias de referentes 

 

Fonte: Dahlberg (1978a), adaptado 

 

 A estrutura da figura 3 nos permite vislumbrar uma ordenação de categorias que nos 

possibilitam delimitar a natureza elementar do referente que está sendo descrito e nomeado. 

Com a delimitação de tais referentes estruturada de tal forma, é possível compreender quais 

aspectos devem ser considerados na descrição de um referente, bem como o estabelecimento 

de uma possível hierarquia, que Dahlberg (1978a, p. 145) nomeia de “‘escada de características’ 

ou ‘escada de conceitos’”24. Tal hierarquia se baseia na capacidade de que cada nível acima de 

um determinado referente seja capaz de compreender todas as características fundamentais que 

o formem, e que “os nossos conceitos são abstrações da realidade, no sentido que eles são 

 
21 Com as cinco categorias fundamentais: Personalidade, matéria, energia, espaço e tempo 
22 Dahlberg (1978a) menciona que o grupo realizou uma distinção entre entidade e atributo, como categorias 

últimas. 
23 A quem Dahlberg (1978a) atribui a também percepção da necessidade de uma categorização básica dos 

referentes dos conceitos, estabelecendo conceitos de objeto e de propriedade (grifo nosso). 
24 No original: “‘ladder of characteristics’ or ‘ladder of concepts’” 
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produtos e instrumentos da capacidade do ser humano de pensar e falar acerca da realidade, na 

extensão permitida por seu conhecimento da realidade” (DAHLBERG, 1978a, p. 145). 

 Essa definição é também discutida, com mais profundidade, em Ontical Structures & 

Classification. Neste texto, Dahlberg (1978b) busca fundamentar com base em vários filósofos 

e acadêmicos como a realidade e os objetos existentes nela, ou em nossa cognição, podem ser 

interpretados e desenvolvidos. Por mais que sejamos capazes de desenvolver afirmativas 

verdadeiras e verificáveis sobre um determinado referente, como é possível compreender quais 

são essas características se não há uma compreensão do que existe propriamente na realidade, 

ou em nossa cognição? 

 Dahlberg (1978b, p. 35) oferece então “áreas ônticas”, como ela chama, sendo eles: 

 

1 Formas puras e estruturas (magnitudes, proporções) 

2 Pura matéria e energia (átomos, moléculas, compostos, forças) 

3 Matéria agregada em movimento (corpos celestes, terra) 

4 Seres animados não inteligentes (microrganismos, plantas, animais) 

5 Seres animados inteligentes (seres humanos individuais) 

6 Agregados de seres humanos (sociedades humanas) (...) 

7 Produtos materiais (consumidores, consumíveis e capitais, bem como serviços) 

8 Produtos intelectuais (scientemes, informação, documentos, notícias) 

9 Produtos espirituais (linguagem, obras de arte e outras obras metafísicas)25 

 

 Com base nessas áreas ônticas e na estrutura apresentada na figura 3, temos uma maior 

capacidade de descrição de referentes em sua natureza elementar. Assim como somos capazes 

de estabelecer uma estrutura em que características acerca do referente sejam possíveis de 

serem descritas. 

  

Características 

 

 Dahlberg (1978a) aponta que em uma estrutura hierárquica de características – sendo 

que características também fazem referência a conceitos – a cada vez que as características 

ficam mais gerais, somos capazes de perceber aspectos que são fundamentais para o 

 
25 No original: “1 pure forms and structures (magnitudes, proportions) 

2 pure matter and energy (atoms, molecules, compounds, forces) 

3 aggregated matter in motion (cosmic bodies, earth) 

4 animated, non-intelligent beings (microorganisms, plants, animals) 

5 animated, intelligent beings (individual human beings) 

6 ‘aggregated’ intelligent beings (human societies) (…) 

7 material products (consumer, consumable and capital goods, also services) 

8 intellectual products (scintemes, information, documents, news) 

9 spiritual products (language, works of art and other metaphysical works)” 
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estabelecimento de tal característica, ao passo de que conforme convergimos ao ponto mais 

específico, um número maior de características é acumulado. Mas, mesmo com o esse acúmulo 

de características a mais, um determinado objeto ou conceito em uma hierarquia mantém uma 

ligação com seus conceitos mais gerais. 

 Desse modo, Dahlberg (1978a) apresenta uma divisão em três tipos de características: 

 

1. Características comuns a todos os referentes presentes em uma determinada 

hierarquia, as chamadas “Características Essenciais”; 

2. Características aplicáveis para apenas alguns referentes, chamadas 

“Características Acidentais”; 

3. Características presentes em somente um referente, chamadas “Características 

Individuais”. 

 

Quanto às características comuns e acidentais, Dahlberg (1978a) buscou também 

estabelecer um acréscimo a esses dois grupos de características: características implícitas. 

Conforme Dahlberg (1978a) desenvolve seu raciocínio, ela oferece o exemplo de que um ser 

humano, por ser um membro desse grupo, possui uma série de aspectos que são necessários 

para que seja considerado como tal. Está implícito – no exemplo oferecido pela autora – que 

um ser humano tem que ter a capacidade “de viver e crescer, de se reproduzir e de morrer”26, 

mas também uma série de características acidentais que formam sua essência de ser humano, 

como “diferenciar em crescimento, na forma de reprodução, etc”27 (DAHLBERG, 1978a, p. 

146).  

Desse modo, obtemos uma relação entre características necessárias e características 

possíveis, sendo as necessárias aquelas que caracterizam obrigatoriamente um determinado 

conceito, e as possíveis aquelas que podem caracterizar o conceito, mas não são essenciais.  

Dahlberg (1978a, 146) apresenta quatro diferenciações para as características de um 

referente: 

 

a) Características formais-categoriais, as que se relacionam com categorias de 

forma ou subcategorias de forma; 

b) Características ontológicas, as que buscam estabelecer qual a natureza do ser; 

 
26 No original “to live and grow, to reproduce himself and to die” 
27 No original “to differ in growth, in way of reproduction, etc” 
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c) Características constitutivas de essência, as que se referem a todos, alguns ou a 

um dos itens de referência; 

d) Características consecutivas ou implícitas, as que acompanham características 

essenciais ou acidentais.  

 

A seguir apresentamos um exemplo para cada uma dessas características: 

• Características formais-categoriais: Este exemplo foi retirado de Dahlberg 

(1978b, p. 20), “como pode ser felicidade categorizada?” 

“Felicidade é um sentimento humano de alegria” 

 “Um sentimento humano de alegria é um sentimento humano” 

  “Um sentimento humano é um estado em um humano” 

   “Um estado em um humano é um estado” 

• Características ontológicas: O ser humano, conforme as áreas ônticas, é um ser 

animado inteligente; 

• Características constitutiva de essência: Todo corpo humano tem um DNA; 

• Características consecutivas: Todo ser humano tem a capacidade de raciocinar; 

 

Forma Verbal 

 

Por fim, a forma verbal, ou termo/nome é o último dos vértices do triângulo conceitual 

a ser explicado. 

Dahlberg (1978a) aponta que caso haja necessidade de criar um novo termo para 

conceituar algo novo isso possa ser feito. Porém quando um conceito anterior é revisitado, deve-

se pensar se há a necessidade de estabelecimento de um novo termo para esse conceito, levando 

em conta os problemas que surgem da multiplicidade de termos já existentes utilizados para um 

determinado conceito. 

Para lidar com esse problema, Dahlberg (1978a) indica que sejam seguidos cinco 

princípios para que os problemas de lidar com conceitos e termos já existentes sejam evitados. 

O primeiro é o princípio do “acordo com o referente”28; o segundo é o princípio da “reflexão 

 
28 No original “Compliance with referent” 
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das características”29; o terceiro é o “comprimento mínimo do termo”30; o quarto é a “derivação 

verbal”31 e o quinto é a “internacionalidade”32. 

O primeiro princípio se preocupa com a natureza do referente quanto ao nível em que 

ele se encontra, se o referente é relacionado a um conceito geral, conceito específico e conceito 

individual (DAHLBERG, 1978a). Um exemplo seria referente ao qual tem como característica 

“documento com mais de 51 páginas de conteúdo escrito, ilustrado ou não, que pode conter 

qualquer tipo de conteúdo sendo abordado”, o qual é bem geral, e referencia o livro, mas sendo 

esse livro sobre “um determinado assunto em específico, com algumas determinações no 

conteúdo, sendo especializado em uma história em um mundo fantástico” temos um livro de 

fantasia, o que seria um conceito específico em relação ao conceito de livro e quando temos 

noção de que este livro tem um conteúdo definível por “narra as aventuras de um grupo de 

personagens chamados de A Sociedade do Anel, ao longo de um continente fictício chamado 

de Terramédia, em que várias raças fantásticas vivem, e tem como vilão a ser derrotado um ser 

chamado Sauron”, o nome do livro é o mais adequado termo nesse caso, pois falamos de uma 

obra individual, no caso “O Senhor dos Anéis”, de Tolkein. 

O segundo princípio tem como função compreender que a forma verbal de um conceito 

deva de alguma forma, refletir a natureza do conceito (DAHLBERG, 1978a). A noção aqui é 

permitir que a natureza do conceito que está sendo representado pelo termo seja capaz de ser 

compreendida em algum nível, até mesmo por quem não tem clara noção das características 

que compõem um conceito. Dahlberg (1978a) oferece o exemplo de áreas específicas da 

administração tendo nomes originados da junção do termo “administração” com a área 

específica que está sendo representada. Ilustrando isso, nós podemos considerar o caso dos 

estudos de como administrar o bem público como sendo uma clara manifestação da 

administração aplicada ao aspecto público, logo um termo possível é “Administração Pública”. 

O princípio terceiro se baseia na lei de menor e mais fácil requisito33, onde sua aplicação 

se estabelece na facilitação e simplificação que o termo deve oferecer para o público utilizar, 

mesmo que isso signifique abreviar a definição que acompanha um conceito (DAHLBERG, 

1978a). 

 
29 No original “Reflection of characteristics” 
30 No original “Minimum length of term 
31 No original “Verbal derivability” 
32 No original “Internationality” 
33 Lei de Zipf (DAHLBERG, 1978a)  
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O princípio da derivação verbal, o quarto, postula que “se possível, deve-se selecionar 

determinada forma verbal em caso de que possua derivações potenciais” 34 , para ilustrar, 

Dahlberg (1978a, p. 147) oferece o exemplo de um conceito relacionado a “metal” ser utilizada 

uma palavra como “metálico, metalizar, metaloide, caixa de metal” e selecionar o que melhor 

fizer sentido para nomear o conceito. 

Finalmente, o quinto princípio, é uma sugestão de manter-se os termos capazes de serem 

entendidos internacionalmente o máximo possível, sendo “aconselhável criar termos que 

contenham elementos em Latim ou Grego”35 (DAHLBERG, 1978a, p. 147). Isso se deve à raiz 

dessas línguas estar presente em um grande número de idiomas. 

 

3.2 COMO DEFINIR CONCEITOS 

 

Conforme mencionado, o princípio de definição de conceito de Dahlberg (1978a) parte 

do pressuposto de definição do conceito por meio de frases verdadeiras verificáveis. Este 

método permite que haja uma compreensão mútua entre os participantes da conceituação acerca 

do que está sendo conceituado, bem como quais são os pontos fundamentais para a definição 

desse determinado conceito (DAHLBERG, 1978a, 1978b). Dessa forma essa asserção com base 

na verificabilidade das características identificadas, permite que seja desenvolvida uma 

conceituação baseada em um método científico, onde a verificação serve como uma garantia de 

precisão do conceito construído, bem como da capacidade de percepção dos participantes desse 

processo. 

A natureza do objeto representado, pelo ponto de vista de Dahlberg (1978a) compreende 

a preocupação com como a realidade é percebida, bem como a forma mais eficiente para 

descrição desses conceitos considerando o mundo em que vivemos.  

O modelo proposto por Dahlberg (1978a, 1978b) é adequado para uma aproximação 

básica sobre o conceito de jogabilidade, uma vez que fornece elementos teóricos para a 

definição de conceitos. O nível básico, já explicitado, envolve a determinação de um referente, 

identificação de suas características por meio de afirmativas verdadeiras verificáveis e 

aplicação de um termo.  

 
34 No original “if possible one should select such a verbal form in a given case which possesses derivational 

potentials” 
35 No original “it is advisable to create terms which contain Latin or Greek elements” 
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Considerando isso, durante esta subseção iremos abordar o conceito e tipos de definição, 

como eles ocorrem e se substanciam; alguns dos tipos de definição existentes; e recomendações 

e princípios para definição de conceitos para evitar imprecisões, falta de clareza ou erros. 

 

3.2.1 Conceito e tipos de definição  

 

O entendimento das definições dos conceitos é importante para compreender tanto qual 

princípio rege sua formalização, quanto para entender quais as possibilidades de sua utilização. 

A partir disso, alguns dos vários tipos de definição foram identificados por autores como 

Dahlberg (1978a), Campos (2010) e Pap (1964), os quais serão descritos a seguir. 

Em primeiro momento, identificamos a definição indicada por Dahlberg (1978a) como 

a preferencial para se empregar a sua Teoria do Conceito, a Definição real. Definição real é a 

descrita de acordo com a equação C = B em relação a A, sendo descrito na figura 2. Em que a 

palavra “real” implica relacionada à realidade do referente (DAHLBERG, 1978a). 

Definição nominal é determinada por sua preocupação com o termo, tão somente, 

mantendo-se no nível verbal estritamente. Então, de acordo com o triângulo conceitual, apenas 

os vértices B e C importam para essa definição, posto que o significado é derivado unicamente 

das características e termo, possibilitando compreender C = B, a despeito de A (DAHLBERG, 

1978a). 

Definição ostensiva é aquela onde somente o termo e o referente importam, 

determinando que a definição abranja somente os vértices A e C, onde temos C = A, a despeito 

de B (DAHLBERG, 1978a). 

Campos (2005, p. 4) sumariza bem isso da seguinte forma: 

 

A definição nominal é aquela onde o definiendum é uma expressão verbal e o 

definiens é uma equivalência textual desse termo, como por exemplo, A = B. A 

definição ostensiva é aquela onde o definieus é estabelecido apontando-se para o 

referente nomeado pelo definiendum, ou seja, C = A. Já a definição conceitual, 

também denominada de definição real, ocorre quando definiens contém as 

características necessárias de um referente nomeado pelo definiendum, ou seja, C = B 

de A. 

 

Dahlberg (1978a) ainda menciona outras duas definições, a operacional e a condicional.  

A operacional “provém regras para a criação de um referente em questão” 36 

(DAHLBERG, 1978a, p. 149). De acordo com o exemplo oferecido pela autora – “X = é a 

 
36 No original: “provides rules for the creation of a referent in question” 
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relação da distância percorrida em um determinado tempo”37 (DAHLBERG, 1978ª, p. 149) –, 

o termo “X” representa ao mesmo tempo o resultado da operação e o termo, com a descrição 

de qual a operação representada por X sendo tanto o referente quanto a operação em si 

(DAHLBERG, 1978a). 

A definição condicional, ou definição disposicional38, é estabelecida “toda vez que uma 

condição precisa ser cumprida para que um referente possa ser estabelecido”39 (DAHLBERG, 

1978a, p. 149). O exemplo oferecido por Dahlberg (1978a) indica o termo “Tesauro”, uma 

definição do que ele é uma lista de termos, tendo ou não uma representação de signos ou 

símbolos, com indicação dos relacionamentos entre tais elementos (grifo nosso), mas que deve 

cumprir alguns critérios para ser considerado, em específico, um Tesauro. Sendo os critérios 

“a) a lista contém uma proporção significante de termos não-preferidos e/ou termos preferidos 

não utilizados como descritores; b) controle terminológico é intencionado”40 (DAHLBERG, 

1978a, p.149). 

Em complemento às definições presentes em Dahlberg (1978a), Campos (2010, p. 231) 

aponta para três tipos de definições: genérica, partitiva e funcional, onde  

 

a definição genérica permite identificar a categoria do conceito, a partitiva, os 

componentes do conceito definido, e a funcional insere o conceito como elemento 

integrador no contexto analisado, ou seja, ela permite que se identifique, na definição, 

a função/finalidade do conceito, dentro da área em questão 

 

Essas definições servem como meios de estabelecer quais as características que formam 

um conceito, ao mesmo tempo em que compreende que essas características, são em si, 

conceitos, também (CAMPOS, 2001). Então, a partir de uma identificação de quais são as 

características, assim como elas se relacionam entre si, possibilitam que a estrutura constitutiva 

de um conceito seja formada (CAMPOS, 2001; 2010). As três definições apontadas por Campos 

(2010) acabam por permitir que as naturezas dos semelhantes, conteúdo e contexto descrevam 

de forma mais completa possível o que um determinado conceito é, para que serve e quais as 

suas partes (CAMPOS, 2001). 

Sendo explicitadas essas definições oferecidas por Dahlberg (1978a), é importante 

salientar que existem outras propostas de tipologias de definição, e que corroboram em parte 

 
37 No original: “X = the ratio of a distance travelled in a certain time” 
38 No original: “Dispositional definition” 
39 No original: “(...)whenever a condition must be fulfilled so that a referent may be established” 
40 No original: “(a) the list contains a significant proportion of non-preferred terms and/or of preferred terms no 

used as descriptors; (b) terminological control is intented” 
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e/ou complementam as definições expressas até o momento. Pap (1964) e Joseph (2008) são 

alguns dos autores que abordam tipologias de definições. 

A partir de um diagrama oferecido por Pap (1964), disposto nas figuras 4 e 5, temos 

uma divisão da classificação do que são definições de acordo com o ponto de vista 

epistemológico e formal. O primeiro voltado para uma aplicação para aquisição de 

conhecimento científico, e o segundo para as formas de definição.  

 

Figura 4: Classificação epistemológica de definições 

 

Fonte: Pap (1964), adaptado 

 

 Com base na figura 4 podemos observar uma divisão da classificação epistemológica 

em dois grupos, definição por estipulação e definição proposicional. (PAP, 1964). 

 A definição por estipulação se preocupa em oferecer termos para determinados 

conceitos, a partir da “estipulação” de um termo em face a uma determinada definição – no 

exemplo do texto, uma afirmativa como mulher solteira mais velha do que 25 anos seria um 

caso, ou então pessoas que tenham uma renda anual superior a um determinado valor – (PAP, 

1964). Há ainda a interpretação oferecida por Joseph (2008) sobre a definição por estipulação, 

apontando seu uso para “palavras muito importantes, sobre significado que não há consenso. O 

dicionário oferece pouca ajuda prática na definição de tais palavras". 

A diferença da definição abreviatória para a definição por precisão é possível de se 

entender do seguinte modo: a definição abreviatória tem como foco simplesmente propor a 

relação de um dado conceito para um termo. Então não há uma preocupação se é verdadeiro ou 

falso – posto que “fazer uma proposta não é afirmar nada” – (PAP, 1964, p. 50). Enquanto a 
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definição por precisão é “parcialmente proposicional e parcialmente por estipulação” (PAP, 

1964, p. 50), onde se estipula uma terminologia para um determinado caso específico. 

 Um exemplo oferecido por Pap (1964, p. 49) é a proposta “vamos usar a palavra 

’solteirona’41 para ‘mulher solteira com mais de 25 anos’”42. Já um exemplo de definição por 

precisão seria determinar como “pessoa rica” alguém que “tenha um patrimônio pessoal 

avaliado em mais de um milhão de reais”43. 

 As definições proposicionais podem ser  

 

classificadas a partir de dois importantes pontos de vista: elas podem ser proposições 

empíricas, ou eles podem ser proposições analíticas. E eles têm que ser sobre palavras 

(uso verbal) ou sobre objetos referenciados por palavras, ou elas podem analisar 

conceitos expressos por palavras (PAP, 1964, p. 49)44 

  

 Proposição empírica por sua vez é uma “proposição na qual verdade ou falsidade podem 

ser determinadas por experiência (no sentido mais amplo de “experiência”)”45 (PAP, 1964, p. 

49). A proposição empírica se subdivide em dois grupos, a definição léxica e a definição teórica. 

A definição léxica tem como preocupação o uso de uma palavra, o contexto em que ela se insere 

enquanto é utilizada. A definição teórica, por sua vez, se baseia em teorias científicas para seu 

estabelecimento e validação (PAP, 1964).  

Um exemplo oferecido por Pap (1964) para a definição léxica é o seguinte caso: quando 

afirmamos “João é um menino alto”, o nome “João” está designando um menino, e é 

inconsistente afirmar que “João é um menino alto”, ao mesmo tempo em que afirma “João é 

um nome”, pois a mesma coisa não pode ser um menino e um nome. O correto seria escrever 

“‘João’ é um nome” com o nome entre aspas a fim de nomear um nome. 

Outro exemplo oferecido por Pap (1964) para ilustrar a definição teórica é a 

impossibilidade de afirmar e demonstrar de modo simples que a água é formada por dois átomos 

de hidrogênio e um átomo de oxigênio, sem lançar mão dos princípios teóricos da Teoria da 

Matéria Atômica. A validação dessa afirmativa necessita de algo a mais, de uma teoria. 

Finalmente, a definição por análise de um conceito é compreendida a partir da noção de 

que conceitos podem dar origem a afirmativas analíticas, em que o uso de constantes lógicas 

 
41 No original: “spinster”  
42 No original: “Let’s use the word ‘spinster’ as an abbreviation for ‘unmarried woman older than 25’” 
43 Exemplo adaptado de Pap (1964). 
44 No original: “(...) classified from two important points of view: they may be empirical propositions, or they 

may be analytic propositions. And they may be about words (verbal language) or about objects referred to by 

words, or they may analyze concepts expressed by words.” 
45 No original: “An empirical proposition is a proposition whose truth or falsehood can only be determined by 

experience (in the broadest sense of experience)” 
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valida e define o que determinado conceito é. Por exemplo, ao analisarmos a definição de que 

“alguns cogumelos são comestíveis” podemos inferir que ao mesmo tempo em que alguns são, 

outros não são, sendo perigosos para comer, ou então que “todo cogumelo comestível por seres 

humanos não são venenosos para eles” compreendemos que se um ser humano comer um 

cogumelo compreendido por essa categoria, ele não irá se envenenar. 

 

 Figura 5: Classificação formal dos tipos de definição 

 

 Fonte: Pap (1964), adaptado 

 

A classificação formal se divide em duas categorias de definição: definição por 

exemplos e definição geral. 

A definição por exemplos, conforme o nome implica, está apoiada na definição a partir 

da exemplificação de um determinado conceito a ser delimitado, a partir do sentido literal 

representado pelo termo (JOSEPH, 2008). A demonstração desse sentido literal pode ser 

expressa a partir de uma definição ostensiva – quando é algo presente em um sentido amplo – 

ou de uma definição não-ostensiva – quando é algo presente em situações estritas, ou nomeando 

referentes – (JOSEPH, 2008). As definições ostensiva e não-ostensiva são denominadas por 

Joseph (2008) como geral e empírica, respectivamente, porém a fim de evitar confusões com a 

noção de definição geral por conotação apresentada por Pap (1964), iremos dar preferência aos 

termos apresentados na figura 5. 



47 
 

Exemplo de definição ostensiva é apontar que “espinafre é um vegetal” ou que “um 

coelho é um animal” (JOSEPH, 2008, p. 121). Enquanto a definição não-ostensiva pode ser 

definida pela atribuição de um termo individualizante, ou identificador de um grupo estrito, 

como afirmar “todos os membros deste clube são adultos” (JOSEPH, 2008, p. 121) ou “algumas 

rosas não são vermelhas” (JOSEPH, 2008, p. 122). 

A definição geral, ou conotativa se subdivide em quatro grupos: definição explícita, 

definição contextual, definição recursiva e definição axiomática. 

A definição explícita se subdivide em quatro definições: disjuntiva, por gênero e 

diferença, por sinônimo simples e quantitativa. 

 Definição disjuntiva, conforme definido por Pap (1964) é uma em que a descrição de 

diferentes espécies contidas em um determinado termo, a exemplo a palavra “pais” contém os 

termos “mãe” e “pai”, ou “irmãos” pode conter “irmão e/ou irmã”.  

 Pap (1964) não oferece uma explicação direta sobre como funciona a definição por 

gênero e diferença, mas podemos compreender a partir de Joseph (2008), quando aponta que 

podemos realizar uma divisão e análise para uma definição a partir da análise da espécie a que 

algo pertence, os seus pares próximos, mas levando em conta a diferença que o especifica. Este 

tipo de definição é também utilizada por Dahlberg na formulação de estruturas de classificação 

(1978a, 1978b). Um exemplo oferecido por Pap (1964, p. 53) é “um número primo é um número 

que só pode ser dividido por unidade e por ele mesmo”46. 

 Definição por sinônimo simples é representada pela capacidade de trocar de modo direto 

uma palavra pelo seu sinônimo (PAP, 1964). Um exemplo é trocar o termo “amigo” na frase 

“meu amigo é pobre” por “meu companheiro fraternal é pobre”. 

 Por fim, a definição quantitativa está voltada para a delimitação de uma propriedade 

mensurável, não estando relacionada a relações de gênero-espécie, diferença, extensão ou 

intensão, e pode ser representada a partir do seguinte exemplo “a aceleração de um corpo é 

produto de sua massa vezes a velocidade”47 (PAP, 1964, p. 52). 

Pap (1964) aponta a importância de distinguir definições explícitas de definições 

contextuais, onde “definições explícitas equaliza “definiendum48 com definiens49 de forma que 

um pode ser trocado pelo outro em qualquer contexto sem alterar o resto de uma sentença”50 

 
46 No original: “a prime number is a number which is divisible only by unity and by itself” 
47 No original: “the momentum of a body is the product of its mass times its velocity” 
48 Se levarmos em conta Dahlberg (1978a), este é o termo  
49 Se levarmos em conta Dahlberg (1978a), este são as características 
50 No original: “An explicit definition equates the definiendum with the definiens in such a way that one may be 

replaced by the other in any context without changing the remainder of the sentence”. 
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(p. 51). Na frase “eu escrevo com lápis”, podemos retirar lápis, e colocar sua definição: “eu 

escrevo com um pedaço de madeira com seu interior preenchido por um cilindro de grafite”. 

 Ao passo que a definição contextual é assim denominada por ser “a definição de um 

termo no contexto de uma sentença (...) que a contém” (PAP, 1964, p. 52). Um exemplo, 

baseado no oferecido por Pap (1964) seria o termo “irmão de” em relação a “homem” e “pais 

de”, considerando uma situação em que temos João e Carlos, e que afirmamos que “Carlos é 

irmão de João”, não podemos simplesmente trocar o termo “irmão” por um sinônimo, sendo 

necessário transformar a sentença como um todo, com o resultado sendo “Carlos é um homem 

distinto de João, e que os dois tem os mesmos pais”. 

 As definições operacionais podem ser compreendidas, segundo o que Pap (1964) 

apresenta, como sendo baseadas nesta determinada implicação: “se um teste específico for 

realizado, então um resultado específico será observado” 51  (p.53) (grifo do autor). Um 

exemplo é considerar a afirmação que “X é inflamável = se X for ignizado, ele pegará fogo”. 

Pap (1964) menciona ainda que este tipo de definição tem grande importância para a ciência 

empírica. 

 Definições não-operacionais são definições que dependem de um contexto, que não tem 

uma natureza operacional, como no exemplo “irmão de” mencionado acima. Outro exemplo 

seria: “Paulo é primo de João”. Aqui temos uma relação que está constrita no estabelecimento 

de um contexto que não demanda uma operação para ser comprovada, estando limitada a indicar 

um contexto.  

A definição recursiva pode ser entendida, considerando o exemplo oferecido por Pap 

(1964), como sendo uma definição que estabelece a validade de um determinado valor, em que 

ele permanece verdadeiro, e pode ser recorrido repetidas vezes para representar uma operação, 

princípio lógico ou valor. O exemplo mencionado ocorre considerando uma expressão 

aritmética de adição que 

 

pode ser recursivamente definida da seguinte forma: (x + y’) = (x + y)’, e (x + 0) = x. 

Aqui ‘y’’ significa ‘o número que é o sucessor imediato de y’; as noções de sucessor 

e zero são indefinidas, porém são usadas para definir (recursivamente) “adição”. Ao 

aplicar esta definição para uma expressão de forma (x + y), podemos eliminar o 

símbolo de adição em um número finito de passos. Então, “2 + 3” pode ser tomado 

daquela forma trocando “3” pelo seu definiens ‘2’’. O passo a passo de eliminação da 

“adição” então seguiria de acordo 2 + 2’ = (2 + 2)’ = (2 + 1’)’ = (2 + 1)’’ = (2 + 0’)’’ 

= (2 + 0)’’’ = 2’’’. A última expressão pode, buscando pela definição explícita de ‘5’ 

ser substituída por ‘5’52 (PAP, 1964, p. 53) (Grifo nosso) 

 
51 No original: “(…) if a specified test is performed, then a specified result will be observed” 
52 No original: “(...) can be recursively defined as follows: (x + y’) = (x + y)’, e (x + 0) = x. Here ‘y’’ means 

‘the number which is the immediate successor of y’; the notions of successor and zero are undefined but are used 
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 Quanto à definição axiomática, o texto de Pap (1964) não oferece qualquer menção 

sobre o que ela significa, porém, ao trazermos a definição de Bunge (2002, p. 96) para definição 

axiomática, somos capazes de compreendê-la como sendo “definições implícitas53 em termos 

dos sistemas de axiomas. Exemplo: os cinco axiomas de Peano definem o conceito de um 

número natural. 

Tendo em mente esses tipos de definições, devemos ponderar as relações entre os 

conceitos a fim de compreender algo que está além do próprio conceito como forma de 

compreender onde ele se situa em um determinado domínio do conhecimento. Temos também 

um quadro de referência para analisar definições encontradas na literatura e perceber de que 

forma foram concebidas. 

 

3.2.2 Conceitos e suas relações 

 

Os relacionamentos entre conceitos permitem descrever não só onde um determinado 

conceito se situa em um domínio, mas também entender qual sua influência e como é 

influenciado. O estabelecimento dos relacionamentos nos permite compreender também qual é 

o tipo de estrutura de classificação empregada para o estabelecimento dos conceitos nas suas 

relações.  

Porém, antes de entendermos quais são os tipos de relacionamentos, iremos dar 

continuidade aos 15 postulados oferecidos por Dahlberg (1978a) para guiar a formalização e 

entendimento de um conceito e suas partes. Os cinco primeiros foram mencionados pouco após 

a figura 1, que descreviam os aspectos básicos para formulação de um conceito. Os indicativos 

de número 6 a 8 são: 

6. Conceito geral: um conceito no qual o referente abrange todos itens (gêneros) de 

um determinado tipo; 

7. Conceito específico: um conceito no qual o referente aponta para alguns itens 

(gêneros) de um determinado tipo; 

 
to define (recursively) ‘plus’. By applying this definition to an expression of the form (x + y), one can eliminate 

the symbol of addition in a finite number of steps. Thus ‘2 + 3’ can be brought into that form by replacing ‘3’ by 

its definiens ‘2’’. The step by step elimination of “plus” then proceeds as follows 2 + 2’ = (2 + 2)’ = (2 + 1’)’ = 

(2 + 1)’’ = (2 + 0’)’’ = (2 + 0)’’’ = 2’’’. The latter expression may, looking up the explicit definition of ‘5’, be 

replaced by ‘5’” 
53 “Definições implícitas são proposições ou conjunto de proposições onde o definiendum não ocorre 

separadamente do definiens.” (BUNGE, 2002, p. 96) 
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8. Conceito individual: um conceito o qual o referente aponta para um item 

individual de um determinado tipo. 

 

Esses postulados são derivados da dicotomia entre geral e individual, porém 

compreendendo que de acordo com a identificação de características integrantes de um 

determinado conceito, é possível estabelecer níveis de especificidade para avaliação de um 

conceito, de acordo com quais referentes busca enquadrar (DAHLBERG, 1978a). E dentro 

dessa compreensão, temos essa estratificação que não fica presa em uma dicotomia, mas uma 

tricotomia, conforme Dahlberg (1978a) argumenta. Afinal, existem conceitos que não são nem 

tão gerais, nem tão individuais. A exemplo, Dahlberg (1978a, p. 147) afirma que ao mesmo 

tempo em que temos uma determinada publicação semanal em contraste a todas as publicações 

semanais existentes no mundo, existem numerosos agrupamentos existentes em publicações 

semanais a partir de características outras a serem publicadas a cada semana. Onde essas 

características podem ser divididas entre essenciais – serem semanais –, acidentais – serem 

sobre um assunto – e individualizantes – ser uma determinada revista – (DAHLBERG, 1978a, 

p.147). A partir da evidenciação de características acidentais, é possível constituir grupos que 

não são nem absolutos, nem específicos. 

Em seguida, Dahlberg apresenta mais quatro postulados, numerados de 9 a 12, que 

dizem respeito a relacionamentos entre conceitos: 

 

9. Relacionamento hierárquico: relacionamento percebido na relação entre gênero-

espécie, espécie-espécie, gênero-indivíduo; 

10. Relacionamento partitivo: relacionamento presente a partir de um todo e suas 

partes constitutivas, bem como subpartes; 

11. Relacionamento opositivo: relacionamento que emana da contradição, 

contrariedade e positivo-neutro-indiferente; 

12. Relacionamento funcional: relacionamento existente a partir dos componentes 

de uma afirmação ou proposição, dependente das valências semânticas presentes 

no conceito da atividade relacionada54. 

 

 
54 Dahberg (1978a) oferece o seguinte exemplo: Produzir implica que há um produtor, um produto, um 

consumidor, etc. envolvidos. 
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Tais postulados descrevem os tipos de relacionamentos possíveis a partir de um 

determinado conceito, bem como de conceitos relacionados a ele, estabelecendo que tipo de 

correlações e natureza tal conceito detém em um determinado contexto (DAHLBERG, 1978a). 

A base para identificação desses aspectos deriva-se da divisão entre relações quantitativas e 

qualitativas (DAHLBERG, 1978a, 1978b). 

As relações quantitativas têm como enfoque “medir a quantidade e similaridade de 

características em um conceito” 55  (DAHLBERG, 1978a, p. 148), também podendo ser 

interpretada como uma relação que tem uma análise de um ponto de vista somente lógico 

(DAHLBERG, 1978b). Relações quantitativas podem ser divididas em quatro grupos: 

Identidade conceitual, onde as características de um conceito são idênticas a outro(s) 

conceito(s); inclusão conceitual, todas as características de um determinado conceito estão 

presentes em um grande número em um outro conceito; intersecção conceitual, as 

características de dois conceitos se sobrepõem; e disjunção conceitual, em que as características 

de dois conceitos não tem semelhança alguma (DAHLBERG, 1978a). 

Enquanto as relações qualitativas são voltadas para aspectos formais e materiais 

(DAHLBERG, 1978b), onde os aspectos formais estão voltados a pontos explorados nas 

categorias formais e subcategorias formais apresentadas na figura 5. Os aspectos materiais – ou 

ontológicos, conforme Dahlberg (1978a) menciona – são baseados nos aspectos últimos da 

categoria de um conceito, a exemplo, “microrganismos, plantas e animais irão ontologicamente 

pertencer a área de seres vivos”56 (DAHLBERG, 1978a, p. 148). Os postulados de número 9 a 

12 são derivados de relacionamentos qualitativos materiais, a partir do que Dahlberg (1978a) 

informa.  

Para melhor compreensão acerca das relações hierárquicas, Dahlberg (1978b, p. 20) 

aponta que elas “existem entre dois conceitos quando esses conceitos possuem uma árvore de 

características idênticas, porém cada um desses conceitos possui uma ou mais de uma 

característica que as diferencia”57. 

Nas relações partitivas, no âmbito da Teoria do Conceito, não existe uma hierarquização 

envolvida, “afinal os conceitos das partes de um determinado todo pertencem hierarquicamente 

(com respeito acerca de seus conceitos mais amplos) a outras hierarquias”58 (DAHLBERG, 

1978b, p.22). 

 
55 No original: “measures the amount and similarity of characteristics in a concept” 
56 No original: “microorganisms, plants, animals would ontologically belong to the object area of living beings” 
57 No original: “exists between two concepts when these concepts possess a stem of identical characteristics but 

one of these concepts possesses one or more than one differing characteristics” 
58 No original: “since the concepts of the parts of a given whole belong hierarchically (with respect to their 
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Acerca dos relacionamentos opositivos, Dahlberg (1978b, p. 23) salienta que “(...) 

características de determinados conceitos expressam uma relação de oposição, então essa 

relação pode ser transferida para esses conceitos”59 

Relacionamentos funcionais, ou como Dahlberg (1978b) nomeia, relacionamentos 

funcionais-sintagmáticos (grifo nosso), têm como característica permitir que o contexto 

determine qual é o tipo de relação entre as partes participantes. Contexto esse atribuído a uma 

relação baseada em um processo ou operação. Um exemplo seria uma relação como “produção 

– produto – produtor - comprador, etc”60 (DAHLBERG, 1978b, p. 23) 

Mais dois postulados, os de número 13 e 14, estão relacionados com o aspecto de 

intensão e extensão de um conceito (DAHLBERG, 1978a), conforme ilustrado na figura 6. 

 

13. A intensão de um conceito é o obtido a partir da soma total de suas 

características, mais suas características específicas, comparado aos conceitos 

totais de sua hierarquia conceitual; 

14. A extensão de um conceito é a soma total de seus conceitos especiais e 

individuais, em outras palavras, a coleção de conceitos para o qual a intensão de 

um conceito é verdadeira. 

 

Figura 6: A intensão e extensão de um conceito 

 

Fonte: Dahlberg (1978a), adaptado 

 

A extensão de um determinado contexto pode pertencer a três grupos: “extensão de um 

conceito amplo em relação aos mais estritos, de acordo com a relação de gênero-espécie” 

 
broader concepts) to other hierarchies” 
59 No original: “(…) characteristics of certain concepts express a relation of opposition, then this relation may 

be transferred to the these concepts” (sic) 
60 No original: “production - product - producer - buyer, etc” 
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(DAHLBERG, 1978b, p. 25); extensão das características de um conceito; extensão de 

conceitos individuais possíveis. 

Finalmente, o último postulado apresentado por Dahlberg (1978a), de número 15 

determina: 

 

15. Definição é o estabelecimento da correlação entre o termo e as características 

necessárias do referente de um conceito, “com o propósito de delimitar o uso do 

termo no discurso”61 (DAHLBERG, 1978a, p. 149) 

 

O postulado final dos 15 de Dahlberg (1978a) nos apresenta o sentido de definição que 

ela trabalha. E com base em todos os pontos que estabelecemos ao longo desta seção, bem como 

os tipos de definição que Dahlberg (1978a, 1978b) e Pap (1964) abordaram, temos uma boa 

compreensão de como definir um conceito. Porém somente isso não é suficiente para a 

definição de um conceito de forma clara e precisa, algo que iremos saber como realizar a seguir. 

 

3.2.3 Recomendações sobre como elaborar uma definição 

  

A definição de conceitos não está completa simplesmente na identificação da natureza 

de um determinado conceito, mas ainda necessita de uma etapa antes de ser completa: a 

descrição do conceito propriamente dito. Esta descrição deve ser realizada levando em conta 

alguns princípios de boas práticas e regras a fim de que a definição estabelecida tenha maior 

clareza e pulverização no meio em que pretende ser utilizado. E dessa forma haja um 

entendimento claro e compreensivo do significado do conceito.  

Algumas das boas práticas que podemos apresentar são as de definição conceitual62 que 

Joseph (2008) oferece, que são ao todo, cinco. 

 A primeira indica que os termos devem ser conversíveis em relação à espécie, sujeito e 

termo a ser definido. Joseph (2008, p. 111) exemplifica: “Um homem é um animal racional. 

Um animal racional é um homem. O termo a ser definido e suas definições coincidem 

perfeitamente, tanto na intensão, quanto na extensão”. A autora aponta isso como sendo um 

teste da conversibilidade: onde a permutação de sujeito e predicado mantiver o sentido de 

verdade, a definição está correta. 

 
61 No original: “(...) for the purpose of delimiting the use of the term in discourse” 
62 Referido pela autora como “Regras de Definição”. 
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 A segunda regra sugere que uma definição deva ser positiva, em outras palavras, deve 

buscar descrever uma definição, sem uso de negativas (JOSEPH, 2008). Pois ao fazer uso de 

uma negação para descrever algo, tudo que está sendo feito é demonstrar o que a definição não 

é. A exemplo: “um homem bom é aquele que não faz mal aos seus semelhantes” (JOSEPH, 

2008, p. 111). 

 Já a terceira regra aponta para a necessidade de clareza ao definir um termo ou conceito, 

não utilizando palavras obscuras, vagas, ambíguas ou figurativas. “Uma violação dessa regra é 

a famosa definição que Samuel Johnson deu a uma rede: ‘Uma rede é alguma coisa reticulada 

ou decussada a distâncias iguais, com interstícios entre intersecções” (JOSEPH, 2008, p. 111). 

 A quarta regra demonstra a importância da definição estar livre de palavras derivadas 

da mesma palavra a ser definida (JOSEPH, 2008). O exemplo negativo oferecido por Joseph 

(2008, p. 111) é “Sucesso é ser bem-sucedido no que quer que você empreenda”. 

 Finalmente, a quinta regra indica a necessidade da manutenção da estrutura gramatical 

da definição em paralelo, e não misturada (JOSEPH, 2008). Joseph (2008, p. 111) aponta que 

“um gerúndio deveria ser usado para definir um gerúndio; um infinitivo, para definir um 

infinitivo”. E continua nos exemplos63: “pessimism is when a person looks on the dark side of 

everything (o correto seria: Pessimism is to look on the dark side of everything). To cheat is 

defrauding or deceiving another (o correto seria: cheating is defrauding or deceiving another)” 

(JOSEPH, 2008, P. 111). 

A partir do texto de Seppälä, Ruttenberg e Smith (2017), nos são apresentadas uma série 

de indicações de caminhos a seguir na definição de termos para a utilização em ontologias. 

Embora ontologia não seja o foco dessa seção, há alguns postulados apresentados pelos autores 

que são interessantes de apresentarmos aqui. Nominalmente, são os postulados: princípios de 

boas práticas; evitar plurais; evitar categorizadores; evitar informação enciclopédica; evitar 

termos negativos; evitar definições por exclusão; definir apenas um item por vez, com definição 

textual única; evitar circularidade; evitar expressões generalizantes; evitar exemplos e listas. 

Os princípios de boas práticas mencionadas por Seppälä, Ruttenberg e Smith (2017) 

estão voltados para o aspecto da construção de uma ontologia. E das seis práticas apresentadas, 

três são gerais o suficiente para serem consideradas dentro de um âmbito amplo de 

conceituação. As três práticas envolvem a identificação dos termos muito utilizados em uma 

estrutura de conceitos64 e sua identificação como conceitos primitivos – com o fim de evitar 

 
63 Os exemplos oferecidos no livro estavam em inglês mesmo após a tradução para o português, tendo isso em 

vista a isso, manteremos da mesma forma. 
64 Mencionado no texto como ontologias, somente. 
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definições circulares –; definições devem ser únicas, com termos não sendo compartilhados 

entre conceitos; quando mencionar outras classes, manter o vocabulário específico do sistema 

conceitual (SEPPÄLLA, RUTTENBERG e SMITH, 2017). 

O princípio de evitar plurais é auto evidente em sua explicação, visto que busca evitar 

que termos sejam escritos na forma de plural. E isto se deve a convenções – no caso, a OBO 

Foundry Principles – que lida com a nomeação de entidades indicar e que definições devessem 

seguir esse princípio, para “ser o mais próximo do inglês 65  simples” (SEPPÄLLA, 

RUTTENBERG e SMITH, 2017, p. 80). Dahlberg (1978a, 1978b) também corrobora com esse 

princípio. 

Evitar categorizadores indica a importância de evitar uma redundância na definição de 

um objeto, onde a organização – em uma estrutura hierárquica – demonstra em qual categoria 

o termo reside (SEPPÄLLA, RUTTENBERG e SMITH, 2017). 

Ao evitar informações enciclopédicas, em um contexto de ontologias, estamos 

mantendo a estrutura de conceitos o mais precisa e enxuta possível, evitando uma sobrecarga 

de informações e definições disponíveis em um termo, posto que o foco é apreender o que o 

termo é em sua essência (SEPPÄLLA, RUTTENBERG e SMITH, 2017). Seppälla, Ruttenberg 

e Smith (2017) corroboram com a indicação oferecida por Joseph (2008) ao serem contra a 

utilização de definições por uso de negativas. 

Definições por extensão listam instâncias de membros pertencentes a um determinado 

conceito, e devem ser evitadas. Pois este tipo de definição acaba por demandar que aquele que 

lê a definição tenha uma familiaridade com o conceito que está expresso, ou com os itens que 

são listados (SEPPÄLLA, RUTTENBERG e SMITH, 2017). 

De acordo com a boa prática indicada – definições devem ser únicas –, devemos nos 

preocupar em definir apenas uma coisa com uma definição textual singular. Em outras palavras, 

no caso de encontrar um conceito ou termo que tenha em sua descrição ou essência outros 

conceitos ou termos específicos, deve-se evitar que haja termos e conceitos além do 

estritamente necessário ao que está sendo descrito (SEPPÄLLA, RUTTENBERG e SMITH, 

2017). Um exemplo é o conceito de “jogar”, que pode ser conceituado – erroneamente segundo 

este princípio – como “ato relacionado com a utilização de um jogo, que é uma forma de 

recreação humana”, quando pode ser definido de modo mais claro como “ato relacionado com 

a utilização de um jogo”. 

 
65 Dada a semelhança entre as línguas no uso de plural e singular, no português também. 
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A circularidade deve ser evitada, e para melhor identificação de sua natureza, é 

importante compreender que ela ocorre de duas formas: dentro de uma mesma definição, ou 

dentro de um sistema de definições (SEPPÄLLA, RUTTENBERG e SMITH, 2017). A 

circularidade dentro de uma mesma definição “ocorre quando uma classe é definida em termos 

de si mesma, com atribuições ligadas à classe ou sinônimo dela, ou alguma derivação gramática, 

como quando medroso não é definido em separado de forma independente de medo” 

66(SEPPÄLLA, RUTTENBERG e SMITH, 2017, p. 83) (grifo dos autores). Já a circularidade 

dentro de um sistema de definições “ocorre quando termos são definidos em termos de um de 

cada, formando um par circular, ou uma corrente circular de definições”67. É semelhante ao que 

Joseph (2008) apresenta quanto a definições estabelecidas por palavras derivadas, bem como 

Dahlberg (1981). 

Evitar expressões generalizantes, como “normalmente” ou “geralmente”, nos permite 

evitar problemas de redundância – “pois a própria definição é uma afirmação do conhecimento 

geral sobre um caso típico” ou definições enciclopédicas (SEPPÄLLA, RUTTENBERG e 

SMITH, 2017, p. 84). 

Por fim, exemplos e listas podem ser úteis para melhor compreensão do que um objeto 

ou entidade é, porém na definição devem ser evitados. A título de distinção do princípio de 

evitar definições por extensão, a listagem mencionada é das partes constituintes do conceito 

(SEPPÄLLA, RUTTENBERG e SMITH, 2017). Por exemplo, listar que tipos de perguntas 

normalmente estão presentes em um questionário de pacientes, ao invés de descrever a natureza 

geral das perguntas (SEPPÄLLA, RUTTENBERG e SMITH, 2017). 

Dahlberg (1981) apresenta dez regras para definição de conceitos, que são divididas 

entre dois grupos: regras acerca da forma de definição; e regras acerca dos conteúdos das 

definições. O primeiro grupo tem as regras de: simplicidade; clareza; nível; e justaposição de 

definições. 

Simplicidade denota que definições devam conter somente características necessárias 

para o conceito em questão, características adicionais ou acidentais devem ser usadas como 

indicativo da evolução possível do termo. 

 
66 No original: “(...) occurs when a class is defined in terms of itself using one of the labels attached to the class 

or a synonym thereof, or some grammatically derived form, as in when fearful is not separately defined 

independently of fear.” 
67 No original: “(...) occurs when terms are defined in terms of each other, forming a circular pair or a circular 

chain of definitions” 
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Clareza implica que a definição descrita deva ser facilmente compreensível. Ao passo 

que termos utilizados que demandem explicação sejam postos em evidência, com uma 

indicação para onde encontrar sua definição. 

Nível aponta para a importância de utilizar-se termos que sejam adequados ao nível de 

entendimento da área. 

Justaposição de definições aponta que a enumeração de vários termos equivalentes ao 

termo descrito não fornece uma definição orientada ao referente. 

O segundo grupo de regras oferecidas por Dahlberg (1981) inclui: correspondência ao 

referente; completude da definição; adequação da extensão de uma definição; enviesamento de 

definições; mistura de conceitos; e circularidade de definição. 

Correspondência ao referente, segundo Dahlberg (1981, p. 18) é observado quando 

“definiendum e definiens devem ter um único e mesmo referente”68. Por exemplo, um não pode 

referir a um processo, enquanto o outro aponta para um objeto. 

Completude da definição encaminha para a formulação de definições completas, que 

abranjam todas as características de um referente de forma estruturada. 

Adequação da extensão de uma definição alerta para a importância de buscar expressar 

todas as características essenciais de um conceito a fim de não deixar a definição nem específica 

demais (por consequência da falta de conceitos essenciais, aumentando os fatores essenciais ou 

possíveis funções extras), nem geral demais (também por falta de características fundamentais, 

mas que limitem o escopo). 

Enviesar definições69 é uma atividade que deve ser evitada a todo o custo, posto que ao 

colocar-se um ponto de vista em uma definição, afasta-se de uma definição mais precisa e 

científica. 

Mistura de conceitos deve ser evitada, também, sendo esta advinda do problema da 

mistura de um conceito novo ou especial que acaba sendo alocado a um termo comum, ou já 

determinado, por variadas razões. Um exemplo seria relacionar o termo “corona vírus” à nova 

cepa do vírus da mesma espécie descoberto em 2019, mas com características próprias70. 

Abordar este novo vírus com o nome do gênero ao qual compõe acaba por colocar 

características não pertencentes ao termo “corona vírus” a ele, possibilitando a má compreensão 

da natureza do termo. 

 
68 No original: “Definiendum and definiens must have one and the same referent” 
69 No original, o termo utilizado por Dahlberg é “Slating in Definitions”, o que pode ser traduzido como 

“inclinação de definições”. Optamos pela palavra enviesar na adaptação, pois ela expressa com maior clareza a 

noção de colocar um viés interpretativo, ou viés de um ponto de vista.  
70 Agora nomeado Covid19. 
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Circularidade de definição é outro fator a ser evitado, sendo este já explicado por 

Seppälä, Ruttenberg e Smith (2017). A circularidade pode surgir a partir do uso de uma 

característica de um conceito para outro, sem a devida distinção ou separação, causando um 

ciclo vicioso. Ou então ela pode surgir a partir da utilização de um conceito já definido na 

definição de um outro conceito. De tal forma que o conceito ora definido acaba por ser definido 

por outro, criando também um ciclo vicioso. 

Em tempo, uma série de regras que Dahlberg (1981) apresenta, também são 

apresentadas por Joseph (2008) e por Seppälä, Ruttenberg e Smith (2017). Porém, conforme 

Joseph (2008) apresenta cinco boas práticas, e Seppälä, Ruttenberg e Smith (2017) 

apresentaram seis, complementamos com as dez de Dahlberg (1981). É importante mencionar 

que existem outras propostas específicas de padronização de definições que são baseadas na 

UFO; como essas propostas dependem de conhecimentos básicos sobre a UFO, elas serão 

explicadas na seção 5. 

 Tendo em mente as definições apresentadas na presente subseção, bem como os 

princípios e características da conceituação abordados nesta seção como um todo, temos maior 

segurança para passar para o próximo assunto acerca de como aplicar a relações entre conceitos 

e que tipos de modelos podem ser construídos para desenvolvimento e explicitação de conceitos 

de modo a possibilitar a criação de novos produtos informacionais.  
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4 – MODELOS CONCEITUAIS E SUA MODELAGEM  

 

 Na presente seção iremos apresentar uma abordagem de utilização dos conceitos para 

formulação de estruturas que permitam compreender como eles estão inseridos em uma 

determinada área do conhecimento ou de aplicação, a formulação de modelos. 

 A utilização de modelos para melhor descrição de conceitos e seus relacionamentos 

permitirá, no presente trabalho, formular uma estrutura que possibilite uma descrição acurada 

e de boa compreensão do conceito de jogabilidade, além da evidenciação de quaisquer outros 

conceitos, características ou relacionamentos que forem importantes serem representados. 

O desenvolvimento de modelos de domínios do conhecimento humano é útil, mas é 

demandado que para seu desenvolvimento seja estabelecida uma metodologia. Antes de pensar 

no método de desenvolvimento, é preciso compreender melhor o que um modelo é de fato, e 

quais sãos os diferentes tipos de modelos existentes. Porém, para evitar que a discussão seja 

estendida para além do foco deste trabalho, decidimos trabalhar com a explicação de dois tipos 

de modelos: modelos conceituais e modelos ontológicos. 

 Ainda assim, por mais que esses modelos sejam discutidos e evidenciados, há ainda um 

outro fator a ser levado em conta para o desenvolvimento do modelo de um domínio, as 

diferentes áreas do conhecimento têm visões distintas de como os modelos são definidos e 

desenvolvidos.  

 Desse modo, esta seção se dividirá entre duas subseções, a primeira abordando o que 

são modelos, passando para a explicitação do que são modelos conceituais e modelos 

ontológicos; e a segunda parte abordando questão específica da modelagem ontológica, com 

base em aportes da CC.  

 

4.1 O QUE SÃO MODELOS 

 

 O entendimento do que são modelos, bem como a compreensão do que é o ato de 

modelizar são conceitos que andam muito próximos um do outro. Ao considerarmos a fala de 

Campos (2004), o ato de conhecer algo é modelizar. Este raciocínio encontra-se em acordo com 

Sayão (2001, p. 83), quando define, de modo generalizado, que os modelos  

buscam a formalização do universo através de meios de expressões controláveis pelo 

ser humano; derivam da necessidade humana de entender a realidade aparentemente 

complexa do universo envolvente. São, portanto, representações simplificadas e 

inteligíveis do mundo, que permitem vislumbrar características essenciais de um 

domínio ou campo de estudo 
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 Em acordo, Oliveira e Almeida (2011, p. 167) evidenciam que “no âmbito da atividade 

humana, modelos são criados para diversos fins como, por exemplo, representação, simulação, 

previsão, dentre outros.”, além de sua importância como instrumentos de comunicação, onde é 

estabelecida uma representação de uma determinada informação, permitindo que seja 

transferida. 

Assim, em um nível muito elementar, podemos observar que modelos são abstrações 

que nascem de nossa interação com o mundo e são uma ferramenta que utilizamos para o 

compreender. Em outras palavras, a utilização de modelos está intimamente ligada à capacidade 

humana de compreender o mundo a sua volta, com sua construção estando ligada ao 

aprendizado.  

 Sayão (2001, p. 84), com base em Herbert Stachowiak, indica que modelos apresentam 

três características básicas: 

• Mapeamento: modelos sempre têm algum tipo de objeto ou fenômeno para 

modelar, sempre sendo representações de um original ou protótipo; 

• Redução: modelos comumente não abrangem todas as características e 

atributos do original a ser representado, considerando somente aquilo que é 

relevante para quem modela; 

• Pragmatismo: modelos não pertencem a mesma classe daquilo que 

representam, ao invés, cumprem apenas funções de substituição de objetos que 

sejam dependentes de uma operação. Operação esta sendo mental ou factual, 

limitada a um período de tempo. 

 

Ainda no trabalho de Sayão, o autor cita Apostel (1991 apud SAYÃO, 2001, p. 85) que 

informa que “os modelos são necessários por constituírem uma ponte entre os níveis da 

observação e o teórico e tratam da simplificação, redução, concretização, experimentação, ação, 

extensão, globalização, explicação e formação da teoria”. Em seguida, Sayão (2001) apresenta 

sete diferentes funções que ele identificou a partir dos estudos de Apostel (1991 apud SAYÃO, 

2001), Chorley e Haggett (1975 apud SAYÃO, 2001), e Kaplan (1964 apud SAYÃO, 2001): a 

função explanatória e redutora de complexidade, a função aquisitiva, a função fértil, a função 

normativa, a função sistemática, a função construtiva e a função de parentesco. 

A função exploratória e redutora de complexidade, segundo Sayão (2001, p. 85) e a 

partir de o que Apostel indica, compreende que uma das principais funções de um modelo é 

servir como uma ferramenta “explanatória e redutora de complexidade, no sentido em que 
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permite que uma determinada classe de fenômenos possa ser visualizada e compreendida, o que 

de outra forma não seria possível devido a magnitude e complexidade”. 

A função aquisitiva evidencia a capacidade da estrutura de um modelo definir, coletar e 

ordenar informação (SAYÃO, 2001). 

A função fértil 71  sinaliza para a capacidade do modelo otimizar a extração de 

informações a partir dele mesmo (SAYÃO, 2001). 

Já a função normativa e a função sistemática têm raiz a partir de uma função lógica do 

modelo, onde a função normativa permite a comparação de fenômenos com seus semelhantes 

e a função sistemática auxilia na “construção de modelos, segundo a qual a realidade é vista em 

termos de sistemas interligados.” (SAYÃO, 2001, p. 85). 

Em seguida, a função construtiva é conduzida pela função sistemática, onde a primeira 

auxilia os modelos em sua capacidade de construção de teorias e leis (SAYÃO, 2001). 

A função de parentesco promove a divulgação de ideias científicas, fundamentada na 

lógica de formação e equiparação de modelos a partir de ideias em sua expressão (SAYÃO, 

2001). 

Voltando ao que Campos (2004) argumenta, a autora se baseia na teoria do sistema geral 

– ou teoria da modelização72, como é apontado no texto – para ampliar o que Le Moigne 

apresenta, como meio de nortear o processo de modelização. Novamente, é importante lembrar 

que para Le Moigne, o ato de conhecer é o ato de modelar, e conforme conhecemos algo – seja 

esse algo concreto ou abstrato – nós estabelecemos modelos baseados em nossas observações 

e asserções de determinado fenômeno ou objeto. 

Campos (2004) nos informa as “cinco perspectivas para pensar a modelização” que Le 

Moigne oferece: o aspecto instrumental; a hipercomplexidade; a capacidade de 

retroalimentação de uma estrutura; a distinção de um sistema e um conjunto; a liberdade 

progressiva do modelizador73. 

O primeiro ponto pode ser compreendido a partir da noção de que “a teoria do sistema 

geral deve servir como uma teoria da modelização, que se fundamenta à priori, postulando a 

pluralidade dos métodos de modelização dos fenômenos” (CAMPOS, 2004, p. 23). Este ponto 

 
71 No texto, Sayão (2001) não nomeia essa função desse modo, porém o trecho que aborda essa parte segue “(...) 

considera-se uma função que permite a otimização da extração de informações a partir do modelo – a 

fertilidade.” 
72 Modelização e modelagem são termos equivalentes. Sendo modelização de origem da palavra francesa 

modélisation, que pode ser traduzida como modelização e modelagem. As instâncias no texto que utilizarem 

modelização estão respeitando o termo utilizado pelo autor que está sendo citado, do mesmo modo com 

modelagem. 
73 Campos (2004) não nomeia essas perspectivas, porém com base na descrição, oferecemos essa nomeação. 
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tem como função estabelecer a teoria como forma de guiar a modelização de um sistema de 

acordo com a necessidade do modelizador. 

O segundo ponto, a sua teoria da hipercomplexidade, considera que o pressuposto serve 

como aviso para a simplificação desmedida da complexidade latente do mundo. Campos (2004) 

apresenta dois aspectos que Morin aponta como ilusões que atrapalham a análise de um sistema 

como sendo eles: a complexidade elimina a simplicidade; complexidade e completude são 

iguais ou quase iguais.  

O primeiro aspecto serve como um aviso para que o modelizador não incorra no erro de 

considerar que a complexidade implica em complicação ou aumento da dificuldade de modo 

desnecessário para entendimento de um dado sistema, ou então que a simplificação extrema é 

de alguma forma benéfica para a modelização. Pode-se argumentar que isso é capaz de mutilar 

uma interpretação do objeto, que de outra forma conseguiria ser mais ampla e abrangente. O 

segundo aspecto indica que por mais que um sistema seja complexo, ele ainda não englobará o 

todo existente em um dado objeto. É fortuito informar que Sayão (2001) aponta que modelos 

servem como modos de reduzir a complexidade do objeto representado. 

O terceiro ponto, acerca da capacidade de retroalimentação de uma estrutura, indica que 

a nossa forma de pensar, assim como organizar deva ser capaz de recíprocas, com o texto 

exemplificando “produzir e produzir-se, ligar e ligar-se, manter e manter-se, transformar e 

transformar-se” (CAMPOS, 2004, p. 23). Esse ponto tem seu valor a partir do momento em que 

entendemos que um sistema modelado possa se atualizar, se adaptar de acordo com as ações 

que executa, bem como com as ações que lhe são executadas. 

O quarto ponto, acerca da distinção de um sistema e conjunto, evidencia a distinção dos 

dois conceitos. Um sistema demanda uma ordenação, onde haja uma correlação entre o que é 

organizado e quem o organiza, de tal modo que quem organiza, tem como atribuição estabelecer 

uma ordem em um sistema, e manter essa ordem. Ao passo que um conjunto agrupa 

semelhantes sem que seja estabelecida uma metodologia de relacionamento entre as partes que 

o formam. 

Finalmente, o quinto ponto – a liberdade progressiva do modelizador – aborda que o 

modelizador tem liberdade criadora para o desenvolvimento de seu sistema de acordo com os 

limites lógicos e naturais. Esse pressuposto oferece a liberdade que o modelizador precisar para 

o desenvolvimento de um modelo, pois a partir dessa liberdade, somos capazes de implicar que 

a criatividade humana irá adaptar o sistema de acordo com seus pares – se houver necessidade. 
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Tendo em mente esses pressupostos para modelização é possível chegar à conclusão de 

que esses princípios oferecem tanto grande liberdade para modelizar, como uma série de 

responsabilidades a serem atribuídas a ele. 

E conforme temos a liberdade para modelizar, temos também alguns tipos de modelos 

específicos voltados para determinados contextos e necessidades a serem atendidas. Para a 

presente pesquisa, dois modelos nos interessam em especial: modelos conceituais e modelos 

ontológicos. 

 

4.1.1 Modelo Conceitual 

 

 Para Campos (2004) o modelo conceitual é uma ferramenta que tem grande importância 

e poderio para a o estabelecimento de modos de recuperação da informação mais eficiente, com 

aplicações como “linguagens documentárias, sistemas computacionais, hipertextos, sistemas 

voltados para a construção de bases do conhecimento – os chamados sistemas especialistas – e, 

mais recentemente, no âmbito da inteligência artificial, as ontologias” (CAMPOS, 2004, p. 22). 

A importância da utilização de modelos conceituais no desenvolvimento de Sistemas de 

Informação está evidente na sua utilização como uma etapa no estabelecimento das 

características percebidas como importantes para os usuários do sistema. Com base nesse 

recorte da realidade manifesto em uma abstração, percebem-se as entidades e relações que são 

de interesse para o sistema a ser desenvolvido (OLIVEIRA e ALMEIDA, 2011).  

 Sayão (2001) corrobora ao perceber os modelos conceituais como sendo modelos 

derivados da interpretação do usuário e de um sistema de recuperação da informação em seu 

relacionamento. Sendo o foco desse modelo, no nível conceitual, a descrição do significado dos 

objetos – os conceitos – (SAYÃO, 2001), possibilitando que haja uma descrição estável e 

coerente do significado dos objetos inseridos no sistema. 

 Almeida, Oliveira e Coelho (2010) por sua vez, definem o modelo conceitual como 

sendo abstrações de aspectos da realidade, onde há uma observação e descrição orientadas a 

uma pessoa ou um grupo delas. 

 Benevides et al (2009) e Almeida et al (2018), se baseiam na definição de Mylopoulos 

(1992 apud BENEVIDES et al, 2009) de que modelagem conceitual é uma atividade para 

descrição formal do mundo a nossa volta visando permitir o entendimento e comunicação, 

dentro do recorte de um domínio. A partir da compreensão dessa definição de modelagem 

conceitual, encontramos alguns paralelos entre as definições de modelo conceitual 
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apresentadas, especialmente no que concerne a elaboração de um modelo limitado a um 

determinado domínio do conhecimento ou foco estrito para sua construção.  

 Partindo dessas quatro definições – de Campos (2004); de Sayão (2001); de Almeida, 

Oliveira e Coelho (2010); e de Benevides et al (2009) e Almeida et al (2018) –, podemos afirmar 

que um modelo conceitual está inserido em um universo limitado, dentro de um escopo maior, 

que é a realidade. A compreensão da que há uma visão a ser considerada para a interpretação 

de um dado conceito, ou conceitos, nos possibilita compreender que um modelo é voltado para 

uma determinada necessidade. Necessidade esta sendo manifesta no entendimento de um 

determinado fenômeno ou objeto, dentro de uma – por exemplo – atividade humana. Para 

melhor compreender, um modelo conceitual que se preocupe com a especialidade de um grupo, 

vinculado a uma área do conhecimento, irá considerar os conceitos importantes para aquela 

atividade, de acordo com a perspectiva daquele grupo. 

 É importante deixar em evidência que a definição do que é um modelo conceitual é 

variada, e neste trabalho iremos seguir essas definições. 

 Um exemplo de utilização de modelos conceituais para a formulação de ferramentas 

mais especializadas e voltadas para a necessidade de um determinado grupo pode ser percebida 

na FRBR74. Padron, Cruz e Silva (2018, p. 807) descrevem que o modelo FRBR: 

 

possui dez entidades divididas em três grupos: (i) o grupo 1 compreende os produtos 

intelectuais ou artísticos. Suas entidades são conhecidas pela sigla OEMI (Obra, 

Expressão Manifestação e Item); (ii) o grupo 2 compreende as entidades responsáveis 

pelo conteúdo intelectual ou artístico, pela produção física e disseminação, ou pela 

guarda das entidades do primeiro grupo (pessoa e Entidade Coletiva); e (iii) o terceiro 

grupo, que compreende um conjunto adicional de entidades que servem como assunto 

de obras (Conceito, Objeto, Evento e Lugar). 

 

Este modelo foi desenvolvido com a intenção de cobrir “todos os aspectos do universo 

bibliográfico” (PADRON, CRUZ e SILVA, 2018, p. 807), o que descreve o domínio em que o 

modelo conceitual opera, dentro de um contexto de necessidade de usuários voltados para a 

catalogação de documentos bibliográficos. 

A utilização de modelos conceituais, todavia, tem uma conhecida relação com a 

elaboração de ontologias, a fim, dentre outras coisas, de que sejam diminuídas as dificuldades 

em integrar Sistemas Informacionais (OLIVEIRA e ALMEIDA, 2011). O que nos leva ao 

próximo tópico. 

 
74 Requisitos Funcionais para Registros Bibliográficos. É um modelo que auxilia na elaboração de catalogações 

baseando-se em diferentes instâncias em que um documento bibliográfico pode ser observado, bem como 

considerando os diferentes formatos que este documento assume (PADRON, CRUZ e SILVA, 2018). 
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4.1.2 Modelo Ontológico 

 

 A modelagem conceitual é explorada por autores como Campos (2005), Campos e 

Gomes (2014), e Campos e Gomes (2017) como um meio de melhor construção de ontologias 

ou levando em consideração aspectos fundamentais de modelos para a construção de modelos 

baseados em ontologias, como explora Almeida, Oliveira e Coelho (2010). 

 Antes de explicar o que é um modelo ontológico mais a fundo, é preciso em primeiro 

momento compreender o que é uma ontologia.  

 O termo Ontologia tem sua origem na filosofia, como sendo o estudo do ser, de como a 

realidade se estrutura, bem como questões metafísicas (ALMEIDA, OLIVEIRA e COELHO, 

2010; GONZÁLES, 2011). Porém, o termo Ontologia passou a ser utilizado em áreas como 

Ciência da Computação, Linguística, Ciência da Informação e outras áreas com diferentes 

significados e aplicações (ALMEIDA, OLIVEIRA e COELHO, 2010).  

 A partir desse momento, a Ontologia deixa de ser um ramo da Filosofia e passa a ser 

utilizada como uma ferramenta. Ferramenta esta que busca formalizar o conhecimento de um 

determinado domínio, a fim de permitir que haja uma Organização do Conhecimento, bem 

como permitir que softwares sejam capazes de compreender melhor os conceitos e termos em 

relação à realidade (GONZÁLES, 2011). 

 Klein e Smith (2010, p. 726) definem a ontologia como sendo um “artefato 

representacional, sendo composto por uma taxonomia como parte própria, nas quais as suas 

unidades representacionais são intencionadas a designarem uma combinação de tipos, classes e 

certas relações entre eles”75. 

 Guimarães et al (2017) informam que existem quatro tipos de ontologia: ontologia de 

alto nível; ontologia de domínio, ontologia de tarefa e ontologia de aplicação. 

 A ontologia de alto nível descreve conceitos gerais que sejam independentes de um 

determinado domínio do conhecimento, conceitos estes como “espaço, tempo, matéria, objeto, 

evento, ação, etc” (GUIMARÃES et al, 2017, p. 4). 

 Ontologia de domínio apresenta o “vocabulário de um domínio ou tarefa genérica, a 

partir da especialização das entidades, introduzidas pelas ontologias de fundamentação” 

(GUIMARÃES et al, 2017, p. 4). 

 Uma ontologia de tarefa lida com atividades e tarefas ligadas a domínios genéricos. 

 
75 Do original: “a representational artifact, comprising a taxonomy as proper part, whose representational units 

are intented to designate some combination of types, classes and certain relations between them” 



66 
 

 Já a ontologia de aplicação tem como uso descrever “conceitos dependentes de um 

domínio e/ou tarefa, mapeando papéis de entidades de um domínio na execução de uma 

atividade” (GUIMARÃES et al, 2017, p. 4). 

 Esta divisão entre esses tipos de ontologias é classificada a partir de sua natureza de 

aplicação. Há ainda a classificação quanto a inclusão de novos termos – se é curada ou não-

curada – e a classificação por formalismo – se é formal, semi-formal ou informal, dentre outras 

– (CAMPOS et al, 2007). 

 Um ontologia curada tem um controle dos novos termos que são acrescidos ao corpus 

da ontologia, devendo cumprir uma série de critérios (CAMPOS et al, 2007). Uma ontologia 

não-curada já não passa por esse processo. 

 A classificação por formalismo está separada no grau de rigor empregado das regras de 

inferência. Uma ontologia formal tem um maior rigor na construção das relações e descrição 

das entidades as quais pertencem ao modelo. Como consequência, as inferências tem uma maior 

precisão. Uma ontologia informal emprega um vocabulário simples, bem como um 

estabelecimento das relações entre entidades mais básica, com relações partitivas e 

hierárquicas. Já uma ontologia semi-formal fica no meio do caminho entre esses dois tipos, 

empregando um formalismo mais relaxado, mas presente o suficiente para permitir que haja a 

realização de melhores inferências (CAMPOS et al, 2007). 

 Retomando ao que é um modelo conceitual, se levarmos em conta a visão de Guimarães 

et al (2017), de que a modelagem conceitual quando apoiada por uma ontologia, se torna uma 

modelagem conceitual ontológica, ela indica que exista uma relação entre essas duas 

construções intelectuais. Isso por conta da capacidade de modelos conceituais representarem 

um determinado objeto, domínio ou qualquer outra parte da realidade, de acordo com a 

necessidade ou visão de um grupo ou de um indivíduo – como já definido anteriormente –. 

Guimarães et al (2017, p. 4) argumentam que:  

 

o objetivo da modelagem conceitual orientada a ontologia é identificar os objetos e 

entender a natureza por meio da descrição de suas propriedades a fim de prover de 

forma clara e sem ambiguidades, o conhecimento necessário sobre o domínio a ser 

modelado.  

 

 A etapa entre a modelagem conceitual e implementação de uma ontologia deve se 

preocupar em considerar as diferenças na linguagem utilizada em um modelo conceitual, em 

contraste com a linguagem e limitações necessárias para a formalização de uma ontologia. 

Sendo necessário compreender que existe uma série de fatores distintos da capacidade de 
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conceituação simples, entrando no campo das limitações de hardware e software, bem como a 

própria implementação (CAMPOS e CAMPOS, 2012). 

 Nesse espaço temos o próprio projeto de formalização da ontologia, onde ocorre a 

transposição dos achados no modelo conceitual para uma estrutura da ontologia, conforme 

podemos perceber na figura 7. 

 

Figura 7: A etapa de projeto da ontologia como elemento de ligação entre o modelo conceitual 

e o modelo de implementação 

 

Fonte: Adaptado de Guizzardi (2009) 

 

 No presente trabalho, como mencionado anteriormente, utilizaremos a ontologia de 

fundamentação UFO (GUIZZARDI, 2005), ontologia esta que tem grande relação com a 

modelagem conceitual, ao ponto de Guimarães et al (2015, p. 6) informar que foi construída 

“com o objetivo principal de desenvolver bases para modelagem conceitual”. 

 A utilização de ontologias para a formulação de modelos é vista por Guizzardi, Herre e 

Wagner (2002, p. 1) como tendo preocupação em “capturar as entidades relevantes de um 

domínio em uma ontologia daquele domínio, utilizando uma linguagem de especificação para 

ontologias que é baseada em um pequeno conjunto de categorias básicas e independentes de 

domínio (formando uma ontologia de alto nível)”76 

 Outra definição é a de Fettke e Loos (2003, p. 2947), que argumentam que um modelo 

ontológico é definido como “uma série de constructos de uma ontologia que representa a 

realidade como é percebida por um observador”.  

 
76 No original: “(...) is concerned with capturing the relevant entities of a domain in an ontology of that domain 

using ontology specification language that is based on a small set of basic, domain-independent categories 

(forming an upper-level ontology)” 
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 Assim sendo, ao olharmos para as pesquisas de Campos e Gomes (2014, 2017) e 

Campos (2005), encontramos – como mencionado no princípio dessa seção – uma busca pela 

modelização de sistemas ontológicos, busca essa que fornece insumos para executar uma 

modelização de domínios que permite uma maior precisão da definição de conceitos, sem abrir 

mão de explorar todo sua extensão. 

 Na próxima subseção, iremos discutir melhores formas de modelizar um domínio, e com 

isso, obtermos insumos para sermos capazes de elaborar um modelo ontológico. 

 

4.2 MODELIZAÇÃO DE DOMÍNIOS 

  

 A modelização de domínios pode ser compreendida como uma atividade que busca 

compreender qual a definição de conceitos e termos existentes dentro de uma determinada parte 

da realidade – um domínio –, de acordo com a visão de um grupo. Que por sua vez, conforme 

foi estabelecido na presente seção, oferece uma compreensão desse conhecimento para outros 

indivíduos que o venham utilizar. 

 Campos (2004) oferece uma boa explicação de como se deve seguir com a modelização 

de domínios, considerando os princípios da Ciência da Computação e Ciência da Informação. 

A autora aborda os princípios fundamentais para modelização como sendo: “o método de 

raciocínio, o objeto de representação, as relações entre os objetos e as formas de representação” 

(CAMPOS, 2004, p. 4). 

O método de raciocínio baseia-se em como será desenvolvida a observação dos 

conceitos e a partir disso se seguirá sua estruturação. Campos (2004) afirma que “modelos são 

elaborados, tradicionalmente, tendo como princípio um dos dois métodos de raciocínio: o 

método dedutivo, também denominado top-down, ou o método indutivo, também denominado 

bottom-up, ambos da ciência da computação”. 

A Teoria da Classificação de Ranganathan, como argumenta Campos (2004), por conta 

de sua preocupação em organizar o conhecimento de forma a agrupar conceitos semelhantes 

em metaníveis gerais, além da necessidade de organizar livros em bibliotecas durante o 

princípio século XX, tornou-se para o método dedutivo, como forma de suprir as demandas as 

quais se confrontava. 

Exemplificando a elaboração de ontologias formais dentro da Ciência da Computação, 

Campos (2004) aponta que o método de raciocínio seguido é o indutivo, e que por mais que as 

ontologias tenham uma estrutura de metaníveis universais, a descrição do objeto em detalhe e 
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suas relações é o que dita a estruturação da ontologia.  Pois o que mais importa para ontologias 

formais é o significado dos conceitos, mais do que sua estrutura, porém Campos (2004, p.5) 

afirma que: “acreditamos que em toda definição está implícita uma classificação. Definir é 

evidenciar não somente quais são os elementos constitutivos do objeto e a sua funcionalidade 

em um dado contexto, mas também o que é o objeto”.  

A orientação a objetos, continua Campos (2004), fornece um modelo de conceituação 

em que o raciocínio seguido é, também, indutivo. Porém, ao contrário da ontologia, com algum 

nível de preocupação com o conceito, a orientação a objetos acaba por seguir apenas uma 

estruturação baseada nos relacionamentos entre objetos que habitam um determinado recorte 

da realidade, mas não se preocupando em demonstrar um domínio, como a ontologia formal e 

a teoria da classificação buscam realizar. 

Ainda oferecendo exemplos, Campos (2004) também identifica o método indutivo 

sendo abordado na teoria da terminologia, onde a análise de um contexto em especial é baseada 

no conceito se relacionando com outros conceitos, e a análise dos conceitos se preocupa com o 

conceito em si, sendo o contexto algo que só é percebido através do conceito. 

Finalmente, a Teoria do Conceito é percebida por Campos (2004) como sendo um 

híbrido entre os dois métodos, pois ao passo que há uma análise do conceito com forte foco 

nele, há também o estabelecimento de classes universais que “chega-se a elas, a partir de um 

processo indutivo de análise do conceito” (CAMPOS, 2004, p. 5) 

Tendo em mente as diferentes abordagens possíveis para a modelização de um domínio 

do conhecimento ou de conceitos em um sistema, é necessário deixar claro qual o método 

adotado para a elaboração do modelo.  

Considerando esse fim, Campos (2004) argumenta, com base em Le Moigne e Morin, 

que a análise do conceito não deve ser realizada de forma unidirecional – considerando somente 

indução ou dedução –. Mas “de forma sistêmica, segundo o qual o indutivo e dedutivo, a análise 

e a síntese, são vistos como processos não disjuntos, mas que se complementam em um todo” 

(CAMPOS, 2004, p. 5) 

O objeto da representação, de acordo com a análise feita por Campos (2004), é definido 

“como a menor unidade de manipulação/representação de um dado contexto” (2004, p. 5). Essa 

definição em muito se assemelha com a visão de Dahlberg (1978) quanto à definição do que é 

o conceito. Mas, a forma como a definição é percebida entre a Ciência da Informação e a 

Ciência da Computação – no âmbito da modelagem orientada a objetos – divergem no que 

concerne à abordagem do conceito como sendo um objeto. 
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Para modelos orientados a objetos, o conceito é uma representação do objeto, porém, o 

objeto em si é uma representação de si mesmo, falta uma diferenciação entre o que é o mundo 

real e o que é a sua representação. Um objeto não pode ser ao mesmo tempo ele mesmo e uma 

representação de si, um representante talvez, mas não uma representação. 

Campos (2004) em seu texto, busca apontar como as diferentes formas de perceber o 

objeto de representação permitem que o modelizador tenha a liberdade de seguir o caminho que 

achar melhor para o desenvolvimento de seu modelo. 

Até aqui, faltam os princípios das relações entre os objetos e as formas de representação. 

De acordo com o texto de Campos (2004), seguiremos com as relações entre os objetos. 

Retomando a fala de Morin trazida por Campos (2004) acerca da complexidade do real, 

relembramos que segundo esses autores, a noção de simplificar o que é complexo não passa de 

uma ilusão. E tomando nota disso, a relação entre os conceitos presentes em uma representação 

não se enquadra em uma relação singular, onde apenas um tipo de relacionamento entre 

conceitos subsiste. Mas, lançando mão dos estudos já estabelecidos na Teoria do Conceito e 

Teoria da Classificação, Campos (2004) observa alguns dos vários tipos de relação entre os 

conceitos, nominalmente: relação categorial, relação hierárquica, relação partitiva, relações 

entre categorias e relações de equivalência. 

A relação categorial se baseia num primeiro momento no agrupamento de conceitos 

semelhantes quanto a sua natureza – no exemplo oferecido por Campos (2004) encontramos 

entidades e processos –. Por conta do desenvolvimento dessa relação de acordo com as 

categorias que são pré-estabelecidas, o trabalho de validação lógica se torna mais simples, e 

erros de relacionamento entre conceitos de formas não lógicas é diminuído, segundo Campos 

(2004). Como exemplo, Campos (2004) traz à tona as cinco categorias fundamentais propostas 

por Ranganathan (1967) – personalidade, matéria, tempo, espaço e energia – que permitem 

estabelecer qual a natureza de um determinado objeto ou conceito. Outro exemplo oferecido 

por Campos (2004) é das categorias empregadas por Dahlberg, onde ela se baseia nas categorias 

fundamentais de Aristóteles.  

Em seguida, temos a relação hierárquica. Essa relação permite desenvolver variados 

tipos de estruturas – de acordo com a base teórica empregada – para a organização sistemática 

de conceitos em uma hierarquia. A relação hierárquica tem como modos de hierarquização a 

relação de parte-todo e a relação de gênero-espécie, que variam de acordo com uma das linhas 

teóricas empregadas (CAMPOS, 2004). 
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A relação partitiva pode assumir uma série de recortes para análise do que é o todo e o 

que é a parte. Os recortes da relação partitiva são:  

 

• objeto integral/componente: estabelece o que é o objeto todo que está sendo 

analisado e a partir disso demonstra as várias partes com características específicas 

que formam esse objeto no todo; 

• membro/coleção: mesmo fazendo parte de um coletivo, as partes que compõem uma 

coleção ainda são capazes de subsistirem em si mesmas como entidades 

independentes. O exemplo oferecido por Campos (2004) é da árvore – membro – e 

a floresta – coleção –; 

• massa/porção: uma relação em que a parte retirada do todo mantém composição e 

consistência semelhante ao todo; 

• objeto/matéria: demonstra uma relação de composição de um objeto em que é 

apontado qual é o material que o compõe; 

• caráter/atividade: estipula as partes que formam uma atividade e as elucida. Um 

exemplo, como oferecido por Campos (2004) é da indexação como parte do 

tratamento documentário; 

• área/lugar: elucida quais são as partes que compõem um determinado lugar, de 

acordo com cada um dos aspectos diferenciadores. 

 

A relação entre categorias estabelece modos em que diferentes categorias têm 

relacionamentos uns com os outros de acordo com a própria natureza das características que 

cada uma dessas categorias seguem, mas sem definir o que cada uma dessas categorias 

realmente é (Campos, 2004). Em outras palavras, a relação entre categorias diferentes permite 

que a medida que relações de troca sejam estabelecidas, cada um desses conceitos subsista em 

algum nível. 

Por último, temos a relação de equivalência. Esta torna possível o estabelecimento de 

paridade entre conceitos e objetos (CAMPOS, 2004) – pode-se argumentar que isso ocorre 

comumente em nível terminológico, onde o estabelecimento de sinônimos é possível. 

Finalmente, Campos (2004) aborda o princípio das formas de representação. Essas 

formas, dentro do âmbito da modelização, sugerem que aquilo que foi modelado, foi construído, 

deva ser capaz de ser comunicado e compreendido. Uma representação gráfica é muito efetiva 

ao comunicar quais achados foram realizados ao representar um determinado domínio e seus 
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conceitos. Ser capaz de perceber de forma simples o relacionamento entre conceitos, assim 

como a natureza desses relacionamentos é algo de imensa importância. 

No texto de Campos (2017) a autora apresenta duas abordagens teóricas para a 

elaboração de modelos: a abordagem onomasiológica e abordagem semasiológica. 

Campos (2017) identifica a Teoria do Conceito como caminho para uma abordagem 

onomasiológica, pois a noção de um entendimento em comum acordo com a realidade para 

definições de conceitos existentes em uma determinada comunidade configura-se nessa 

abordagem. Um caminho onde parte-se do conceito para o termo. 

Em contrapartida, a abordagem semasiológica faz uso dos princípios da teoria 

linguística, onde parte-se do termo para o conceito. 

No corrente trabalho, conforme exploramos o arcabouço bibliográfico que pesquisamos, 

percebemos algo interessante acerca da natureza da exploração do conceito da jogabilidade, 

foco do presente trabalho. Como partimos de um termo, jogabilidade, para a pesquisa, 

aparentemente estaríamos realizando uma exploração próxima da abordagem semasiológica. 

Afinal, como a pesquisa partiu de um termo já acertado – porém não definido –, a exploração 

seria somente para encontrar algum nível de coerência entre definições.  

Porém, a partir do momento em que encontramos diferentes termos aproximados do 

termo jogabilidade, uma miríade de definições que por vezes causa dissonância, buscamos 

encontrar uma concordância entre diferentes vozes preocupadas com o termo. E como estamos 

dentro de um contexto de definição de um domínio, também, Campos (2017, p. 7) corrobora 

com essa tendência de nossa pesquisa ao afirmar que “a abordagem onomasiológica considera 

primeiramente que se chega ao termo através do extralinguístico, ou seja, a partir do 

entendimento do referente no âmbito de um domínio de especialidade, o termo seria o término 

de uma atividade de conotação sobre o referente”. Os diferentes termos, além dos que iniciamos 

a pesquisa, que tivemos que considerar enquadram-se nesse caminho extralinguístico, em que 

a nossa busca por mais que tenha seguido termos, considera somente os sentidos expressados 

por seus utilizadores, ou seja, as definições que foram empregadas. 

Desse modo, como buscamos o comum acordo, a abordagem onomasiológica é a mais 

próxima do que estamos desenvolvendo.  

Os aspectos abordados mencionam como realizar uma modelização fora do aspecto de 

construção de uma ontologia, por mais que este processo seja benéfico para sua construção 

(CAMPOS e GOMES, 2014, 2017; CAMPOS, 2005, 2010), ele contempla somente uma parte 

do processo de construção de um modelo ontológico. Ainda resta a parte de construção da 
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própria ontologia, relacionada com os seus respectivos processos e métodos de formulação. 

Considerando esse ponto, conforme explicado a seguir, precisamos definir a metodologia de 

construção de ontologias SABiO. 

 

4.3 MODELAGEM ONTOLÓGICA 

 

A utilização dos princípios da ontologia para o desenvolvimento de modelos conceituais 

é conhecida e eficaz na formulação de modelos com maior qualidade, em comparação com o 

emprego de uma metodologia de modelagem tradicional (VERDONCK et al, 2019). O inverso 

também ocorre, com a aplicação de princípios de desenvolvimento de modelos conceituais 

aplicados à formulação de ontologias, porém para isso, é necessário o emprego de uma 

ontologia de fundamentação, bem como uma metodologia (MOREIRA et al, 2016). O que 

aumenta o incentivo para o emprego de uma ontologia no ato da modelagem. 

Várias metodologias podem ser utilizadas para o desenvolvimento de uma ontologia, 

como a Methontology (FERNÁNDEZ, GOMEZ-PÉREZ, JURISTO, 1997), SABiO (FALBO, 

2014) e Enterprise (USCHOLD, KING, MORALEE e ZORGIOS, 1998). Porém a metodologia 

SABiO77 se mostrou a mais adequada para nossa necessidade, de formulação do modelo que 

buscamos. 

Falbo (2014) informa que, em um primeiro momento, a metodologia SABiO serviu 

como uma ferramenta facilitadora da construção de ontologias de referência de domínio78.  

Para a formulação de uma ontologia de domínio, Falbo (2014, p. 2) indica a importância 

da utilização de uma ontologia de fundamentação79, com alguns dos benefícios sendo: “(i) 

definição rigorosa de modelos, em semânticas do mundo real; (ii) a identificação de problemas 

na definição, interpretação ou uso de conceitos; e (iii) recomendações para melhoria da 

formalidade de modelo”. Levando em conta esse ponto, conforme informado na seção sobre a 

metodologia da presente pesquisa, utilizaremos a ontologia de fundamentação UFO. 

A metodologia SABiO conta com cinco fases para formulação de uma ontologia: 

identificação de propósito e escolha de requisitos; captura e formalização da ontologia; 

design80; implementação; e teste (FALBO, 2014). Falbo (2014) aponta que caso o interesse do 

 
77 Systematic Approach for Building Ontologies. 
78 Definido por Falbo (2014) como sendo uma ontologia de domínio com objetivo de melhor descrição de um 

domínio possível, sendo um modelo conceitual utilizado para a descrição das entidades de um domínio, com fins 

de comunicação, aprendizado e solução de problemas. 
79 Ontologia de alto nível. 
80 Design aqui é entendido como sendo o conjunto de escolhas na elaboração do modelo conceitual. Não 

confundir com design no âmbito do videogame, como será explorado na seção 7. 
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criador de uma ontologia seja apenas a formulação de uma ontologia de domínio, somente três 

primeiras das cinco fases descritas lhe interessaria, posto que as duas últimas são relacionadas 

com uma implementação computacional. Porém, no presente momento iremos nos preocupar 

somente com as duas primeiras fases – identificação de propósito e escolha de requisitos, e a 

fase de captura e formalização –, sendo que na seção seguinte a essa abordaremos a ontologia 

de fundamentação UFO e a ferramenta OntoUML. 

A fase de identificação de propósito e escolha de requisitos envolve quatro atividades 

básicas, com a participação de um engenheiro de ontologia81, um especialista do domínio82 e 

potenciais usuários da ontologia. As quatro atividades básicas são: identificação de propósito e 

usos intencionados; elicitação de requisitos; identificação das perguntas de competência83; e 

modularização da ontologia (FALBO, 2014). 

A identificação de propósito e usos intencionados é uma atividade auto evidente, pois 

ela se preocupa em descobrir para o que e como a ontologia servirá. 

Em seguida, há a elicitação de requisitos, que pode ser dividida a partir de requisitos 

funcionais e não-funcionais. O primeiro se referindo ao conhecimento a ser representado pela 

ontologia (FALBO, 2014). Conhecimento este que pode ser determinado a partir da utilização 

de perguntas de competência, segundo Falbo (2014). As perguntas de competência não auxiliam 

somente a atual fase, mas também têm um papel na fase seguinte. Retomando ao conhecimento 

a ser representado, o estabelecimento de perguntas de competência permite que 

compreendamos qual é o escopo que a ontologia lidará (Falbo, 2014), permitindo também, que 

seja possível avaliar a ontologia. Sendo assim, a compreensão do âmbito que se quer construir 

uma ontologia, o domínio e tipos de perguntas a serem realizadas indicam o caminho a ser 

seguido na construção de uma ontologia, segundo Fernandes, Guizzardi e Guizzardi (2011). 

Ainda sobre as perguntas de competência, Souza et al (2014) indicaram a aplicação de 

questões básicas para a facilitação da formulação de perguntas de competência de acordo com 

um determinado foco. As questões básicas são: o que; como; por que; onde84. “O que” busca 

evidenciar os “tipos e subtipos” ou a “parte e todo” de uma entidade, e as interações existentes 

com outra entidade específica; leva a uma pergunta de competência genérica (SOUZA et al, 

 
81 Papel desenvolvido por aquele que é responsável pelo processo de desenvolvimento 
82 Aquele que é especialista no domínio da ontologia, oferecendo o conhecimento a ser formalizado e modelado. 

Esse papel pode ser cumprido com  fontes de conhecimento, como “material bibliográfico consolidado, como 

livros clássicos, padrões internacionais, glossários, léxicos, esquemas de classificação e livros de referência.” 

(FALBO, 2014, p. 9) 
83 São perguntas que determinam o caminho a ser seguido na modelização a partir do foco que a modelização 

deve seguir. Descobrindo então o que deve ser incluído ou não. 
84 No original: what, how, why, when. 
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2014). “Como” representa ou afirma o que pode ser utilizado para cumprir uma ação ou função; 

leva a uma pergunta de competência das relações de uso (SOUZA et al, 2014). “Por que” 

enquadra e/ou representa a causa, razão ou motivo que leva uma entidade ou agente a executar 

uma função/ação; leva a uma pergunta de competência acerca das relações causais (SOUZA et 

al, 2014). “Onde” determina o local em que determinadas interações entre duas entidades 

ocorrem; pergunta de competência de relações espaciais (SOUZA et al, 2014). A partir do uso 

dessas questões básicas, temos um ferramental que possibilita descrever um contexto mais 

específico, e claro, do que as perguntas de competência buscam inquerir. 

Os requisitos não-funcionais estão relacionados às características, qualidades e aspectos 

gerais não relacionados ao conteúdo da ontologia, sendo divididos em: qualidade dos atributos 

da ontologia; requisitos do projeto; e requisitos de usos relacionados intencionados (FALBO, 

2014). Qualidade dos atributos da ontologia refere-se às características da ontologia, enquanto 

um software, deveria ter. Requisitos do projeto são derivados do projeto da ontologia, que inclui 

requisito de processo, requisito de implementação, requisito de entrega e requisito de consenso. 

Os requisitos de usos relacionados intencionados levam em consideração como a ontologia será 

utilizada, referente aos requisitos relacionados às fontes de conhecimento, requisitos de 

interoperabilidade. 

Voltando mais uma vez aos requisitos funcionais e sua relação com as perguntas de 

competência, é importante saber que tais perguntas possuem estratégias existentes para facilitar 

sua identificação, com diferentes tipos de granularidade. Sendo as três estratégias:  

 

(i) de cima para baixo: o engenheiro de ontologia inicia com questões complexas que 

são decompostas em mais simples; (ii) de baixo para cima: o engenheiro de ontologia 

começa com questões simples que são compostas para formar mais complexas; (iii) 

do meio: o engenheiro de ontologia começa a escrever questões importantes que são 

compostas ou decompostas depois para formar questões abstratas e simples, 

respectivamente (FALBO, 2014, p. 4)85 

 

Falbo (2014) informa que perguntas mais simples são importantes para a formulação de 

casos teste, e perguntas mais complexas e abstratas são importantes para guiar a modularização 

da ontologia. 

A modularização da ontologia ocorre quando o domínio de interesse é complexo, e 

ocorre a partir da identificação de módulos (sub-ontologias) que tem um certo nível de 

 
85 No original: “(i) Top-down: the ontology engineer starts with complex questions that are decomposed in 

simpler ones; (ii) Bottom-up: the ontology engineer starts with simple questions that are composed to create 

complex ones; (iii) Middle out: the ontology engineer starts just writing down important questions that are 

composed or decomposed later on to form abstract and simple questions, respectively.” 
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independência, ao mesmo tempo em que são ligados a outros módulos. Em outras palavras, a 

quebra de uma ontologia maior e mais complexa em sub-ontologias mais simples, mas ainda 

capazes de manter um relacionamento entre si. Alguns benefícios existentes para a 

modularização incluem: “(i) facilitar o desenvolvimento e manutenção da ontologia dividindo 

seus modos em acoplamentos fracos e autocontidos; (ii) facilitar o reuso de partes da ontologia; 

(iii) melhorar a performance ao permitir processamento distribuído.”86 (FALBO, 2014, p. 5). 

A segunda fase, a de captura e formalização de ontologia tem como objetivo principal 

“capturar a conceitualização do domínio com base nas questões de competência”87 (FALBO, 

2014, p. 5) e conta com a ação do engenheiro de ontologias e o especialista de domínio. Falbo 

(2014) afirma que os conceitos e relacionamentos relevantes precisam ser organizados e 

identificados. Em seguida, a formulação de uma estrutura gráfica oferecerá um valoroso suporte 

para a comunicação do que está sendo expresso na ontologia. E tal estrutura deverá ser 

negociada e validada com os especialistas do domínio.  

O uso de linguagens altamente expressivas é algo importante, segundo Falbo (2014), 

pois isso permite que haja o estabelecimento de axiomas para fortalecer a ontologia, tornando-

a mais refinada e ideal para o domínio que representa, e isso é um fator em especial a ser 

considerado para ontologias de domínio.  

Outro fator importante a ser considerado na fase de captura e formalização da ontologia, 

especialmente para uma estrutura a ser utilizada por pessoas, é a adequação da representação 

(FALBO, 2014). Visto que seres humanos são o alvo dessa especificação. Falbo (2014) oferece 

como exemplo de uma linguagem de representação ontológica útil para a uma ontologia de 

referência sendo a OntoUML. 

A fase de captura e formalização de ontologia faz uso de outras quatro tarefas específicas 

para sua execução, sendo elas: modelagem conceitual; dicionário de definições de termos; 

definição informal de axiomas; e definição formal de axiomas. 

O uso de modelos conceituais, dentro da metodologia SABiO tem sua importância 

efetiva no presente momento, onde o estabelecimento das características e seus 

relacionamentos, em um formato não-ontológico, é realizado, na forma de uma taxonomia 

(FALBO, 2014). O processo de captura e formalização, quando utilizando a OntoUML, deve 

 
86 No original: “(i) to facilitate the development and maintenance of the ontology by dividing it in loosely 

coupled, self-contained modules; (ii) to facilitate the reuse of parts of the ontology; (iii) to improve performance 

by enabling distributed processing.” 
87 No original: “(...) to capture the domain conceptualization based on the competency questions” 
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considerar os tipos existentes na ferramenta (kind, subkind, phase, role, category, rolemixin, 

etc.) na classificação e relacionamento das características e classes (FALBO, 2014). 

É importante mencionar que, segundo Falbo (2014, p. 6), a “captura de ontologia é 

fortemente suportada pelo processo de aquisição do conhecimento. Conhecimento pode ser 

elicitado de especialistas de domínio, bem como de fontes de conhecimento consolidado, como 

livros, padrões internacionais e modelos de referência”88. Além disso, quaisquer conceitos, 

relacionamentos e propriedades que forem reaproveitados de recursos não ontológicos, bem 

como fragmentos de ontologias reutilizadas que utilizem outro tipo de ontologia de 

fundamentação devem ser analisados sob o foco da mesma ontologia de fundamentação 

utilizada na presente ontologia (FALBO, 2014). É nesse momento que a etapa do dicionário de 

definição de termos ocorre. 

A definição de axiomas efetivamente se divide em dois momentos: a definição informal 

e a definição formal. Visto que no primeiro momento temos a construção de axiomas utilizando 

a linguagem natural, com o enfoque no estabelecimento das limitações e inferências necessárias 

para o estabelecimento de um domínio, axiomas em linguagem natural (FALBO, 2014). A partir 

desse ponto, começa a ocorrer a formalização dos axiomas, conforme eles são transcritos em 

linguagem formal, retirando a ambiguidade e inexatidão da linguagem natural (FALBO, 2014). 

Para a presente pesquisa, o que utilizaremos da metodologia SABiO é a fase de captura 

e formalização, posto que objetivamos a definição do termo jogabilidade e conceitos 

relacionados, assim como as possíveis relações entre eles. 

Com base nos métodos de modelização abordados na presente seção, seguiremos em 

frente para a seção seguinte, para explorarmos o que é e como se estrutura a UFO, bem como a 

OntoUML. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
88 No original: “Ontology capture is strongly supported by knowledge acquisition process. Knowledge can be 

elicited from domain experts, as well as from sources of consolidated knowledge, such as books, international 

standards, and reference models.” 
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5 – UFO E ONTOUML 

 

Conforme mencionado na seção anterior, para o presente trabalho precisaremos de uma 

ontologia de fundamentação, com o fim de permitir que seja possível a modelização dos 

conceitos em um modelo ontológico. A UFO foi apontada como sendo a ontologia de 

fundamentação a ser utilizada. Isso se deve pela razão dessa ontologia de fundamentação ter 

ampla utilização, bem como por ser indicada pela metodologia SABiO para modelagem de 

modelos conceituais ontológicos. Além disso, justificamos essa escolha devido à sua correlação 

com a linguagem OntoUML para a formulação do modelo, e a ferramenta de software OLED 

para a implementação e validação dos modelos desenvolvidos. 

Na presente seção iremos abordar brevemente o histórico da UFO, suas diferentes 

divisões, bem como as diferentes categorias pertencentes a cada divisão. Além disso, iremos 

descrever, também de forma breve, a OntoUML e suas funcionalidades. 

Porém, antes disso, há uma série de princípios importantes a serem explorados para a 

compreensão de conceitos básicos que são utilizados pela UFO. Nominalmente, os princípios 

de identidade, rigidez e dependência. 

 

5.1 IDENTIDADE, RIGIDEZ E DEPENDÊNCIA 

 

Primeiramente, o princípio da identidade, segundo Zamborlini (2011) está relacionado 

a alguma característica única e essencial para a diferenciação de um indivíduo membro de uma 

classe de outros, bem como dos indivíduos que estão subjugados a este algo. Um exemplo 

oferecido por Zamborlini (2011, p. 27) é: “o conceito Maçã provê um critério de identidade aos 

indivíduos por ele classificados se faz sentido perguntar ‘quantas maçãs há nesta caixa?’. Em 

contrapartida, o conceito Vermelho não provê tal critério se não faz sentido perguntar ‘quantos 

vermelhos há nesta caixa?’” (grifo do autor). 

Carrara e Vermaas (2009) nos permitem ampliar o entendimento do que forma a 

identidade de um determinado indivíduo a partir da utilização do realismo ontológico. O 

realismo ontológico pressupõe que exista um mundo que seja independente de nossas 

compreensões e regras, em que sua estrutura seja independente delas, e que existam entidades 

estruturadas chamadas tipos reais89 (CARRARA e VERMAAS, 2009). 

 
89 No original: “real kinds” 
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A partir dessa visão de mundo, Carrara e Vermaas (2009) depreenderam quatro 

princípios que auxiliam a compreender a identidade de um dado objeto K: 

1. ser capaz de oferecer uma resposta à pergunta “o que é” quando apontada ao objeto 

K; 

2. oferecer condições para determinar se um objeto pertence ou não a um tipo K; 

3. compreender a essência do que é ser um tipo K; 

4. utilizar o princípio de atividade para o estabelecimento de normas que variam de 

acordo com questões de identidade quanto a começar a existir, existir e deixar de 

existir para tipos K. 

Em seguida, temos o princípio de rigidez, que concerne à característica relacionada à 

identidade essencial para a existência de um determinado objeto. E essa característica mantém-

se uniforme ao longo do tempo (ZAMBORLINI, 2011, p. 27), pois se deixar te ter aquela 

característica, deixa de existir (GUIZZARDI et al, 2018). Um exemplo oferecido por 

Zamborlini (2011) é: “o conceito Pessoa é rígido se todos os indivíduos por ele classificados, 

e. g. João, não podem deixar de ser Pessoa enquanto existirem” (grifo do autor). Em relação à 

rigidez, há ainda a noção da característica anti-rígida, assim como a característica semi-rígida.  

Uma propriedade anti-rígida, conforme o termo denota, tem como capacidade a 

aplicação de características contingenciais (ZAMBORLINI, 2011), sem alterar sua identidade 

(GUIZZARDI, et al, 2018). Um exemplo, novamente oferecido por Zamborlini (2011, p. 27) é: 

“o conceito estudante é anti-rígido se todos os indivíduos por ele classificados, e. g. João, 

podem deixar de ser estudante e ainda continuar existindo”. 

A propriedade regida pelo princípio semi-rígido tem a possibilidade de ser aplicada a 

um determinado objeto de forma opcional, ao mesmo tempo em que é essencial para outros 

objetos. Um exemplo por Zamborlini (2011, p. 27) é: “o conceito sentável é semi-rígido se é 

aplicado necessariamente a alguns dos indivíduos por ele classificados, e.g. uma cadeira, e 

também é aplicado eventualmente a outros, e. g. um caixote”. 

Em seguida, temos o princípio de dependência que ocorre quando a existência de um 

indivíduo está condicionada à existência de outro. Há uma série de tipos de dependência, porém, 

para o escopo do presente trabalho e com base em Zamborlini (2011), iremos explorar somente 

três: dependência genérica; dependência de classe; e dependência rígida. 

A dependência genérica é uma em que o relacionamento denotado pela dependência 

pode mudar. Sendo possível compreender a partir da noção de que um coração, que por mais 

que seja dependente de um organismo - e o organismo dele - pode ser transplantado para outro 
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organismo, sem perder sua função, sua identidade, mesmo estando em outro organismo 

(ZAMBORLINI, 2011). 

A dependência de classe indica uma relação entre dependentes que não pode mudar, 

necessitando ser mantida. Um exemplo é a de genitor e prole (ZAMBORLINI, 2011). 

A dependência rígida é uma espécie de dependência específica onde a mútua existência 

de dois indivíduos é dependente das partes envolvidas, por exemplo sobre como todo ser 

humano é dependente de seu cérebro, e um cérebro necessita de um ser humano para existir 

(ZAMBORLINI, 2011). 

 

5.2 UFO 

 

A ontologia de fundamentação UFO90 tem sua origem nas pesquisas de Guizzardi e 

Wagner (2004), que buscaram integrar teorias axiomáticas para possibilitar uma melhor 

modelagem conceitual91 (GUIMARÃES et al, 2017). 

A divisão da UFO se dá em três partes: UFO-A, UFO-B e UFO-C.  

A UFO-A tem como função a descrição das entidades conhecidas como endurants – 

aquelas que perduram ao longo do tempo sem mudança de sua identidade –, serve como núcleo 

da UFO (GUIMARÃES et al, 2017). 

A UFO-B busca descrever perdurants – eventos e processos – (GUIZZARDI, 2005; 

GUIMARÃES et al, 2017) 

A UFO-C, conforme Guizzardi (2005) descreve, complementa a UFO-B para a 

definição e delimitação de conceitos pertencentes às coisas intencionais, sociais e linguísticas. 

No presente trabalho, iremos lidar mais amplamente com a UFO-A, e seus agentes, e de 

forma parcial, com a UFO-B. Desse modo, iremos descrever as categorias da UFO que são de 

interesse para o presente trabalho. 

 

5.2.1 UFO-A 

 

A UFO-A é uma ontologia de fundamentação que tem como ponto fundamental a 

descrição de entidades chamadas de endurants. Entidades estas que têm como característica a 

 
90 Sigla para Universal Foundational Ontology. 
91 Conforme mencionado na subseção 4.2, com base em Guimarães et al (2017) 
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sua estabilidade e permanência ao longo do tempo (GUIZZARDI, 2005; GUIZZARDI e 

WAGNER, 2005). 

Um fator importante a ser considerado antes de descrevermos as partes que formam a 

UFO-A é como ela é representada. Existem várias formas de detalhamento das categorias da 

UFO-A, algumas mais sintéticas, outras mais detalhadas. E no presente trabalho iremos utilizar 

duas, ilustradas nas figuras 8 e 9.  

 

Figura 8: Categorias da UFO-A 

 

Fonte: Guizzardi et al (2018) 

 

 

Conforme podemos observar na figura 8, a UFO contém uma série de categorias a quais 

a compõe, onde cada uma delas está estabelecida em uma taxonomia, permitindo a identificação 

da hierarquia existente entre cada uma delas. Para auxiliar no entendimento da definição de 

conceitos que pertençam às categorias da UFO, lançamos mão da pesquisa de Scheidegger 

(2016) sobre diretrizes para definição de conceitos nas categorias da UFO92. 

No topo, temos Endurant Type. Esta se divide entre duas categorias: Moment Type e 

Substantial Type. 

A outra parte da Endurant Type é a Substantial Type, que também tem subdivisões, 

sendo elas: Sortal e NonSortal  

Sortal Types são 

os tipos que ou provém ou carregam um princípio uniforme de identidade para suas 

instâncias. O princípio de identidade acerca da sortal S explicita as propriedades que 

 
92 Optamos por incluir essas propostas definitórias nessa seção e não na seção 6 em virtude de dependerem do 

entendimento das categorias da UFO. 
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duas instâncias de S não podem ter em comum, pois tais propriedade identificam 

unicamente instâncias S.93 (GUIZZARDI et al, 2018, p. 4) 

 

No exemplo, “Pessoa, Cliente, Pessoa Física e Adulto, uma vez que todos agregam 

indivíduos que possuem o mesmo princípio de identidade, como João, Maria e José” 

(ZAMBORLINI, 2011, p. 34) fornecem um exemplo de Sortal. Tem como subdivisão a Rigid 

Sortal e AntiRigid Sortal. 

Rigid Sortal conforme o nome indica, são Sortal com característica de rigidez, ou seja, 

mantém a integridade da identidade estável. Tem como subdivisão: Kind e Subkind 

Kind fornece uma uniformidade na identidade de suas instâncias (GUIZZARDI et al, 

2018). Por exemplo, “humano” é um Kind. Scheidegger (2016, p. 64) indica como diretrizes 

para a construção da definição de um conceito Kind “elencar as características essenciais do 

Kind, que são compartilhadas por todos os seus indivíduos” e “relacionar seus subkinds”.  

Subkind carregam o princípio de identidade oferecido por um determinado Kind 

(GUIZZARDI et al, 2018). Para exemplificar, um Kind “humano” tem como Subkind “homem” 

e “mulher”. As diretrizes apontadas por Scheidegger (2016, p. 65) para o Subkind incluem 

“identificar e referenciar o Kind que o generaliza” e “destacar o que diferencia o Subkind dos 

demais Subkinds da mesma classe”. 

AntiRigid Sortal, conforme mencionado acerca do princípio de rigidez, está relacionada 

à capacidade de estabelecer características descritivas sem a necessidade destas serem 

essenciais para a existência de um indivíduo, comumente indicando uma determinada função 

exercida. Isto é manifesto em sua subdivisão: Phase e Role. 

Phase são “um tipo relativamente independente definido, definidos por condições de 

instanciação contingentes, mas intrínsecas”94 (GUIZZARDI et al, 2018 p. 4). Um exemplo 

seria com uma borboleta, em que ela tem uma fase em que é Ovo, então Lagarta, passando 

para Crisálida, e finalmente, Borboleta. Scheidegger (2016, p. 67) demonstra que a diretriz 

para Phase é formada por “identificar e referenciar o Kind que lhe provê identidade”, 

“identificar e referenciar a propriedade intrínseca da qual ela emerge” e, sendo desejável, 

“identificar as demais partições que compõem a Phase”. 

Role indica um papel desenvolvido por um indivíduo durante um período de tempo, 

estipulado por uma propriedade relacional entre este indivíduo e outro (ZAMBORLINI, 2011; 

 
93 No original: “(...) types are the ones that either provide or carry a uniform principle of identity for their 

instances. A principle of identity regarding a sortal S makes explicit the properties that no two instances of S can 

have in common, because such properties uniquely identify S instances” 
94 No original: “are relationally independent type defined by contingent but intrinsic instantiation conditions” 
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GUIZZARDI, 2018). Um exemplo é um Kind Pessoa, que exerce o Role de Estudante, e está 

relacionado (matriculada) em uma Escola. Role tem como diretrizes apontadas por Scheidegger 

(2016, p. 65) “identificar e referenciar o Kind que lhe provê identidade” e “identificar o Relator 

do qual ele emerge”. 

Em seguida, temos o Non-Sortal, que  

são tipos que agregam propriedades que são comuns a diferentes Sortal, por exemplo, 

que em suma classificam entidades que são de diferentes tipos. Non-Sortal não 

provém um princípio uniforme de identidade para suas instâncias; ao invés disso, ele 

apenas classifica coisas que compartilhem propriedades em comum, mas obedecem 

diferentes princípios de identidade. Móveis são um exemplo de Non-Sortal que 

agregam as propriedades de Mesa, Cadeira, etc. (GUIZZARDI et al, 2018, p. 5)95 

 

A Non-Sortal tem como subdivisão: Rigid Non-Sortal, Semi Rigid Non-Sortal e Anti 

Rigid Non-Sortal. 

Rigid Non-Sortal tem características de rigidez, o que implica no estabelecimento de 

características fundamentais para a reunião de identidades. Isso é presente em sua categoria 

subordinada, Category, em que são reunidos diferentes indivíduos com diferentes naturezas, 

em que uma função ou característica é suficiente para que seja realizada este agrupamento, 

considerando a característica de rigidez (GUIZZARDI et al, 2018). Um exemplo oferecido por 

Guizzardi et al (2018) considera “Objeto Físico” aquele que agrega propriedades essenciais, 

como mesas, carros e óculos96. 

Semi-Rigid Non-Sortal mantém algum nível de rigidez, mas não se encontra limitado a 

uma estruturação rígida. Tem como categoria subordinada Mixin. Que por sua vez agrega 

indivíduos que carregam uma determinada característica que é essencial para alguns membros 

desse grupo, mas que é somente acidental para outros (GUIZZARDI et al, 2018). Um exemplo 

oferecido por Guizzardi et al (2018) é o de itens assegurados, onde um carro tem que ter seguro 

obrigatoriamente, e uma casa pode ter um seguro. 

Finalmente, a Anti-Rigid Non-Sortal não faz uso de princípios de rigidez, e nem agrega 

objetos de acordo com sua identidade. Tem como categoria subordinada Role Mixin. Esta 

categoria “representa um anti-rígido e um non-sortal dependente de uma relação” 97 

(GUIZZARDI et al, 2018, p. 5). Um exemplo é a característica “consumidor”, que agrega tanto 

consumidores pessoa física, como consumidores pessoa jurídica. 

 
95 No original: “(...) are types that aggregate properties that are common to different sortal, i.e., that ultimately 

classify entities that are of different kinds. Non-Sortals do not provide a uniform principle of identity for their 

instances; instead, they just classify things that share common properties but which obey different principles of 

identity. Furniture is an example of Non-Sortals that aggregate properties of Table, Chair and so on.” 
96 No original: “glasses” 
97 No original: “(...) represents an anti-rigid and relationally dependent non-sortal” 
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Passamos então para o Moment Type, que somente pode existir quando relacionada a 

outra entidade. Uma Moment Type tem como categorias subordinadas a Intrinsic Moment Type 

e a Relator Type. 

O Relator tem como função conectar entidades, estando sempre dependente da 

existência de várias particulares. E a partir dessa conexão, é possível estabelecer uma relação 

que é comum às entidades ligadas pelo Relator de onde podem surgir outras relações com outras 

entidades (GUIZZARDI et al, 2018; GUIZZARDI e WAGNER, 2010). O exemplo de um 

Relator é o “Casamento” de “João” e “Maria”, em que um evento como “Divórcio” ocorre 

sobre o “Casamento”, e não sobre “João” e “Maria”, embora estes sejam participantes. Tal 

participação ocorre a partir do “Casamento”. Scheidegger (2016, p. 66) nos aponta que as 

diretrizes para definição de um conceito Relator são “identificar e referenciar os elementos que 

ele associa” e é desejável “identificar o fato originador. Em geral é o nome do Relator”. 

O Mode representa questões como “um pensamento, uma habilidade, uma crença, uma 

intenção, uma dor de cabeça, assim como disposições como a propriedade de refração dos raios 

de luz, ou a disposição de um material magnético de atrair objetos metálicos”98 (GUIZZARDI, 

2005, p. 213). Ao passo que uma Quality é algo possível de mensurar ou facilmente determinar, 

como cor, peso, formato geométrico, etc. Tanto Quality quanto Mode são subordinados ao 

Intrinsic Moment Type. 

Todavia, a mensuração/qualificação de uma qualidade por vezes demanda uma 

referência a uma medida. (ALBUQUEQUE e GUIZZARDI, 2013). Porém há casos em que 

uma qualidade não pode ser medida de forma quantitativa por meio de um instrumento, mas 

empregando uma definição como bom ou ruim, ou então uma moeda99, ou ainda um nome, 

simplesmente. Albuquerque e Guizzardi (2013, p. 3) expressam isso a partir de: 

 

A percepção de uma qualidade é referida na literatura como quale (...). Originalmente, 

o termo quale refere à percepção ou estado mental que é evocado nos agentes 

cognitivos observando alguma qualidade em particular. Logo, qualia são por natureza 

intrínsecos para (as mentes de) agentes cognitivos, e dessa forma, não podem ser 

compartilhados. A fim de ser comunicado, o qualia precisa ser aproximado, e então 

 
98 No original: “(...) a thought, a skill, a belief, an intention, a headache, as well as dispositions such as the 

irrefrangibility property of light rays, or the disposition of a magnetic material to attract a metallic object” 
99 Considera-se uma moeda no contexto de uma qualidade equiparável a algo bom ou ruim por conta da 

incapacidade de percepção do valor real manifesto – e não significado por um número simplesmente – de uma 

moeda, sendo algo que pode ter um valor atribuído variante, por mais que a quantidade de uma moeda 

permaneça a mesma. Por exemplo, um mesmo produto num espaço de um ano pode variar seu valor de X Reais 

para Y Reais, por mais que o produto permaneça sendo o mesmo, a única mudança foi a variação da quantidade 

necessária de Reais para adquirir aquele produto. 
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referenciado por símbolos como “1m”, 40ºC” ou “vermelho carmesim”. Como a 

percepção é possível somente em magnitudes de qualidades substanciais como cor e 

altura, nós usamos o termo quale também para denotar o “valor concebido” de 

qualidades abstratas como valor da moeda e nome100 

 

Existem ainda diferentes tipos de qualidade, conforme expressas na definição da 

OntoUML, a saber, temos as Quality que são perceivable, non-perceivable e nominal. O 

primeiro expressa os tipos de qualidades que podem ser mensuradas por um agente significador. 

O segundo expressa qualidades que não são possíveis de serem mensuradas por um instrumento. 

O terceiro referencia a qualidade manifesta pela alocação de um nome de uma pessoa, número 

de registro de um documento ou ISBN de um livro (SUCHÁNEK, 2019; ALBUQUERQUE e 

GUIZZARDI, 2013). Isso pode ser melhor ilustrado na figura 9, em que temos um exemplo da 

aplicação da perceivablequality na ferramenta OLED, com as entidades BodyTemperature – 

temperatura corporal – e Height – altura – sendo representadas por perceivablequality. 

Conforme uma perceivablequality é representada, é necessário, conforme mencionado 

anteriormente, indicar o agente significador. Este é representado pelos integerintevaldimension 

e decimalrationaldimension, indicando qual o tipo de medida empregada – respectivamente 

Celsius, Pés e Metro –, através de uma relação de estruturação. Por sua vez, toda qualidade 

necessita de um objeto, entidade ou fenômeno a que pertence, sendo assim, ocorre a relação de 

caracterização da perceivablequality com um kind (ALBUQUERQUE e GUIZZARDI, 2013). 

Todavia, conforme informa Albuquerque e Guizzardi (2013) ambos perceivable e 

nonperceivable quality têm que estar associados a uma estrutura de referência mensurável 

através de uma relação de estruturação; bem como estarem relacionados a uma universal através 

de uma relação de caracterização. Entretando, uma nonperceivablequality não demanda um 

agente significador mensurável, formal, como metro, Celsius ou um croma RGB. Ao invés 

disso, devido à capacidade de um nonperceivablequality de ser percebido a partir de seu 

processo de concepção, este acaba indicando a forma em que percebemos a qualidade. Por 

exemplo, o valor de uma moeda não pode ser medido de forma clara (ALBUQUERQUE e 

 
100 No original, em inglês: “The percept of a quality is referred in the literature as quale (…). Originally, the 

term quale refers to the percept or mental state that is evoked in cognitive agents while observing some 

particular quality. Thus, qualia are by nature intrinsic to (the minds of) cognitive agents and therefore cannot be 

shared. In order to the communicated qualia needs to be approximated and then referred by symbols like “1m”, 

“40ºC” or Crimson Red”. As perception is only possible on the magnitudes of substantial qualities like color 

and height, we use magnitudes of substantial qualities like color and height, we use the term quale also to denote 

the “conceived value” of abstract qualities like currency value and name” 
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GUIZZARDI, 2013), mas pode ser intuído a partir do entendimento de como vem a existir. A 

partir disso, somos capazes de mensurar o valor de uma moeda. 

 

Figura 9: Perceivablequality representado na OLED 

 

 

Fonte: ALBUQUERQUE e GUIZZARDI, 2013 

 

 Na figura 10, temos ilustradas as categorias FunctionalComplex, Collective e Quantity, 

outras formas de se representar entidades que representam conjuntos. A partir dessas 

especificações é possível oferecer uma melhor descrição da natureza do conjunto representado. 
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Figura 10: Fragmento da UFO-A apresentando as categorias Quantity, FunctionalComplex e 

Collective 

 

Fonte: Zamborlini (2011) 

 

FunctionalComplex pode ser compreendido como sendo uma reunião de diferentes 

entidades, cujas instâncias possuem diferentes papéis, organizadas de tal forma que executam 

funções para a execução ou funcionamento de um sistema complexo (ZAMBORLINI, 2011). 

Um exemplo seria o corpo humano com suas várias diferentes partes executando diferentes 

tarefas para o seu funcionamento, como o coração bombeando sangue, o sangue nutrindo as 

células e as células constituindo nosso organismo. 

Collective expressa entidades, cujas instâncias fazem parte de um grupo, em uma 

uniformidade de estrutura para membros pertencentes a este grupo (SALES e GUIZZARDI, 

2017). Exemplos incluem baralho de cartas, uma floresta, um grupo de pessoas, uma pilha de 

tijolos (SALES e GUIZZARDI, 2017). 

Por fim, Quantity está relacionado com entidades que são referidas de acordo com sua 

massa ou volume, como ouro, água, areia, etc. (GUIZZARDI, 2005). Ou seja, “agrupa 

indivíduos que são porções maximais de uma quantidade de matéria, por exemplo, a quantidade 

(maximal) de água em um copo” (ZAMBORLINI, 2011, p. 33). 

Há ainda um outro aspecto importante a ser mencionado a acerca da UFO, que são as 

diferentes relações existentes nesta ontologia. E iremos abordar a seguir essas relações. 

 

5.2.1.1 Diferentes relações na UFO 

 

De modo semelhante às relações demonstradas na seção 3 do presente trabalho, há 

também a existência de diferentes tipos de relacionamentos entre entidades existentes na UFO. 

Cada uma dessas relações lida com um diferente aspecto de ligação entre entidades, sendo 
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algumas delas as relações formais, materiais e partitivas (GUIZZARDI e WAGNER, 2010; 

SALES e GUIZZARDI, 2017). 

Guizzardi e Wagner (2010, p. 5) definem a relação formal como sendo  

 

mantidas entre duas ou mais entidades diretamente, sem qualquer outra particular 

intervindo (...). Porém, nós também classificamos como formal as relações de domínio 

que exibem características similares, por exemplo, as relações de comparação, como 

mais alto que, mais velho que, sabe mais grego que101 

 

Sobre as relações materiais, Guizzardi e Wagner (2010, p. 5) oferecem a seguinte 

definição:  

 

Relações materiais, por sua vez, têm uma estrutura própria e incluem exemplos como 

trabalhando em, matriculado em, conectado a. Enquanto uma relação formal como 

entre Paul e seu conhecimento X de grego mantém-se direta tão logo que Paul e X 

existem, para uma relação material de estar sendo tratado entre Paul e a unidade 

médica MU1
 existir, outra entidade precisa existir que media Paul e MU1. Nós 

chamamos essas entidades de relator102 

 

Há ainda as relações de mediação, caracterização e estruturação. Mediação compreende 

relações em entre duas entidades, que é um tipo de relação de dependência existencial. 

Manifestando-se entre o relata – o que é relacionado – e o qua – o que relaciona – que compõem 

o Relator (SUCHÁNEK, 2019). 

Caracterização diz respeito à relação entre um portador de uma característica e uma 

característica (SUCHÁNEK, 2019). Também é uma relação de dependência existencial. 

Estruturação é uma relação que expressa a ligação entre uma qualidade universal e a 

correspondente estrutura da qualidade (com seus diferentes aspectos) (ALBUQUERQUE e 

GUIZZARDI, 2013). 

 
101 No original: “(…) hold between two or more entities directly, with-out any further intervening particular 

(…). However, we also classify as formal those domain relations that exhibit similar characteristics, i.e., those 

relations of comparison such as is taller than, is older than, knows more greek than.” 
102 No original: “Material relations, conversely, have material structure of their own and include examples such 

as working at, being enrolled at, and being connected to. Whilst a formal relation such as the one between Paul 

and his knowledge x of Greek holds directly and as soon as Paul and x exist, for a material relation of being 

treated in between Paul and the medical unit MU1 to exist, another entity must exist which mediates Paul and 

MU1. We name these entities relators.” 
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Finalmente, a relação partitiva na UFO se faz manifesta a partir da compreensão dos 

quatro tipos de relação partitiva: subquantitiy-quantity, subcollective-collective, member-

collective and component-funcional complex (SALES e GUIZZARDI, 2017). 

Subquantity-quantity lida com a quantidade de uma matéria que está sendo modelada; 

subcollective-collective descreve a relação entre coletivos menores existentes dentro de um 

coletivo maior, formalizando a compreensão de múltiplas partes coletivas formando um 

coletivo maior103; member-colletive é exprimido na UFO a partir do Collective, e a compreensão 

explicada acima descreve bem, em que todos os membros participantes tê m uma função 

homogênea dentro daquele coletivo; finalmente, component-functional complex lida com várias 

partes existindo em um sistema complexo, sendo que cada uma das partes constituidoras têm 

um papel e natureza distintas, um exemplo seria o sistema circulatório (SALES, GUIZZARDI, 

2017). 

 

5.2.2 UFO-B 

 

A UFO-B tem como foco representar perdurants, que são processos e eventos 

(GUIZZARDI, 2005; GUIMARÃES et al, 2017; ALMEIDA, FALBO e GUIZZARDI, 2019). 

 

Figura 11: UFO-B e suas categorias 

 

Fonte: Almeida, Falbo e Guizzardi (2019) 

 

 
103 Exemplo: municípios em um estado, estados em um país. 
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Esta ontologia é constituída de cinco subteorias: mereologia, participação, relações 

temporais, eventos como manifestação de disposições e mudança (ALMEIDA, FALBO e 

GUIZZARDI, 2019). 

A mereologia pressupõe que eventos podem formar partonomias 104  (ALMEIDA, 

FALBO e GUIZZARDI, 2019). 

Endurants tem importante papel no estabelecimento de eventos, posto que eventos são 

dependentes existencialmente de uma endurant em particular chamada de participação. E dessa 

forma, a partir dos participantes de um evento, eventos podem ser desdobrados a derivado 

daqueles que participam dele (ALMEIDA, FALBO e GUIZZARDI, 2019). Um exemplo 

oferecido por Almeida, Falbo e Guizzardi (2019) é a apunhalada desferida por Brutus em César, 

em que podemos estabelecer a participação de Brutus, César e do punhal. 

Relações temporais permite que sejam estabelecidas as propriedades duração, ponto de 

princípio e fim de um determinado evento (ALMEIDA, FALBO e GUIZZARDI, 2019). 

Eventos como manifestações de disposições permite que haja uma conexão entre 

eventos e endurants chamadas disposições – que por sua vez, são capazes de se ligar a outros 

endurants – (ALMEIDA, FALBO e GUIZZARDI, 2019). Almeida, Falbo e Guizzardi (2019) 

oferecem como exemplo o evento de uma corrente elétrica estar passando por um condutor, que 

denota a disposição do próprio condutor de conduzir eletricidade, desse modo, disposições são 

manifestas em situações chave.  

Os eventos podem ser divididos entre atômicos e complexos. Eventos atômicos tem uma 

única disposição, e não são particionados. Eventos compostos são compostos de dois ou mais 

eventos atômicos em si (GUIZZARDI, 2017a). Um exemplo oferecido por Benevides et al 

(2017) são os eventos a “morte de César” e o “assassinato de César”. Estes eventos ilustram 

que um objeto não participa somente em um evento atômico, manifestando suas disposições, 

mas também em eventos complexos. Na “morte de César”, César assume o papel daquele que 

“morre”, enquanto César assume o papel de “assassinado” no “assassinato de César”. Um 

evento complexo poderia ser observado105 na “conspiração contra César”, que condensa o 

assassinato e a morte no mesmo evento. 

Finalmente, temos a mudança como sendo a quinta subteoria, sendo que esta versa 

acerca da capacidade de estabelecer causalidade vindo da capacidade de mapeamento do mundo 

a partir de eventos. Se um evento ocorre, e por consequência de alguma disposição existente 

 
104 Ordenações concretas do relacionamento entre partes de um todo 
105 Aqui consideramos o evento histórico da conspiração e assassinato de César, em Roma, no século 44 a.C. 
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em um dos participantes do evento existe uma reação – por exemplo, evento E ocasionando 

situação S que inicia evento E’ –, a subteoria da mudança explica isso (ALMEIDA, FALBO e 

GUIZZARDI, 2019). No exemplo oferecido, temos uma situação em que S desencadeia E’, e 

E causa E’. 

A categoria Event, da UFO-B, segundo Scheidegger (2016, p. 69) tem como diretrizes 

para o estabelecimento de uma conceituação: “identificar as partes temporais que o compõem. 

Mencionar na definição somente a(s) partes temporal(is) que seja(m) relevante(s) para a 

compreensão do conceito sendo definido”; “para cada parte temporal, identificar os 

participantes do evento”; é desejável para as próximas quatro diretrizes, “mencionar o que 

determina o início do evento”; “mencionar o que determina o término do evento”; “identificar 

a situação que dispara o evento”; e “identificar a situação que é provocada pelo evento”. 

 

5.3 ONTOUML E OLED 

 

A OntoUML é uma linguagem de modelagem conceitual baseada em UML (Unified 

Modeling Language) que está alinhada com a UFO, permitindo abstrações e descrições de 

maior qualidade, capazes de grande fidelidade com a realidade. (BENEVIDES et al, 2009). A 

utilização dessa linguagem permite formalizar os modelos ontológicos construídos utilizando a 

UFO-A. 

A utilização da OntoUML é possível fazendo uso da ferramenta OLED (OntoUML 

Lightweight Editor), que permite seguir todo o processo de desenvolvimento de uma ontologia, 

conforme demonstrado na figura 12 (GUERSON et al, 2015). 

 

Figura 12: Suporte da OLED para o processo de desenvolvimento de ontologia 

 

Fonte: GUERSON et al (2015) 
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Comparado ao que foi apresentado pela metodologia SABiO na seção anterior, 

conseguimos perceber que há uma semelhança entre o que a metodologia aponta como caminho 

a ser seguido com o que a OLED permite. 

Uma das funcionalidades mais interessantes é a capacidade de validação que a OLED 

proporciona aos seus usuários, garantindo que a ontologia foi construída de forma correta, e 

que os valores e conexões tem fundamento lógico. Todavia, a ferramenta OLED não contém 

suporte para a expressão de entidades pertencentes à UFO-B. 

Com o que apresentamos na presente seção, temos as ferramentas necessárias para a 

construção de um modelo ontológico. E, considerando todas as teorias e conceitos que 

apresentamos até o presente momento, temos a capacidade de, na próxima seção, demonstrar o 

que todos esses fatores juntos podem nos proporcionar.  
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6 – PRESSUPOSTOS PARA CONCEITUAÇÃO COM VISTA A UM MODELO 

ONTOLÓGICO 

 

A partir dos assuntos abordados nas seções 3 a 5, temos capacidade de estabelecer com 

este arcabouço teórico os caminhos e métodos a serem seguidos no desenvolvimento de um 

modelo ontológico. 

Na presente seção, iremos explicitar quais teorias e princípios serão utilizados para a 

constituição dos pressupostos. Para o melhor entendimento, separamos o desenvolvimento da 

presente seção em quatro partes: o modelo conceitual e ontológico; como definir um conceito; 

utilização da UFO; síntese dos pressupostos. O motivo da escolha desse percurso segue a lógica 

de que precisamos explicitar as teorias e princípios importantes para a modelização do conceito, 

e para apreender o conceito, precisamos saber como defini-los; em seguida descreveremos 

brevemente a UFO, e finalmente explicitamos a síntese dos pontos abordados. 

 

6.1 PRESSUPOSTOS DO MODELO CONCEITUAL E ONTOLÓGICO 

 

De acordo com os pontos que levantamos na seção 4, acerca de modelos conceituais e 

modelos ontológicos, temos insumos suficientes para a compreensão da natureza do que é o 

modelo, o que é um modelo conceitual e sua importância para a elaboração de uma ontologia. 

Bem como uma metodologia para seu desenvolvimento, sendo manifesta na SABiO. 

Nesta subseção evidenciaremos as características e informações mais importantes para 

a formulação de um modelo ontológico, de acordo com o que já abordamos. 

Um fator importante a ser compreendido é a natureza de um modelo como sendo uma 

representação do mundo, buscando destacar quais são as características importantes do 

determinado substrato no qual o modelo foi baseado (CAMPOS, 2004), bem como simular e 

prever eventos com base na estrutura representativa de um modelo (OLIVEIRA e ALMEIDA, 

2011, p. 167). Retomando ao que Sayão (2001) informa, um modelo deve deter características 

de Mapeamento, Redução e Pragmatismo; que denotam a base de um modelo sendo um objeto 

ou fenômeno, a natureza reduzida do modelo ante ao objeto original, e a capacidade de 

substituição de objetos dependentes de uma operação. 

 Sayão (2001) aponta também sete diferentes funções atribuíveis a um modelo, das quais 

nos interessam todas as sete106. As mais importantes para o presente trabalho são a função 

 
106 Ver páginas 58-59 para definições mais claras. 
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exploratória e redutora de complexidade; a função aquisitiva; a função normativa; a função 

sistemática; e a função construtiva. 

A função exploratória e redutora de complexidade se manifesta a partir da necessidade 

de estabelecimento da amplitude de um determinado objeto ou fenômeno em relação com 

outros objetos e fenômenos, bem como conceitos e relações. A função aquisitiva permite a 

obtenção de informações, conceitos e termos importantes para a elaboração da estrutura. A 

função normativa permite estabelecer objetos e fenômenos semelhantes, e compará-los. A 

função sistemática por sua vez torna possível a formulação do modelo propriamente dito, de 

acordo com uma estruturação que siga um determinado ponto de vista – ponto de vista este que 

pode ser entendido como o domínio ou a necessidade do indivíduo ou grupo o qual demanda a 

construção do modelo –. A função construtiva, por sua vez, se manifesta na própria construção 

do modelo, de acordo com as definições da função sistemática. 

Em complemento, a contribuição de Campos (2004) com as cinco perspectivas para 

pensar a modelização107  de Le Moigne – o aspecto instrumental; a hipercomplexidade; a 

capacidade de retroalimentação de uma estrutura; a distinção de um sistema e um conjunto; a 

liberdade progressiva do modelizador – oferece uma clara indicação de caminhos a serem 

seguidos e evitados no ato de modelização. Sendo todos os cinco pontos de interesse para o 

presente trabalho. 

Porém, tendo em mente a visão de Le Moigne acerca da perspectiva de 

hipercomplexidade, podemos nos questionar se há um contrassenso entre a característica 

apresentada por Sayão (2001) acerca da função exploratória e redutora de complexidade, com 

as duas entrando em conflito. É importante recordar que a hipercomplexidade não implica numa 

contrariedade à simplificação, mas sim como uma contrariedade a uma hipersimplificação, pois 

a eliminação da simplicidade não ocorre pela complexidade, conforme dito em Campos (2004), 

sendo isso uma ilusão. 

Os outros pressupostos de Le Moigne nos guiam para uma modelização que tenha em 

mente que um modelo deve funcionar como um sistema; levando em conta a complexidade 

como característica essencial do objeto, não devendo ser apagada; a retroalimentação do 

modelo como meio dele crescer e/ou se atualizar; distinguir o que é um sistema do que é um 

conjunto; bem como ter o criador de um modelo ter a liberdade para desenvolver o modelo de 

acordo com os requisitos necessários e a necessidade (CAMPOS, 2004).  

 
107 Ver subseção 4.2 para definições mais claras. 
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Em suma, um modelo pode ser compreendido, com base no que apresentamos até aqui, 

como um constructo mental, criado de acordo com a necessidade de compressão de um 

determinado objeto ou fenômeno, com características que permitam a evidenciação do que é 

representado, ao mesmo tempo em que permita simplificar as características, conceitos e 

relações que formam o referente. Um modelizador tem a capacidade de construir um modelo 

que se adapte às necessidades dos seus usuários, bem como os limites impostos pelo referente 

e conceitos e objetos que estejam relacionados ao seu entorno. 

A capacidade da modelagem conceitual de estar circunscrita em um determinado 

domínio (BENEVIDES et al, 2009; ALMEIDA et al, 2018), e sua capacidade de retratar a visão 

deste domínio acerca de um objeto ou fenômeno é um fator de interesse para uma modelização 

que se preocupe em atender às demandas de um determinado grupo. Ou simplesmente se focar 

na descrição mais precisa de um extrato da realidade, conforme estabelecemos na seção 4.1.1. 

Possibilidades diferentes para a utilização de modelos conceituais foram também 

abordadas naquela seção, bem como a multiplicidade de definições possíveis para um modelo 

conceitual. Incluindo a escolha das definições de Campos (2004), de Sayão (2001), de Almeida, 

Oliveira e Coelho (2010), e de Benevides et al (2009) e Almeida et al (2018)108, o que nos 

permitiu oferecer a definição acima. 

A modelagem conceitual, conforme apontou Guimarães et al (2017), detém fundamental 

importância para a construção de uma ontologia. Assim como Falbo (2014) aponta que, de 

acordo com a metodologia SABiO, uma modelagem conceitual se faz necessária para a boa 

formulação de uma ontologia. Dessa forma, reforçamos a importância de realizar-se uma 

modelagem conceitual, que servirá como base para o desenvolvimento do modelo ontológico. 

E para realizar uma modelagem conceitual, realiza-se a circunscrição do domínio a ser 

abordado. Conforme apontado na seção 4.2, o domínio é extraído da visão de um determinado 

grupo sobre um extrato da realidade. Tomando por princípio o estudo de Campos (2004) acerca 

da modelagem de domínios, existem quatro princípios fundamentais para a sua modelização, o 

método de raciocínio, o objeto de representação, as relações entre objetos e as formas de 

representação, conforme visto na seção 4.2109. 

O método de raciocínio mais interessante para a formulação de uma ontologia, levando 

em conta os ditames da Ciência da Computação, é o indutivo (bottom-up), em detrimento a 

abordagem dedutiva (top-down) (CAMPOS, 2004). Mas, de acordo com os argumentos de Le 

 
108 Ver subseção 4.2 
109 Ver subseção 4.2 
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Moigne e Morin apresentados por Campos (2004), o método de raciocínio não deve ser limitado 

apenas à indução e dedução. Há a necessidade de uma relação sistêmica entre as duas operações 

com intenções de potencializar a efetividade das duas metodologias, complementando-se 

(CAMPOS, 2004). Em complemento a essa abordagem, temos a abordagem onomasiológica, 

baseada na Teoria do Conceito, em que se pressupõe uma definição que leve em conta a 

utilização de afirmativas verdadeiras para a identificação de conceitos importantes, partindo 

indo então para os termos.  

A abordagem onomasiológica por sua vez permite que haja uma compreensão na própria 

formulação dos conceitos presentes em um domínio partindo da análise do referente. E essa 

análise realizada pelo modelizador a partir do referente pode empregar as visões de 

especialistas, permitindo navegar pelas visões existentes do domínio, porém é a interpretação 

do modelizador que dá os contornos do conceito representado. A partir da análise do referente 

e a interpretação do domínio, o emprego de fontes documentais auxilia no entendimento das 

características relevantes a serem representadas do referente em um determinado domínio 

(CAMPOS, 2017).  

O objeto de representação, como dito por Campos (2004) pode ser interpretado de 

acordo com dois pontos de vista, o que se assemelha à Teoria do Campos (2004) oferecendo 

ambas posições como possibilidades de escolha do modelizador, algo que está em acordo com 

o princípios da liberdade progressiva do modelizador. Porém, de acordo com a abordagem 

onomasiológica, seguiremos o ponto de vista de considerar o objeto de representação como a 

menor unidade para manipulação e/ou representação dentro de um modelo (CAMPOS, 2004). 

As relações entre objetos serão melhores abordadas conforme explicarmos os 

pressupostos para a conceituação, onde iremos lançar mão da Teoria do Conceito, estudos de 

Pap (1964) e Joseph (2008). Porém dentro de um contexto de formulação de um modelo 

conceitual para formulação de um modelo ontológico, as relações entre objetos serão elaboradas 

levando em conta uma ontologia de fundamentação, no caso deste trabalho, a UFO. 

As formas de representação, como informa Campos (2004) têm que ser efetivas em sua 

capacidade de serem comunicadas, bem como compreendidas. Considerando este aspecto, a 

formulação de uma representação gráfica permite que tais requisitos sejam cumpridos, 

tomamos isso como um importante pressuposto para ser utilizado. 

Desse modo, a partir da estruturação de um modelo conceitual, podemos formular a 

estrutura lógica que retrata a parte da realidade que seja de interesse. 
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E tendo isso em mãos, passamos para os pressupostos da metodologia SABiO (FALBO, 

2014) para a formulação de um modelo ontológico. Fundamentalmente, Falbo (2014) informa 

uma série de fases para a formulação de uma ontologia, porém conforme informado na seção 

4.3110, somente duas fases serão consideradas para a presente pesquisa: a identificação de 

propósito e escolha de requisitos; e a captura e formalização da ontologia. 

A primeira fase demanda que sejam executadas quatro atividades: identificação de 

propósito e usos intencionados; elicitação de requisitos; identificação das perguntas de 

competência; e modularização da ontologia (FALBO, 2014). A terceira atividade, a de 

identificação de perguntas de competência tem importância ser mencionada, em especial no 

atual momento, por conta de sua importância grandiosa para a o estabelecimento de um modelo 

ontológico. A partir da boa formulação de perguntas de competência é possível compreender 

quais fatores são essenciais para a formulação de uma ontologia, bem como a auxiliar na 

elucidação dos requisitos a serem cumpridos pela ontologia (FERNANDES, GUIZZARDI e 

GUIZZARDI, 2011). Afinal, perguntas de competência determinam aquilo que a ontologia 

deve responder e o que não deve responder, ou seja, a definição de seu escopo (FALBO, 2014). 

Uma pergunta de competência, conforme demonstra Falbo (2014) tem três estratégias 

fundamentais: de cima pra baixo (top-down), de baixo para cima (bottom-up) e do meio (middle 

out)111. E, para o presente trabalho, a estratégia a ser utilizada será a estratégia pelo meio, onde 

a formulação das perguntas se preocupará com os fatores essenciais para a formulação do 

modelo ontológico, e compreensão do que deve ser fundamental ser representado, passando 

então para questões mais simples e complexas de acordo com a necessidade (FALBO, 2014). 

Perguntas de competência mais simples são importantes para a formulação de casos teste, ao 

passo que as perguntas mais complexas e/ou abstratas guiam a modularização da ontologia. 

Retomando ao que Souza et al (2014) propõem, as quatro questões auxiliares  (o que, 

como, por que e onde) nos permitem refinar as questões de competência de tal forma que torna 

mais preciso o escopo em que elas buscam inquerir. As questões estão descritas no quadro 2. 

 

 

 

 

 

 
110 Ver subseção 4.3 
111 Ver subseção 4.3 
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Quadro 2: Questões auxiliares de Souza et al (2014) 

Questão Função Tipo de pergunta de 

competência gerada 

O que Delimita os “tipos e subtipos”, “partes e 

todo” de uma entidade que interage com 

outra. 

Pergunta de competência 

genérica 

Como Representa aquilo que pode ser usado para 

cumprir uma ação ou função. 

 

Pergunta de competência de 

relações de uso 

Por que Representa a causa, razão ou motivo que 

leva uma determinada entidade a realizar 

uma determinada função/ação. 

Pergunta de competência de 

relações causais 

Onde Representa o local onde uma interação 

específica entre duas entidades ocorre. 

Pergunta de competência de 

relações espaciais 

Fonte: Elaboração própria 

 

Conforme informado na seção 4.3112, a modularização de ontologia, deve ser realizada 

de acordo com a complexidade do domínio a ser estudado (FALBO, 2014). Porém, o presente 

trabalho não irá lidar com essa etapa por conta da complexidade do assunto e de estar fora do 

escopo do modelo ontológico que buscamos desenvolver.  

A fase de captura e formalização da ontologia se utiliza, também das perguntas de 

competência, para o estabelecimento dos conceitos e relacionamentos importantes buscando o 

estabelecimento de uma ontologia de qualidade (FALBO, 2014). O uso de perguntas de 

competência nesse contexto busca auxiliar na identificação de fatores, características e funções 

importantes de serem representadas dentro de uma ontologia, possibilitando a resposta dessas 

perguntas a um usuário113 (FALBO, 2014). Corroboram com essa visão Fernandes, Guizzardi 

e Guizzardi (2011). 

 
112 Ver subseção 4.3 
113 Por exemplo, dentro de uma ontologia de cinema, uma pergunta de competência possível é “Qual é o gênero 

do filme?”, ou então “Quais outros filmes foram filmados pelo mesmo diretor?”. Essas perguntas se permitem à 

ontologia retornar ao usuário filmes com características conceituais semelhantes obtidas a partir dessas 

perguntas. 
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Estando em harmonia com a indicação de Campos (2004) acerca da importância da 

utilização de uma estrutura gráfica, Falbo (2014) pontua que a estrutura gráfica permite uma 

clara comunicação do que está contido na ontologia. 

Aliada a estrutura gráfica, a utilização da linguagem de representação ontológica 

OntoUML no presente trabalho oferece uma estrutura lógica, permitindo que haja uma 

formalidade e possibilidade de validação da ontologia, aumentando as chances de entendimento 

entre usuários da ontologia, e facilitando o intercâmbio entre diferentes grupos de usuários.  

Para permitir que a ontologia seja capaz de conter os pontos mencionados anteriormente, 

a fase captura e formalização de uma ontologia é formada por quatro atividades: modelagem 

conceitual; dicionário de definições de termos; definição informal de axiomas; e definição 

formal de axiomas (FALBO, 2014), conforme podemos observar na subseção 4.3. 

Falbo (2014), como informado na subseção 4.3, argumenta que a fase de captura de 

conceitos e relacionamentos importantes para uma ontologia não necessita da presença de 

especialistas para a consulta acerca das informações relevantes para a construção da ontologia, 

mas pode ser tomada de importantes fontes de conhecimento. Um ponto importante a ser 

mencionado sobre dessa informação é acerca da metodologia empregada para a realização da 

pesquisa deste presente trabalho, que seguiu o caminho de utilização de fontes informacionais 

consolidadas e relevantes, levando em conta diferentes níveis de especialização e 

formalidade114. É importante mencionar que sempre tivemos em mente, para a realização da 

presente pesquisa, o referente que buscamos definir – a jogabilidade –. 

Acerca do segundo ponto em especial, a utilização de fontes informais para a elaboração 

deste trabalho se faz justificada a partir da natureza popular do videogame, bem como a prolífica 

participação da comunidade consumidora, perceptível a partir de uma simples busca em um 

mecanismo de buscas, seção de comentários de um site ou de sites de publicação de conteúdos 

audiovisuais115. 

 

6.2 PRESSUPOSTOS DO CONCEITO 

 

Conforme mencionado na subseção anterior, o relacionamento entre conceitos e objetos 

existentes em um modelo, seja ele conceitual ou ontológico, neste trabalho se basearão na 

 
114 Especialização quanto a videogames, e/ou conceitos relacionados ao videogame. Formalidade quanto a serem 

acadêmicos ou não. Uma revista específica sobre videogames tem alta especialização, mas baixa formalidade. 
115 Como o youtube.com e vimeo.com 
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Teoria do Conceito (DAHLBERG, 1978a, 1978b) nos princípios de Pap (1964) e Joseph (2008), 

conforme apresentado na seção 3 deste trabalho.  

O entendimento do que o conceito é, dentro de um determinado contexto, pressupõe a 

identificação do item de referência, a utilização de afirmativas verdadeiras e verificáveis e a 

síntese dos predicados. Isso é o que a Teoria do Conceito oferece, e é um dos pontos 

fundamentais para os pressupostos elicitados neste trabalho (DAHLBERG, 1978a). Este 

princípio, conforme mencionado na subseção anterior, está fortemente relacionado com a 

abordagem onomasiológica, apresentada por Campos (2017), como pressuposto essencial para 

o desenvolvimento de um modelo conceitual e ontológico, dentro desta pesquisa. 

Porém, há mais do que simplesmente discorrer sobre a importância da abordagem 

onomasiológica, há o imperativo de compreender como as relações entre objetos e conceitos 

ocorrem, conforme apontou Campos (2004). E para isso, o entendimento da conceituação, 

características essenciais e acidentais, pressupostos, diferentes tipos de relacionamento e boas 

práticas de conceituação são necessários. Nesta subseção, iremos mencionar os pressupostos 

fundamentais para o desenvolvimento do presente trabalho. 

Para o bom entendimento de o que conceito é, e como deve ser desenvolvida uma 

conceituação, Dahlberg (1978a) forneceu quinze definições importantes para o estabelecimento 

de um conceito, conforme visto ao longo das subseções 3.1 e 3.2, e dentre esses quinze pontos, 

selecionamos três, conforme ilustrado no quadro 3. 

 

Quadro 3: Elementos propostos por Dahlberg para uma conceituação  

 

1 Um conceito é uma unidade do conhecimento, formado por afirmativas verificáveis 

sobre um determinado item de referência relacionado a uma representação verbal. 

2 A intensão de um conceito é obtida a partir da soma total de suas características, mais 

suas características específicas, comparando-as aos conceitos totais de sua hierarquia 

conceitual. 

3 Definição é o estabelecimento da correlação entre o termo e as caracteresticas 

necessárias do referente de um conceito, “com o propósito de delimitar o uso do termo 

no discurso” (DAHLBERG, 1978a, p. 149). 

Fonte: Elaboração própria 
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Nosso interesse nesses três pontos está presente no apontamento de: como se faz 

manifesto um conceito; o que diferencia um conceito de outros semelhantes, especificando-o; 

como realizar uma definição. Ao sabermos como formular conceito, separá-lo de seus 

semelhantes, estabelecer uma hierarquia de especificidade – quando necessário –, determinar 

como fazer uma definição, temos as ferramentas básicas para constituir, diferenciar e 

estabelecer uma definição. 

Dahlberg (1978a) em seu texto nos oferece o exemplo de cinco definições: real; 

nominal; ostensiva; operacional; e condicional 116 . E, para complementar essas definições 

possíveis, buscamos o auxílio de Pap (1964) e Joseph (2008). Pap acabou sendo a base para 

esse complemento117, e as definições úteis para a nossa pesquisa são: definição por análise de 

um conceito; definição disjuntiva; definição por gênero e diferença; e definição por sinônimo. 

A escolha dessas definições se dá pelo contexto deste trabalho, com intenções de definir o que 

um termo específico em um domínio específico é, ao mesmo tempo em que se tenta distingui-

lo de termos semelhantes, se assim for necessário. Apresentamos essas definições no quadro 4. 

A coluna “Resumo” apresenta uma breve descrição da natureza desse tipo de definição. Ao 

passo que a coluna “Função no presente trabalho”, como o nome implica, explica qual o 

possível emprego desse tipo de definição nesta pesquisa. Seja como auxílio na descrição de 

conceitos explorados, identificação de conceitos relacionados ao objeto de pesquisa nas fontes 

analisadas ou estipulação de relacionamentos entre conceitos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
116 Ver Subseção 4.2.2 
117 Os diagramas das ligações entre definições podem ser vistos nas figuras 5 e 6, subseção 4.2.2. 
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Quadro 4: Tipos de definição 

 

Definição Resumo Função no presente trabalho 

Real Definição derivada da identificação da 

equivalência do termo com as 

características de um referente. 

Descrever as partes essenciais 

para o desenvolvimento de um 

conceito (referente, 

característica e forma verbal) 

Nominal Definição a partir da correlação de um 

termo com características, a despeito do 

referente. 

Auxiliar na identificação de 

conceitos definidos dessa 

forma, e possibilitar a extração 

de características dele. 

Ostensiva Definição que ocorre a partir da 

equiparação de termo e referente, a 

despeito das características.  

Auxiliar na identificação de 

conceitos definidos dessa 

forma, e possibilitar a extração 

compreender o contexto 

aplicado. 

Operacional Definição estabelecida a partir da 

utilização de regras para a formulação de 

um referente em questão. 

 

Auxiliar na identificação de 

conceitos definidos dessa 

forma, e derivar características 

da descrição. 

Condicional É uma definição realizada a partir do 

estabelecimento e cumprimento de 

determinadas condições. 

A definição condicional serve 

como complemento à definição 

real e o relacionamento entre 

outros conceitos, permitindo o 

estabelecimento de conceitos 

manifestos a partir da ligação 

entre dois ou mais conceitos. 

Por análise de 

um conceito 

Parte do princípio que conceitos podem 

originar afirmativas analíticas, que são 

capazes de validar e definir o conceito. 

Permite validar o conceito. 
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Disjuntiva Um termo pode conter em si outros 

termos que são suprimidos por conta de 

um papel ou função realizado. 

Permite identificar não só os 

termos contidos em um outro 

termo, mas também 

características existentes em 

um termo pertencentes a outro. 

Por gênero e 

diferença 

Um determinado conceito pertencente a 

um grupo pode ser analisado a partir da 

espécie a qual pertence e da diferença 

que o distingue de outros membros da 

mesma espécie. 

Auxilia na compreensão da 

intensão de um conceito. 

Por sinônimo É percebida pela capacidade de trocar 

um termo pelo seu sinônimo, mantendo 

o mesmo sentido. 

Fundamental para o 

estabelecimento e confirmação 

se um termo expressando um 

conceito é ou não o mesmo 

expresso por outro termo.  

Fonte: Elaboração própria. 

 

Conforme mencionado na seção 3.2, boas práticas são necessárias para a formulação de 

bons conceitos, de tal forma que não haja um mau entendimento, nem falha no aspecto lógico 

causado por uma definição de um conceito que seja circular, enviesada ou incompleta, por 

exemplo. Com os aportes de Joseph (2008), Seppälä, Ruttenberg e Smith (2017) e Dahlberg 

(1981), trouxemos as recomendações de cada um desses autores a serem seguidas em uma 

conceituação. Algumas recomendações foram repetidas entre os três autores, notadamente, a 

circularidade e a clareza na definição. O quadro 5 apresenta uma lista das recomendações desses 

autores, a fim de facilitar o entendimento do leitor. 
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Quadro 5: Princípios, boas práticas e regras para a conceituação 

 

N0. Princípio, Boa Prática ou Regra Resumo Fonte 

1 Conversibilidade Quando o sujeito e o predicado puderem ser alternados sem afetar 

a validade da definição, é um indicativo de validade do termo. 

Joseph (2008) 

2 Evitar definição negativa  A definição deve ter uma descrição sem utilização de negativas, 

pois pode causar uma definição onde é dito o que o conceito não é, 

ao invés do que é. 

Joseph (2008) 

Seppälä, Ruttenberg e 

Smith (2017) 

3 Ter clareza na definição Ser o mais claro e preciso na definição sem lançar mão de termos 

complexos ou obscuros sem necessidade. 

Joseph (2008) 

Dahlberg (1981) 

4 Evitar circularidade Evitar a utilização de palavras derivadas do termo de um conceito 

para sua descrição. 

Joseph (2008) 

Seppälä, Ruttenberg e 

Smith (2017) 

Dahlberg (1981) 

5 Correção gramatical Respeitar as regras gramaticais, como na conjugação verbal. Joseph (2008) 

6 Identificar conceitos primitivos Identificar os termos muito utilizados na construção da estrutura de 

conceitos, e designá-los como termos primitivos. 

Seppälä, Ruttenberg e 

Smith (2017) 

7 Definições únicas Termos não devem ser compartilhados entre conceitos. Seppälä, Ruttenberg e 

Smith (2017) 

8 Vocabulário específico Quando for mencionar outras classes, manter o vocabulário 

específico do sistema conceitual. 

Seppälä, Ruttenberg e 

Smith (2017) 
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9 Evitar plurais Auto evidente. Seppälä, Ruttenberg e 

Smith (2017) 

10 Evitar categorizadores A estrutura hierárquica deve se encarregar de indicar onde o termo 

se encontra. 

Seppälä, Ruttenberg e 

Smith (2017) 

11 Evitar informação enciclopédica Estender para além do essencial a definição de um conceito, ou a 

sobrecarga de informações dificultam o entendimento do usuário. 

Seppälä, Ruttenberg e 

Smith (2017) 

12 Evitar definições por extensão  Ao listar definições de membros pertencentes a um determinado 

conceito, é demandando do usuário uma familiaridade com o 

conceito expresso ou listado. 

Seppälä, Ruttenberg e 

Smith (2017) 

13 Evitar expressões generalizantes Usar expressões generalizante podem incorrer em redundância. Seppälä, Ruttenberg e 

Smith (2017) 

14 Evitar exemplos e listas No momento da definição de um conceito, exemplos e listas tiram 

o foco da compreensão clara e precisa do que é o conceito. 

Seppälä, Ruttenberg e 

Smith (2017) 

15 Simplicidade Somente o que for necessário para descrever um conceito deve ser 

descrito. 

Dahlberg (1981) 

16 Nível Termos adequados ao nível da área e usuários. Dahlberg (1981) 

17 Justaposição de definições Deve-se evitar a enumeração de termos equivalentes, por não 

oferecer uma definição orientada ao referente. 

Dahlberg (1981) 

18 Correspondência ao referente Definiendum e definiens devem ter um mesmo referente, de 

mesma natureza. 

Dahlberg (1981) 
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19 Completude da definição Definições devem ser completas, abrangendo todas as 

características de um referente de forma estruturada. 

Dahlberg (1981) 

20 Adequação da extensão de uma 

definição 

 

A definição de um conceito deve ser realizada de tal forma que o 

termo não saia de seu nível de extensão, nem para mais geral, nem 

para mais específico. 

Dahlberg (1981) 

21 Evitar enviesar definições Deve-se evitar inserir pontos de vista em uma definição. Dahlberg (1981) 

22 Mistura de conceitos Deve-se evitar atribuir conceitos novo ou especial a um termo 

comum, já existente. 

Dahlberg (1981) 

23 Uso de frases verdadeiras para 

definição de um conceito 

A partir do uso de frases verdadeiras para descrição de um 

determinado referente, é possível compreender quais 

características compõem o referente, bem como identificar a 

categoria a qual o conceito pertence. E, a partir disso, é possível 

realizar uma conceituação clara e precisa – uma definição real –. 

Dahlberg (1978a, 1978b) 

24 Uso de gênero-diferença As definições devem conter um gênero mais geral que permita 

descrever a essência que deriva o conceito específico sendo 

descrito. 

Sepälla, Ruttenberg e 

Smith (2017) 

Fonte: Elaboração própria 
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Com base em alguns dos princípios da Teoria do Conceito, expressos de forma resumida 

no quadro 2, bem como nas regras de definição e boas práticas demonstrados no quadro 3, 

temos ferramentas suficientes para nos guiarmos na tarefa de definição de um conceito, 

incluindo os diferentes tipos de definição aqui expressos e selecionados. A partir desse 

ferramental, temos os pressupostos para definição de um conceito. 

Conforme mencionado na subseção 6.1, na tarefa de formulação de um modelo 

conceitual e um modelo ontológico, a compreensão de como um conceito se encontra em um 

domínio, e como ele está relacionado com outros conceitos, objetos e fenômenos é peça 

fundamental para a formulação de um bom modelo.  

Porém, retomando às etapas da metodologia SABiO, o uso de uma ontologia de 

fundamentação também é importante para a estruturação e formalização do modelo ontológico, 

bem como a sua validação. Com isso, passamos para a subseção seguinte.  

 

6.3 PRESSUPOSTOS DA UFO 

 

Sendo a UFO uma ontologia de fundamentação, definida e explicada na seção 5, para 

entender os pressupostos da UFO para a presente pesquisa é importante ter em mente um fator 

determinante: a metodologia SABiO nos encaminha para a utilização da UFO. 

Contudo, isso somente não basta para compreender a importância da UFO-A e UFO-B 

para esta pesquisa. Como lidamos aqui com a compreensão e formalização de um conceito 

intimamente relacionado com o videogame – dentro da ótica que nos predispusemos a analisar, 

de acordo com o nosso problema de pesquisa –, é importante ter em mente que a UFO-A lida 

com as endurants (GUIZZARDI, 2005). O que permite a descrição hábil das características 

fundamentais de objetos, papéis e relações.  

Mas há ainda a possibilidade de trabalharmos com a definição de eventos, por conta da 

natureza interativa do videogame. A partir dessa natureza, que será melhor explicada nas seções 

7 e 8, a existência de eventos é possível. E, eventos são perdurants explorados pela UFO-B 

(GUIZZARDI, 2005; GUIMARÃES et al, 2017; ALMEIDA, FALBO e GUIZZARDI, 2019). 

Com base na UFO-A, a utilização da ferramenta OLED possibilita a validação de parte 

do modelo ontológico proposto para a jogabilidade e conceitos relacionados. 

O quadro 6 oferece uma descrição de diretrizes, como Scheidegger (2016) nomeia, para 

o estabelecimento de objetos e/ou características que serão definidas a partir das categorias da 

UFO. Bem como o estabelecimento do relacionamento entre as partes que necessitam ter uma 
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relação descrita – por exemplo Kind e Subkind –. As diretrizes trazidas para o presente trabalho 

são as que melhor nos auxiliam no desenvolvimento de nosso modelo ontológico, sendo assim, 

algumas diretrizes para outros aspectos da UFO não foram consideradas. 

 

Quadro 6: Diretrizes de Scheidegger (2016) para definição de conceitos alinhada com a UFO 

 

Categoria da UFO Diretriz 

Kind Elencar as características essênciais do Kind, que são compartilhadas 

por todos os seus indivíduos. 

Relacionar seus Subkinds. 

Subkind Identificar e referenciar o Kind que o generaliza. 

Destacar o que diferencia o Subkind dos demais Subkinds da mesma 

classe. 

Role Identificar e referenciar o Kind que lhe provê identidade. 

Identificar o Relator do qual ele emerge. 

Relator Identificar e referenciar os elementos que ele associa. 

(desejável) Identificar o fato originador. Em geral é o nome do Relator. 

Phase Identificar e referenciar o Kind que lhe provê identidade. 

Identificar e referenciar a propriedade intrínseca da qual ela emerge. 

(desejável) Identificar as demais partições que compõem a Phase. 

Event Identificar as partes temporais que o compõem. Mencionar na 

definição somente a(s) parte(s) temporal(is) que seja(m) relevante(s) 

para a compreensão do conceito sendo definido. 

Para cada parte temporal, identificar os participantes do evento. 

(desejável) Mencionar o que determina o início do evento. 

(desejável) Mencionar o que determina o término do evento. 

(desejável) Identificar a situação que dispara o evento. 

(desejável) Identificar a situação que é provocada pelo evento. 

Fonte: Adaptado de Scheidegger (2016)  

 

 As diretrizes de Scheidegger (2016) nos fornecem uma proposta sobre como agregar à 

definição de um conceito aspectos sobre a categoria fundamental a que ele pertence. Tal 

proposta está relacionada à Teoria do Conceito de Dahlberg, que estipula a descrição de um 
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referente a partir de suas características – manifestas a partir de frases verdadeiras – e a forma 

verbal referenciando o referente. Isso facilita a compreensão do que se enquadra e é necessário 

em cada uma das características da UFO que estão sendo formuladas. E, com base no que foi 

estabelecido na subseção 5.2 acerca da UFO, bem como o que foi estabelecido na presente 

seção acerca dos pressupostos necessários para a formulação de um modelo ontológico, 

partimos para a síntese do que encontramos, até o presente momento. 

 

6.4 SÍNTESE DOS PRESSUPOSTOS 

 

Conforme foi possível perceber no estabelecimento do que é necessário para a 

modelagem ontológica, de acordo com a metodologia SABiO, formulamos um quadro que 

aponta qual o papel a ser desenvolvido pelos pressupostos que elencamos. A partir desse 

quadro, iremos explorar um pouco mais a fundo como essa relação ocorre. 

O quadro 7 se divide entre fase, tarefa, pressupostos e aporte teóricos. Fase e tarefa são 

relativas às respectivas fases e tarefas do SABiO; pressupostos é uma indicação de qual 

pressuposto elencamos, o apontamento de onde se encontra, ou o que deve ser realizado para 

tal; por fim, aportes teóricos são a fonte. 
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Quadro 7 – Pressupostos para a conceituação com vistas a um modelo ontológico 

Fase Tarefa Pressupostos Aportes teóricos 

Identificação 

de propósito 

e escolha de 

requisitos 

Identificação 

de propósito e 

usos 

intencionados 

A identificação de propósito ocorre a partir do estabelecimento do foco, domínio e 

resultados esperados da ontologia. A partir da compreensão desses aspectos, é 

possível desenvolver e guiar o processo de formulação de uma ontologia com base 

nesses três pontos. 

Falbo (2014) 

Elicitação de 

requisitos 

No presente trabalho, a utilização de fontes de informação documentais e 

bibliográficas para reconhecimento do domínio serve como guia para formulação de 

perguntas de competência que permitem a nós compreender que requisitos são 

necessários a serem desenvolvidos. 

É importante salientar que identificação e elaboração de perguntas de competência 

são etapas distintas. 

Falbo (2014) 

 

Identificação 

das perguntas 

de 

competência 

Essa tarefa é realizada a partir da análise do objeto e compreensão de sua identidade 

e característica elementares. Então, deve-se entender qual o que se busca com a 

ontologia, qual é o púbico alvo, além de qual é o domínio. 

As perguntas de competência devem responder o escopo da ontologia; o uso da 

ontologia; e as perguntas esperadas e possíveis de serem respondidas. 

Fernandes, Guizzardi, 

Guizzardi, 2010 
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Captura e 

formalização 

da ontologia 

Elaboração 

das perguntas 

de 

competência 

Utiliza-se a metodologia de formulação de perguntas “de cima para baixo”; “de baixo 

para cima”; e “pelo meio” para formulação das perguntas de competência. 

Utilizar as questões básicas descritas no quadro 2 (Questões auxiliares de Souza et al 

(2014)). 

Falbo (2014); Souza et 

al (2014) 

 

Definir os 

conceitos; 

Aqui deve ser escolhida uma ontologia de fundamentação para auxiliar e dar 

consistência na definição dos conceitos abordados. Neste trabalho, é a UFO a 

ontologia de fundamentação. 

Ademais, os quadros 3 (Elementos propostos por Dahlberg para uma conceituação), 

4 (Tipos de definição) e 5 (Princípios, boas práticas e regras para a conceituação) 

ilustram bem o que deve ser levado em conta. Assim como o quadro 6 (Diretrizes de 

Scheidegger (2016) para as categorias da UFO) deve ser considerado, por conta da 

adequação à UFO. 

Falbo (2014); 

Guizzardi (2005); 

Dahlberg (1978a, 

1981); Joseph (2008); 

Seppälä, Ruttenberg e 

Smith (2017), 

Scheidegger (2016) 

Definição 

informal de 

axiomas; 

Axiomas são definidos informalmente como modo de facilitar o raciocínio dos limites 

da ontologia, bem como forma de guiar os princípios lógicos da ontologia para um 

determinado caminho. Isso impede que haja um caso de extrapolação de domínio ou 

a formulação de assertivas ilógicas. 

Falbo, (2014) 

Representar 

graficamente 

Para a representação gráfica recomenda-se a OntoUML, em função de estar alinhada 

com a ontologia de fundamentação adotada, a UFO 

Falbo (2014) 

Fonte: Elaboração própria 
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A aplicação dos pressupostos demonstrados no quadro 7 nos permitem realizar uma 

utilização em variadas áreas do conhecimento humano, algo que é derivado dos princípios da 

Teoria do Conceito, bem como da metodologia SABiO. No contexto deste trabalho, optamos 

pela conceituação do que a jogabilidade é118. 

Todo o processo que realizamos da pesquisa à aplicação dos pressupostos na seção 7, já 

levou em conta os princípios dispostos no quadro 7. No âmbito da pesquisa, o foco foi 

especialmente na fase de identificação de propósito e escolha de requisitos. As tarefas de 

identificação e elaboração das perguntas de competência, ocorrem ao longo da explicação e 

descrição do referente, e de outros conceitos considerados importantes. 

A partir de então, conseguimos seguir com a definição dos conceitos, definição informal 

dos axiomas, chegando à representação gráfica. 

Logo, a conceituação da jogabilidade servirá como a aplicação simplificada dos 

princípios do quadro 7, bem como dos pontos anteriores, na conceituação de um determinado 

conceito. Sendo o conceito em questão, jogabilidade.   

Para chegarmos à jogabilidade, é necessário compreender em que ela tem um maior 

relacionamento, bem como o domínio em que ela se situa. Conforme mencionado acima, nesse 

momento iremos descobrir quais são as perguntas de competência necessárias. Sendo assim, 

precisamos antes explicitar o que o videogame é, e alguns conceitos essenciais que o compõe. 

A partir do momento em que tivermos uma melhor compreensão de qual domínio 

estamos lidando, seremos capazes de realizar uma identificação dos princípios que compõem 

os conceitos relevantes, a análise das características componentes dos termos, bem como a 

delimitação de quais características pertencem ao termo jogabilidade ou não, se houver 

necessidade. Isso para que possamos, enfim, termos a compreensão do que jogabilidade 

compreende. 

 

  

 
118 Realizado na seção 7. 
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7 – ANÁLISE DO CAMPO EMPÍRICO 

A fim de possibilitar uma análise e aplicação dos pressupostos demonstrados na seção 

6 enquanto sua capacidade de uso, nos debruçamos sobre o domínio dos videogames e termos 

utilizados. Desse modo, saberemos que a aplicação dos pressupostos é capaz de não só 

descrever os relacionamentos entre entidades, mas também ser utilizado como uma forma de 

delimitar um termo a um referente e suas características. 

O objetivo dessa seção é então aplicar os pressupostos descritos na seção 6, onde for 

possível, ao mesmo tempo em que exploramos o que o videogame é, o que o termo jogabilidade 

e termos correlatos significam, bem como o relacionamento entre eles. Sendo feito isso, 

finalmente partiremos para a definição do conceito de jogabilidade e outros termos necessários, 

descrevendo-o em um modelo conceitual-ontológico. 

A organização dessa seção se divide em quatro subseções maiores, onde dissertamos, 

respectivamente, nas subseções 7.1 a 7.4: os princípios para a o desenvolvimento de um 

modelo; uma descrição breve da natureza do videogame; exploração do termo jogabilidade e 

outros correlatos; definição do termo jogabilidade e correlatos, e a descrição em uma expressão 

gráfica. 

 

7.1 – IDENTIFICAÇÃO DE PROPÓSITO E USOS INTENCIONADOS 

 

A primeira tarefa das três da fase de “identificação de propósito e escolha de requisitos” 

busca identificar o propósito e usos intencionados. Conforme estipulado na introdução deste 

trabalho, o propósito do modelo ontológico é contribuir para diminuir a ambiguidade na 

compreensão dos requisitos fundamentais para o desenvolvimento de um software de 

videogame, a partir da compreensão do que esses termos significam. 

O domínio a ser explorado é o do videogame, não havendo intenção de explorar a 

aplicação desses termos a outros tipos de jogos, que não sejam videogames. 

Os resultados esperados desse modelo ontológico são permitir que haja melhor clareza 

na compreensão do que esses conceitos são, e como eles se aplicam, facilitando a navegação 

dos desenvolvedores de videogame entre esses termos. É possível, também, que este modelo 

ontológico possibilite a facilitação de desenvolvimento de outras ontologias e melhor 

conceituação e contextualização dos conceitos aqui explorados. 

Em resumo, tendo em mente esses três pontos, o modelo a ser desenvolvido terá um enfoque 

no domínio do videogame, em como o conceito de jogabilidade se relaciona com outros 
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conceitos presentes no mesmo domínio, a fim de que haja uma melhoria na compreensão do 

que a jogabilidade é. 

Conforme dito no início desta seção, devemos explorar o domínio de videogames para 

definir o conceito de jogabilidade. Então, antes de seguirmos para o conceito propriamente dito, 

é necessário compreender o que é o videogame. 

 

7.2 – ELICITAÇÃO DE REQUISITOS: O QUE O VIDEOGAME É? 

 

Sendo este trabalho sobre conceitos e termos relacionados ao uso e design 119  do 

videogame, é importante antes ter uma compreensão do que o videogame é em alguns sentidos. 

Por conta do foco sobre uma descrição pragmática do que os termos jogabilidade, gameplay e 

playability são, em primeiro momento nesta seção iremos nos preocupar com uma descrição 

mais concreta do que o videogame é enquanto objeto de consumo, assim como as relações que 

são estabelecidas para seu funcionamento e uso.  

É importante reconhecer a existência de diferentes gêneros de videogame, cada um com 

suas características distintas, em que cada diferente estilo de jogo acaba por oferecer uma 

experiência diferente no jogar, assim como elementos diferenciados presentes em um ou outro 

gênero120. Conhecer os principais gêneros oferece uma visão – mesmo que limitada – do 

universo de possibilidades do videogame, assim como de estilos mais conhecidos. Mas também 

é relevante compreender alguns aspectos que estão presentes no videogame, como a sua 

capacidade de conter uma história, uma narrativa a ser desenvolvida enquanto é jogado.  

Como mencionado na introdução deste trabalho, a capacidade do ser humano de contar 

histórias tem campo fértil no videogame – por mais que esta não seja a razão de existir dos 

videogames, e sim auxiliar o seu desenvolvimento –, e a forma como o jogador interage com o 

jogo de videogame muda de acordo com a história que está sendo contada. É fácil imaginar que 

caso a narrativa seja envolvente, ele se sinta mais impelido a continuar jogando, para saber o 

que vai acontecer, como vai acontecer e se suas ações terão algum tipo de consequência, afinal, 

o videogame é uma mídia interativa (ESPOSITO, 2005; DUARTE, 2014). E esse aspecto é uma 

de suas características.  

 
119 Aqui consideramos design como sendo um conjunto de escolhas estabelecidas pelo desenvolvedor, em um 

sentido mais amplo, não focando em apenas um conceito de design isolado – como game design, por exemplo –, 

mas levando em conta os aspectos estéticos (gráfico e áudio) e estruturais (estabelecimento de regras e desenho 

dos estágios) do design quando aplicado no âmbito videogame. (WOLF, 2012). 
120 Por exemplo, não é esperado que seja possível controlar um carro em um jogo de quebra-cabeças, embora 

isso não seja impossível.  
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Além desta forma de compreender o jogo de videogame – a partir da narrativa – existem 

as formas de estudo do videogame que estão em um nível mais elementar quanto ao seu uso, 

quanto ao jogar. Esta linha de estudo em muito se aproxima dos termos que abordaremos nesta 

seção, por isso iremos oferecer uma breve descrição de suas características. 

Dessa forma, esta seção se desdobrará nos seguintes pontos: a breve contextualização 

histórica, que levará a descrição do videogame e entidades presentes no entorno de sua 

existência e os diferentes gêneros de videogames.  

 

7.2.1 Videogame e sua história 

 

Em 1958, Willian Higginbotham desenvolveu o primeiro jogo de videogame, Tennis for 

Two 121 , em um computador analógico e exibindo-o em um osciloscópio (BELLI e 

RAVENTÓS, 2008, NESTERIUK, 2004).  Spacewar! é outro jogo de videogame antigo, 

sendo criado em 1962, por Steve Russell (BELLI e RAVENTÓS, 2008). É importante 

mencionar: as duas plataformas em que esses jogos operavam eram computadores em uma 

época em que o computador pessoal ainda não existia. 

 Considerando esse aspecto, Ralph Baer buscou, durante alguns anos, meios de 

comercializar os videogames, e o resultado dessa empreitada foi o primeiro console122 de 

videogame dedicado do mundo, o Magnavox Odyssey, em 1968 (BELLI e RAVENTÓS, 2008; 

NESTERIUK, 2004).  

 A criação do console de videogame doméstico em 1968 foi um marco essencial para o 

desenvolvimento da indústria do videogame, como mencionado anteriormente, permitindo a 

pulverização do videogame pelas residências das famílias americanas, que pouco a pouco foram 

alimentando um mercado que crescia mais e mais. Inclusive para fora dos Estados Unidos, com 

a chegada do Tele-Jogo no Brasil, fabricado pela Philco, em 1977 (NESTERIUK, 2004). 

 Também em 1977 temos o lançamento de um dos consoles mais emblemáticos dessa 

época, o Atari 2600 (WOLF, 2012). O grande diferencial que este console trouxe, além da 

capacidade de troca de jogos de videogame por cartuchos com um grande número de jogos 

disponíveis, foi o controle em formato de alavanca (WOLF, 2012). 

 
121 Segundo Nesteriuk (2004) o nome do jogo, em primeiro momento, era Tennis Programming 
122 Consoles são aparelhos de processamento de programas de software, sendo limitados no tipo de mídias que 

podem ser utilizados, comumente estando limitados aos jogos e mídias licenciados pela empresa fabricadora 

(WOLF, 2012). 
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 A partir desse momento, a indústria de videogames cresceu enormemente, até o seu 

colapso, em 1983. O colapso ocorreu em consequência do mercado de jogos de videogame 

saturado pelo volume de cartuchos de um título não vendidos, ou ainda de jogos semelhantes 

entre si sendo lançados (WOLF, 2012). 

 Porém, a partir de 1985, com o lançamento do Nintendo Entertainment System, também 

conhecido como NES, esse colapso perdeu força, permitindo que o mercado de videogames 

pudesse se reerguer, como informa Wolf (2012). 

 Durante o final da década de 1980 e início da década de 1990 vimos o embate quase que 

exclusivo entre as empresas Nintendo e Sega, com seus consoles Super Nintendo (SNES) e 

Mega Drive respectivamente (WOLF, 2012). Porém, uma terceira empresa entrou na 

competição, em 1996, e foi capaz de captar uma fatia importante do mercado: a Sony, com o 

Playstation. 

 Em 2005, a Microsoft, foi a empresa que abriu a sétima geração, com o Xbox 360 

(BELLI e RAVENTÓS, 2008). Seguido pela Sony e Nintendo, com o Playstation 3 e Nintendo 

Wii, respectivamente. Um fator interessante desta geração foi a forma como os controles de 

videogame saíram de sua configuração normal – de controles em que os comandos eram 

inseridos por botões pressionados – com o Nintendo Wii em 2006 tivemos o Wiimote, um 

controle que além de aceitar comandos por botões pressionados, ainda tinha a capacidade de 

perceber movimentos e registrá-los a partir do manejo do controle (BELLI e RAVENTÓS, 

2008).  

Já o Kinect foi lançado pela Microsoft como periférico ao Xbox 360 em 2010 (WOLF, 

2012). Este periférico era capaz de perceber o movimento do corpo todo, sem necessidade de 

um controle físico sendo manejado (WOLF, 2012). 

 A atual geração, a oitava, ainda perdura nos dias de hoje. Tendo o seu princípio em 2012 

com o lançamento do Nintendo WiiU, e mais tarde, em 2013, o Playstation 4 e Xbox One 

(ARRUDA FILHO e GAMMARANO, 2018, TECH TUDO, 2019a; TECH TUDO, 2019b; 

TECH TUDO, 2019c).  

 A história apresentada até aqui abordou os consoles de mesa, principalmente. Porém há 

outras peças do mercado que têm grande importância para a indústria, a saber, os consoles 

portáteis e o PC. 

 Os consoles portáteis são assim chamados por sua capacidade de serem jogados em 

qualquer lugar, contanto que sejam tomados os devidos cuidados para seu funcionamento. O 

console portátil mais famoso, com capacidade de rodar vários jogos em vários cartuchos, foi o 
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Game Boy, lançado pela Nintendo em 1989 (KASTENSMIDT, 2011, WOLF, 2012). A linha 

de consoles portáteis Game Boy teve grande êxito em suas vendas, sendo lançados outros 

modelos de sua linha, como o Game Boy Color em 1998 e o Game Boy Advance em 2001 

(WOLF, 2012). 

 A Nintendo lançou, também, outros consoles após a linha do Game Boy, a saber o 

Nintendo DS em 2004 (WOLF, 2012) e o Nintendo 3DS em 2011 (THE WEEK, 2012). Essa 

série de consoles tem a característica especial de ter duas telas que funcionam ao mesmo tempo, 

e exibem informações distintas, sendo a tela inferior com a tecnologia de toque (WOLF, 2012). 

O Nintendo 3DS tem ainda a capacidade de gerar imagens 3D123 (WOLF, 2012). 

 A Sony buscou competir no mercado de consoles portáteis com a Nintendo, lançando 

em 2004 o Playstation Portable (BELLI e RAVENTÓS, 2008), e em 2011 o Playstation 

Portable Vita (OLIVEIRA, 2018). Esses consoles, comparados aos seus concorrentes da 

Nintendo tinham maiores capacidades de processamento (BELLI e RAVENTÓS, 2008). 

 Além desses consoles, tanto de mesa, quanto portáteis, um outro grande ator no mercado 

de jogos de videogame e com importante papel histórico é o Personal Computer (PC). Fazendo 

parte do mercado de jogos desde o princípio, como mencionado no início dessa subseção, o 

computador 124  permitiu a criação dos primeiros jogos de videogame, e continuou sendo 

importante parte do mercado. Um exemplo do impacto do mercado de videogames para PC é a 

existência de jogos famosos e com grande impacto cultural, ao ponto de renderem filmes. A 

exemplo, Doom125, lançado em 1993 e Warcraft: Orcs and Humans126, lançado em 1994 

(WOLF, 2012). 

 

7.2.2 O videogame em si e suas relações 

 

 Como foi possível perceber na subseção anterior, tomamos como foco a menção de 

plataformas 127  de videogame em sua maioria, não detalhando realmente os jogos de 

videogame, mencionando somente alguns de grande valor histórico. Optamos por essa saída, 

 
123 Essas imagens 3D não são necessariamente renderizações 3D, mas um efeito de 3D de profundidade 
124 Na época ainda não era o PC. 
125 Filme lançado no ano de 2005 sob o nome Doom: A Porta do Inferno (IMDB, 2019a) 
126 Filme lançado no ano de 2016 sob o nome Warcraft: O Primeiro Encontro de Dois Mundos (IMDB, 2019b) 
127 Plataformas de videogame é uma denominação geral oferecida para os diferentes tipos de hardware que 

permitem executar os jogos de videogame, as plataformas mais comuns são os consoles – máquinas que são 

conectadas a uma televisão, necessariamente para exibição do jogo de videogame (WOLF, 2012), e que até a sua 

sexta geração eram utilizadas exclusivamente para jogarem videogames (ARRUDA FILHO e GAMMARANO, 

2018) –, PC e consoles portáteis – máquinas que permitiam ser jogadas em qualquer local, praticamente (WOLF, 

2012). 
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pois dessa forma mostramos as diferentes gerações tecnológicas em que os videogames estavam 

situados. 

 Esta subseção, por sua vez, tem como objetivo a descrição do videogame em si no seu 

nível mais geral, considerando as peças, entidades e fenômenos fundamentais para sua 

existência, não levando em conta seu uso. 

 Com base, então, nas informações apresentadas na subseção 7.2.1, é possível afirmar 

que consoles de videogame não são videogames, em si. Eles são plataformas em que jogos de 

videogame podem ser executados e então jogados. Uma relação de software e hardware. 

 Outro importante fator, presente desde a concepção do videogame, e os mais populares 

consoles produzidos o detém como fator fundamental para seu funcionamento e design é a tela 

(WOLF, 2012). Luz (2009) traz a visão de Mark Wolf (2000, p. 14 apud LUZ 2009) que abarca 

a noção do videogame como sendo uma entidade dual formada por “vídeo” e “game”. O “vídeo” 

é o aspecto da tela, do monitor, da televisão essencial para exibição do “game”, que é o jogo 

propriamente dito.  

  Mantendo o ponto acerca da definição do que o videogame é, Esposito (2005, p. 2) 

oferece a seguinte definição: “Videogame é o jogo que nós jogamos graças a um aparato 

audiovisual e que pode ser baseado em uma estória”128. A partir da definição de Esposito (2005) 

além do aspecto do vídeo, temos também outros fatores: o som e a história. 

 O som passa a ser um fator de grande importância a partir do uso de televisões, que não 

contém somente a capacidade de reprodução visual, mas também alto-falantes que permitem 

que som, além da imagem seja reproduzido (WOLF, 2012). 

 E a narrativa ou enredo tem grande importância em jogos de videogame que buscam 

mais do que oferecer uma diversão derivada de jogar, mas também contar uma história. Como 

mencionado na introdução deste trabalho, a capacidade dos seres humanos de contar histórias 

e criar mitos é um aspecto fundamental de nossa espécie, e a cada nova mídia, é buscada uma 

forma de contar histórias. Sejam histórias lineares como em Final Fantasy VII129 , ou não 

lineares, como The Sims130.   

 A narrativa, como Esposito (2005) aponta, não é um fator fundamental, existem jogos 

como Tetris, que são voltados fundamentalmente para a mecânica e busca pelo(s) objetivo(s)131. 

 
128 No original: “a game which we play thanks to an audiovisual apparatus and which can be based on a story” 
129 Famoso jogo de videogame produzido pela Squaresoft (atual Square-Enix) em 1997, que tem um enredo bem 

desenvolvido, com um começo, meio e fim delimitados.  
130 Famoso jogo de videogame produzido pela Maxis em 2000, jogo conhecido pela total liberdade de controle 

sobre a vida do personagem que o jogador controla, em que a história de vida dele é determinada pelas ações 

determinadas pelo jogador (NESTERIUK, 2004) 
131 Ter uma alta pontuação, impedir que os bloco se acumulem até o topo da dela, completar linhas contínuas 
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A partir dessas definições e informações apresentadas, podemos perceber alguns dos 

aspectos fundamentais para o videogame: Uma plataforma de videogame é um aparelho 

eletrônico com capacidade de conexão com outros periféricos, necessariamente com uma tela 

e opcionalmente, com uma caixa de som. A plataforma de videogame permite que um jogo de 

videogame seja utilizado. É também um hardware. Um jogo de videogame é um software, e 

sendo assim, precisa ser executado, e é pela plataforma. O software explora recursos sonoros e 

gráficos para exibição do jogo. Tal programação e desenvolvimento de jogos de videogame são 

realizadas por um desenvolvedor. O jogo de videogame é desenvolvido com a finalidade de ser 

jogado, o que demanda um jogador. Para um jogador jogar um jogo de videogame, ele necessita 

manejar um controle de videogame conectado à plataforma para inserir comandos e se 

comunicar com o jogo de videogame. Tanto o jogador quanto o desenvolvedor são pessoas que 

assumem esses papéis, que são intercambiáveis e podem coexistir. Um jogador de videogame 

pode ser um membro de uma comunidade de jogadores. Um desenvolvedor pode ser um 

membro de um grupo de desenvolvedores de jogos.  

Em resumo: 

• Uma plataforma de videogame é um hardware, com a função de executar o jogo 

de videogame, e tem capacidade, de se conectar com periféricos, tais como uma 

tela, uma caixa de som e um controle de videogame; 

• O controle de videogame é um periférico que se comunica com a plataforma de 

videogame, permitindo o jogador inserir comandos; 

• Um jogo de videogame é um software para entretenimento, tem recursos de áudio 

e gráfico; 

• O desenvolvedor desenvolve o jogo de videogame, pode fazer parte de um grupo 

de desenvolvedores de jogos; 

• O jogador joga o jogo de videogame e maneja o controle de videogame, pode 

fazer parte de uma comunidade; 

• Jogador e desenvolvedor são papéis de pessoas, e uma pessoa pode ter os dois 

papéis ao mesmo tempo; 

• A caixa de som é um periférico que reproduz o áudio; 

• A tela é um periférico que exibe o gráfico; 

• O software utiliza recursos de áudio e gráfico. 

 
para diminuir o monte de peças, no caso de Tetris. 
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De posse dessas afirmativas e relacionamentos dispostos acima, somos capazes de 

compreender em parte o que um videogame é, nos permitindo seguir em frente com a 

definição de nosso campo empírico. 

 

7.3 – ELICITAÇÃO DE REQUISITOS: ENTRE JOGABILIDADE, GAMEPLAY E 

PLAYABILITY, QUEM É O QUE? 

 

Esta seção aborda a explicitação e delimitação dos termos jogabilidade, gameplay e 

playability a partir de seus conceitos relacionados. Sendo essa descrição por vários autores parte 

da etapa de elicitação de requisitos e identificação das perguntas de competência. 

De modo geral, os três termos têm preocupação, em algum nível, com o ato de jogar e 

com a interatividade jogador-videogame, inclusive com a literatura indicando fortes conexões 

entre os termos (ARSENAULT e PERRON, 2009; VANNUCCHI e PRADO, 2009; SÁNCHES 

et al, 2012; MELLO e PERANI, 2012; DJAOUTI et al, 2008; GENVO, 2009). 

A delimitação desses termos se faz importante, visto que há instâncias em que um 

mesmo termo acaba por ter dois ou mais conceitos diferentes, ou então conceitos bem 

semelhantes sendo ligados a dois termos distintos. Inclusive dentro da mesma área do 

conhecimento.  

De forma introdutória para essa seção, faz-se interessante explicar em algum nível como 

a interação jogador-videogame pode ser percebida. E o texto de Arsenault e Perron (2009) 

oferece uma boa explicitação das relações. Seu trabalho é voltado para compreender o que 

gameplay é, e para chegar a esse ponto os autores oferecem uma análise de diferentes 

interpretações de como a relação jogador-videogame ocorre. Tomando por base conceitos 

emprestados de profissionais da indústria de videogames, assim como acadêmicos que 

investigam o estudo do objeto, Arsenault e Perron (2009) exploram em um primeiro momento 

um questionamento do “Círculo Mágico”132 apresentado por Johan Huizinga (2000). Embora 

a fala de Huizinga esteja preocupada com o jogo clássico – não-digital, visto que os estudos 

originais de Huizinga datam o início do século XX –, Arsenault e Perron (2009) acabam por 

criar relações com o videogame, pois o videogame é de fato um jogo.  

Arsenault e Perron (2009) lançam mão das definições de Chris Crawford (2003), Daniel 

Cook (2007) e Tom Heaton (2006), que concordam na relação cíclica do jogador-videogame 

 
132 Mencionado na Introdução desse trabalho. Mas resumidamente, é um conceito que busca explicitar que a 

partir do momento do começo do jogar um jogo, os participantes não estão mais lidando com as regras desse 

mundo, mas com um conjunto de regras e realidade paralelos, estabelecido e mantido pelos jogadores 

participantes da atividade, sendo então transportados de um mundo a outro (HUIZINGA, 2000). 
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como forma contínua de comunicação e ação. Para Crawford (2003 apud ARSENAULT e 

PERRON, 2009, p. 114) a comunicação é como uma conversa, onde as partes “ouvem, pensam 

e falam entre si” (tradução nossa); para Cook (2007 apud ARSENAULT e PERRON, 2009, p. 

114) “é um ciclo atômico autocontido de feedback” (tradução nossa); finalmente, para Heaton 

(2006 apud ARSENAULT e PERRON, 2009, p. 114) “o comando do jogador e a resposta do 

jogo influenciam reciprocamente cada um e são dados de igual importância”. 

Então, com base nisso, Perron (2006) construiu um modelo133, ilustrado na Figura 13, 

que demonstra como as relações entre jogador e videogame se dão. 

 

Figura 13 - Círculo Heurístico do Gameplay   

 

  

Fonte: Arsenaut e Perron (2009, p. 115) 

 

 
133 “Heuristic circle of gameplay” – Círculo heurístico do gameplay (tradução nossa) (PERRON, 2006) 
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Observando a figura 13, no retângulo inferior, temos a percepção do jogador, analisando 

a situação apresentada a ele (à esquerda) e então seguindo a implementação da ação a ser 

seguida através da execução de um comando no controle.  

O retângulo superior representa o videogame, exibindo novos estados a cada comando 

recebido. Nesse ciclo contínuo de interação, para Perron (2006) e – em algum nível – Arsenault 

e Perron (2009) surge o gameplay, conceito que será explicado na subseção 7.3.2. 

 Já Vannucchi e Prado (2009) mencionam um termo mais utilizado no Brasil em sites e 

revistas especializadas: jogabilidade. Esses autores exploram os conceitos relacionados com 

jogabilidade, ao mesmo tempo em que realizam uma revisão do termo gameplay. Porém, como 

adverte Assis (2006), gameplay não é traduzido por jogabilidade. Tanto Vannucchi e Prado 

(2009) quanto Mello e Perani (2012) têm noção desse problema de tradução, os dois textos em 

questão lançam mão do livro de Assis (2006) para criar essa distinção – no caso do gameplay 

–. Há uma diferença entre Vannucchi e Prado (2009) e Mello e Perani (2012) quanto ao outro 

termo estudado em paralelo ao gameplay, sendo jogabilidade para o primeiro e playability para 

o segundo. 

 Porém, um problema que surge disso é que o termo e conceito – ou essência – de 

gameplay não tem uma tradução para o português, abrindo ainda mais a lacuna entre os três 

termos apresentados. Ou ao menos entre jogabilidade/playability e gameplay. Sendo assim, 

para melhor definir o conceito de jogabilidade, é importante haver uma evidenciação do que os 

outros termos relacionados significam. Temos que considerar, também, a possibilidade de que 

Assis (2006) estivesse equivocado em sua afirmativa acerca da tradução de gameplay, e isso 

será possível compreender conforme os conceitos forem sendo explicados por outros autores. 

Considerando esses problemas, nessa seção iremos explorar os três termos – 

jogabilidade, gameplay e playability – em três subseções separadas para cada um deles – 7.3.1, 

7.3.2 e 7.3.3. Em seguida, iremos discutir características dos três termos em conjunto na 

subseção 7.3.4. A partir disso, seremos capazes de formular uma definição sobre o que esses 

termos realmente significam, dentro do limite do recorte desse trabalho. Com base nessa 

definição, iremos então formular o seu modelo ontológico e a expressão gráfica em OntoUML, 

ambos realizados na subseção 7.4. 
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7.3.1 Jogabilidade 

 

 Jogabilidade é um termo comumente utilizado em mídias especializadas, como revistas 

e sites na web (VANNUCCHI e PRADO, 2009). Mas ao considerarmos os estudos acadêmicos 

do termo, temos poucos trabalhos preocupados com a sua definição na base Periódicos Capes, 

como pudemos perceber na seção de metodologia (seção 2). Vinte e seis documentos 

recuperados no total realmente indica uma baixa utilização. Ademais, um grande número de 

textos encontrados na base acaba por utilizar o termo de jogabilidade sem uma clara definição 

do que significa. 

 Na revista Nintendo World134 n. 159 de 2012, na seção de review135 de jogos (p. 66-

68) há instâncias do uso da palavra jogabilidade para avaliar como o jogo responde aos 

comandos do jogador além de como o jogo é jogado e controlado. Por exemplo, na review do 

jogo Pikmin 2 temos o trecho “A jogabilidade acaba sendo o grande destaque de Pikmin 2 (...). 

Com o pointer do Wii Remote136 miramos tanto para lançar os Pikmin137 quanto para chamá-

los de volta.” (NINTENDO WORLD, 2012, p. 66). Esse trecho indica a natureza expressa da 

jogabilidade de acordo com a visão da revista de critérios para avaliação de jogos de videogame, 

onde a jogabilidade é considerada como a “resposta do controle aos comandos, facilidade de 

controlar os ângulos de visão e câmera” (NINTENDO WORLD, 2012, p. 4). Essa descrição, 

levando em consideração o quadro 5 fere o princípio da completude de definição, conforme 

será demonstrado a seguir. 

A revista Nintendo World mantém a mesma aproximação na análise da jogabilidade no 

Review do jogo Madagascar 3: The Video Game, conforme destacado no trecho: “(...) 

jogabilidade é prioridade. Diferente dos outros games da franquia, neste você pode controlar 

qualquer um dos quatro personagens principais. Os comandos são intuitivos, o que ajuda no 

momento de passar as fases mais difíceis.” (NINTENDO WORLD, 2012, p. 68). É possível 

perceber que os dois exemplos destacados estão próximos ao que a revista busca compreender 

como sendo jogabilidade, tendo a ver com os comandos. Mas o segundo exemplo expressa algo 

 
134 Revista brasileira especializada em videogames lançados para plataformas da empresa Nintendo. Foi 

publicada em formato físico entre os anos de 1998 e 2017 
135 Avaliação crítica dos jogos de acordo com suas características. Se aproxima da palavra “revisão”, em 

português 
136 Controle do console Nintendo Wii, que permite apontar para partes da tela e o jogo de videogame 

compreender que está sendo apontado para aquele ponto com precisão. Além de ter botões para inserir comandos 

e um sensor de movimentos. 
137 Criaturas existentes no jogo homônimo que interagem com o cenário carregando itens e eliminando 

obstáculos que impeçam o progresso do jogo. 
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a mais, a noção de que é possível controlar outros personagens. Esse aspecto foge do controle 

de comandos, ou da facilidade de controlar ângulos e visão, mas começa a entrar nas 

características intrínsecas de como um jogo de videogame é jogado dentro das possibilidades 

que são apresentadas ao usuário, o que fere o princípio da completude de definição. 

Essa situação descrita acima demonstra tanto a má delimitação do termo, quanto a 

incompletude nas definições. Mas, ao mesmo tempo, é possível demonstrar a multiplicidade de 

interpretações e utilizações do termo. 

 A seguir, é necessário apresentar as diferentes interpretações desse termo para a 

academia. Na pesquisa na base Periódicos Capes apenas três artigos forneciam algum tipo de 

definição do termo, a fim de que fosse possível uma melhor delimitação e entendimento do que 

a academia acaba por compreender como sendo jogabilidade. Os artigos em questão são o de 

Vannucchi e Prado138 (2009), Junior e Nunes139 (2016) e Kastensmidt140 (2010).  

 No artigo de Vannucchi e Prado (2009), o termo jogabilidade é estudado de modo mais 

aprofundado, permitindo uma análise um pouco mais clara. No começo do texto, os autores 

informam como é comum a tradução direta de gameplay para jogabilidade, e a predominância 

do uso da jogabilidade em revistas e sites especializados em videogame “sem dar uma definição 

exata” (VANNUCCHI e PRADO, 2009), o que é perceptível na definição da Nintendo World 

(2012) quando o emprego do termo jogabilidade sai do escopo definido pela revista. 

Os autores apresentam o inconveniente da falta de dicionarização do termo jogabilidade 

em português, apesar de seu uso, sendo mais um entrave à sua boa compreensão. 

Diferentemente do conceito de gameplay, que conta com entradas em dicionários da língua 

inglesa. Comparando uma definição existente no passado141 e recuperada pelos autores, na 

Wikipédia, o conceito de jogabilidade apresentado ali difere do oferecido pelos dicionários 

Longman Dicionary of Contemporary English e English Collins Dictionary para gameplay.  

A definição da Wikipédia142 apresentada por Vannucchi e Prado (2009) delimita como 

partes da jogabilidade, como questões sobre modo de jogar, diversão, facilidade no manuseio 

 
138 Discutindo o conceito de Gameplay 
139 Estudo da preservação digital dos videogames sob o viés da arquivologia 
140 Os impactos das tecnologias dos jogos digitais multijogadores na jogabilidade social 
141 A entrada citada havia sido retirada do site (VANNUCCHI e PRADO, 2009) 
142 A citação em questão é: “Jogabilidade é a virtude que um jogo possui para ser fácil e intuitivo de se jogar. 

Quanto mais rápido o jogador se sentir confortável com os comandos do jogo e seu ambiente, mais conceituada é 

a jogabilidade. Existe ainda outro conceito para jogabilidade, geralmente aplicado por revistas especializadas, 

que pode ser entendido como a maneira em que o jogador interage com a mecânica de jogo. Neste caso, uma 

jogabilidade mais complexa não significa dificuldade de interação entre jogador e jogo, mas a profundidade com 

que isto ocorre, na forma de enredo mais elaborado, variedade de ação e quebra-cabeças complexos, por 

exemplo.” 
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do jogo, interação com as mecânicas e profundidade no jogar – distinto de dificuldade –. 

Enquanto a definição oferecida pelos dicionários de inglês mencionados no parágrafo anterior 

apresenta gameplay como “modo como um jogo de computador é projetado e as habilidades 

necessárias para jogá-lo” (VANNUCCHI e PRADO, 2009, p. 131). A definição oferecida pela 

Wikipedia, evidentemente, infringe o princípio que orienta evitar informação enciclopédica. 

Porém, essas informações são importantes para compreensão do termo.  

Os autores informam que embora aspectos apresentados na definição de jogabilidade 

retirada da Wikipédia e de gameplay apresentada pelos dicionários convirjam quanto à 

capacidade de jogar, jogabilidade abrange mais do que foi apresentado pelo dicionário. É 

importante salientar que esta é apenas uma das definições que gameplay recebe, e algumas 

outras serão exploradas na próxima subseção. 

Ao longo do texto de Vannucchi e Prado (2009), nas instâncias em que o termo 

jogabilidade aparece ele é utilizado como tendo significado próximo ao modo de jogar um jogo 

de videogame, incluso como jogar e as mecânicas existentes no jogo. Essa interpretação do 

termo realmente está alinhada à definição utilizada pelo conceito de jogabilidade oferecido pelo 

verbete da Wikipédia apresentado.  

No trabalho de Santos Júnior e Nunes (2016) a definição de jogabilidade aparece em 

uma nota de rodapé, como informação referenciada a um verbete da Wikipédia de 2016 para 

gameplay. O importante a ser mencionado é que esta definição contém o seguinte ponto: “em 

inglês, gameplay ou playability” (SANTOS JÚNIOR e NUNES, 2016, p. 33) referenciando o 

termo jogabilidade. De acordo com o quadro 5, isso constitui violação do princípio de 

justaposição de definições, abarcando mais do que compete ao termo jogabilidade, ao trazer 

outros dois e igualá-los. 

A utilização, por parte dos autores, desse verbete para definir jogabilidade implicou na 

equivalência aos outros dois termos, levando à má interpretação da natureza dos termos como 

distintos. 

Enquanto isso, no texto de Kastensmidt (2010), o conceito de jogabilidade aparece na 

seguinte citação: “Jogabilidade é um termo comum dentro da indústria de jogos, que descreve 

a interação possível entre jogo e jogador, dentro dos limites disponibilizados daquele jogo” 

(KASTENSMIDT, 2010, p. 61). Esta definição atende parcialmente o princípio da 

simplicidade, não necessitando explicar com muitos detalhes o que a jogabilidade é. Porém esta 

simplicidade acaba por infringir o princípio da completude da definição, pois ela não descreve 
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qual é a característica principal do que a jogabilidade é (qualidade, princípio, regra, técnica, 

evento, etc.).  

De acordo com os pressupostos apresentados no capítulo 3 sobre a construção de um 

conceito, bem como os quadro 3 a 5 podemos avaliar a qualidade das definições de jogabilidade 

que encontramos, ou pudemos obter das fontes apresentadas. Nossa intenção, no presente 

momento, é obter afirmativas verdadeiras para cada uma das fontes143. 

A definição apresentada, com maior clareza, pela revista Nintendo World nº 159 (2012) 

é de que jogabilidade é a “resposta do controle aos comandos, facilidade de controlar os ângulos 

de visão e câmera”. Decompondo essa definição percebemos dois fatores essenciais para um 

videogame: o controle e comandos. Conforme descrito no capítulo 7, um videogame precisa de 

um controle, por onde o jogador insere os comandos necessários para interagir com o jogo de 

videogame. Há uma preocupação com a qualidade dos meios de comunicação necessários para 

a interação jogador-videogame, onde há uma avaliação se essa comunicação ocorre de forma 

satisfatória. E essa avaliação considera o potencial oferecido pelo videogame. 

Somado às frases que utilizam o termo jogabilidade na avaliação de um jogo de 

videogame é possível incluir um outro aspecto: a possibilidade de manipulação de determinadas 

particularidades presentes em um jogo de videogame – no exemplo fornecido, o controle de 

outros personagens – como característica da jogabilidade. Características essas que podem ser 

encaradas como as mecânicas de um jogo (SICART, 2008, apud VANNUCCHI e PRADO, 

2009). A atribuição de um aspecto da mecânica do jogo como sendo parte importante/integrante 

da jogabilidade corrobora para uma ampliação do escopo de características da jogabilidade. É 

importante evidenciar que a mecânica de um jogo de videogame é um conceito primitivo, de 

acordo com o quadro 5. 

Sendo assim, segundo a revista Nintendo World (2012) jogabilidade é a qualidade do 

videogame ser jogável, bem como as suas mecânicas características. Embora em uma primeira 

análise o princípio de evitar plurais144 esteja sendo contrariado quando colocamos mecânica e 

característica no plural, isso é algo feito tendo em mente a compreensão que há mais de uma 

mecânica presente em um jogo, não sendo incomum a presença de mecânicas compostas 

ampliando o que um jogo pode conter (DJAOUTI, 2008). O termo mecânica, por sua vez, tem 

seu uso em conformidade com o princípio do vocabulário específico, bem como a de 

identificação de conceitos primários. 

 
143 Conforme recomendado por Dahlberg (1978a, 1978b, 1981), e descrito no item de número 23 do quadro 5. 
144 Descrito no quadro 5. 
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A definição apresentada por Vannucchi e Prado (2009)145 sobre o que a jogabilidade é 

esbarra em algumas questões comparativas entre os termos de jogabilidade e gameplay. A 

identificação das fronteiras entre esses termos só será possível a partir do momento em que 

compreendermos melhor o que o conceito de gameplay significa, porém a partir da descrição 

apresentada por Vannucchi e Prado (2009), as características da jogabilidade incluem a 

facilidade na hora de jogar um jogo de videogame e a interação do jogador com a mecânica 

de um jogo de videogame. Dessa forma, a afirmativa derivada a partir do texto de Vannucchi e 

Prado (2009) pode ser compreendida como a interação do jogador com as mecânicas de um 

videogame, e a facilidade de jogá-lo. Da mesma forma, temos a o uso de plurais, porém a 

justificativa é a mesma, estamos apontando para as diferentes mecânicas contidas em um jogo 

de videogame. 

A definição de Kastensmidt (2010)146  mencionada anteriormente é concisa no que 

compete descrever, porém conforme apontado anteriormente, não demonstra a identidade do 

termo jogabilidade. Ainda assim, seu uso é justificado por conta da contextualização de onde a 

jogabilidade é aplicada, e explora um dos aspectos constituintes da jogabilidade. 

No caso do texto de Junior e Nunes (2016) há pouco que pode ser explorado, para além 

da escolha dos autores de igualar os três termos – jogabilidade, gameplay e playability –. 

Levaremos em conta a escolha dos autores, por mais que não haja uma elucidação da escolha 

de equalizar os termos, e para a infração do princípio da justaposição de definições. 

Outra afirmativa que devemos considerar, e que não foi mencionada na presente 

subseção, mas foi mencionada nesta seção é a de Assis (2006), que afirma que jogabilidade não 

é gameplay, por conta da possibilidade da jogabilidade poder receber graus, como alta ou baixa 

jogabilidade. Por mais que não consideremos isso como uma definição por si, e sim como um 

guia para compreensão do que o termo jogabilidade é ou não, é importante mencionar que o 

emprego de definições por uso de negativas, apresentado no quadro 5, é considerado uma 

infração do princípio que compele evitar definição negativa. 

 
145 A citação em questão é: “Jogabilidade é a virtude que um jogo possui para ser fácil e intuitivo de se jogar. 

Quanto mais rápido o jogador se sentir confortável com os comandos do jogo e seu ambiente, mais conceituada é 

a jogabilidade. Existe ainda outro conceito para jogabilidade, geralmente aplicado por revistas especializadas, 

que pode ser entendido como a maneira em que o jogador interage com a mecânica de jogo. Neste caso, uma 

jogabilidade mais complexa não significa dificuldade de interação entre jogador e jogo, mas a profundidade com 

que isto ocorre, na forma de enredo mais elaborado, variedade de ação e quebra-cabeças complexos, por 

exemplo.” 
146 “Jogabilidade é um termo comum dentro da indústria de jogos, que descreve a interação possível entre jogo 

e jogador, dentro dos limites disponibilizados daquele jogo” (KASTENSMIDT, 2010, p. 61). 
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A partir do estabelecimento dessas afirmativas verdadeiras, passemos para os outros 

dois termos, e então poderemos perceber com maior clareza quais características são comuns a 

quais termos, e como sugeriremos solucionar o problema da definição de jogabilidade. Não 

iremos oferecer uma definição prévia por conta disso. 

Todavia, a com base nessas fontes, percebemos alguns pontos de interesse para a 

elaboração de um modelo conceitual ontológico necessários para o bom entendimento do que 

a jogabilidade é, e isso permite a construção de algumas perguntas para compreender o escopo 

e presença da jogabilidade enquanto conceito. Entender o que é, como se manifesta, por que é 

importante para um videogame, e onde se manifesta são questões que derivam dessa 

necessidade. Com base nisso, podemos estabelecer perguntas de competência 

Tendo em mente essas perguntas, partimos para a compreensão dos outros termos, que 

ainda que não respondam diretamente essas perguntas, nos permitem entender o que a 

jogabilidade não é – por mais que uma definição por negativas não seja interessante, a subtração 

de um universo de possibilidades existentes certamente é–. 

 

7.3.2 Gameplay 

  

Gameplay é um termo utilizado tanto nos países falantes de inglês, quanto no Brasil, 

com bastante incidência em estudos científicos, inclusive (VANNUCCHI e PRADO, 2009; 

MELO e PERANI, 2012). Nos documentos encontrados durante a pesquisa bibliográfica, foram 

2846 artigos – encontrados com os filtros já selecionados –, 37,4 vezes o número de artigos 

encontrados sobre jogabilidade147.  

Assis (2006) oferece um bom ponto de partida ao distinguir os termos jogabilidade e 

gameplay, conforme mencionado na subseção anterior. A partir dessa compreensão, somos 

capazes de analisar gameplay em um plano separado da jogabilidade. Isso possivelmente é 

ajudado por conta da maior força e presença desse termo, devido a de sua dicionarização e da 

incidência muito maior em documentos acadêmicos, conforme parecem indicar os dados 

obtidos em nossa pesquisa.  

 Estabelecido esse ponto acerca da prevalência do termo gameplay, sigamos em frente 

com a sua descrição. 

O texto de Vannucchi e Prado (2009) oferece uma boa introdução ao apresentar dez 

definições diferentes para o termo gameplay, que foram tabuladas e resumidas em dois grupos, 

 
147 Informações disponíveis no capítulo 2, Tabela 1. 
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quepos contêm os dez conceitos atribuídos ao termo. Isso pode ser observado no quadro 8. Só 

iremos nos aprofundar nos autores que oferecerem uma definição mais clara do termo.  

 

Quadro 8 – Tabulação de conceitos de gameplay por autor 

 

 

Fonte: Vannucchi e Prado (2009, p. 135) 

 

As definições de Assis (2007) são sobre como as opções de escolha são interessantes, 

assim como as táticas empregadas fazem uma experiência divertida e interessante. Para Assis 

(2007), o gameplay torna o videogame uma mídia singular, devido a interação oferecida pelo 

jogo de videogame, próximo ao mundo real, onde as interações ocorrem conforme se relaciona 

com o mundo, ao mesmo tempo em que contém algum tipo de roteiro ou “sentido” (como em 

um filme) e uma interface (como em um software que não é de jogo). A partir desse pano de 

fundo, um jogo pode ser construído sendo divertido e interessante, contanto que seu gameplay 

atinja a aprovação de seus usuários. Embora aqui não esteja disposta uma definição, é possível 

perceber uma condição para realização do gameplay. 
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Embora Arsenault e Perron (2009) e Sicart (2008) estejam na mesma posição no quadro 

8, os embasamentos apresentados no texto não parecem convergir para uma definição comum. 

A síntese oferecida por Vannucchi e Prado (2009, p. 134) acerca do que argumentam Arsenault 

e Perron acerca de gameplay é: 

 

como o ponto de encontro de duas entidades distintas, o jogo e o jogador e o entendem 

como um espectro de possíveis ações e reações que é gerado tanto pelo jogador quanto 

pelo próprio jogo. 

 

 Enquanto a síntese para Sicart (2008, apud VANNUCCHI e PRADO, 2009, p. 134) 

sobre gameplay é: 

 

definido pela mecânica do jogo. Sendo esta definida por ele como os métodos 

invocados pelos agentes (humanos ou não), projetados para interagir com o mundo do 

jogo. 

 

 A abordagem apresentada nesses excertos difere em um aspecto fundamental: para 

Arsenault e Perron (2009) o gameplay surge a partir de uma relação direta de jogador-

videogame148. Já no caso de Sicart (2008 apud VANNUCCHI e PRADO, 2009), a mecânica de 

um jogo de videogame sendo utilizada pelo jogador como forma de interagir com o mundo do 

jogo determina o que o gameplay é. A definição de Sicart permite compreender como ocorre a 

formação do gameplay, e sua interação com outras entidades, mas também, não demonstra o 

que o termo é. 

 Sid Meier (ROLLING e MORRIS, 2003), assim como Rolling e Morris (2003) 

convergem na interpretação do gameplay como uma “série de escolhas interessantes” 

(VANNUCCHI e PRADO, 2009, p. 133). Rolling e Morris (2003) pela síntese do texto de 

Vannucchi e Prado (2009, p. 133), trabalham com a ideia de que: 

 

ao apresentar os elementos de um jogo, dizem que o gameplay “incentiva o jogador a 

empregar estratégias” para desenvolver bem sua atuação no jogo e chegar a 

parâmetros específicos e implica escolhas interessantes por parte do jogador. Para os 

autores “um jogo bem construído não pode ser vencido sem estratégia. E estratégia 

manifesta-se como uma série de opções interessantes. 

 

 
148 Essa definição não descreve o que o gameplay é, porém demonstra onde ele surge. 
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 Esta definição tem uma descrição vaga sobre a natureza do gameplay, muito embora 

nos permita compreender uma das qualidades necessárias para a elaboração de um gameplay 

que permita que o jogo de videogame seja de boa qualidade. Além de infringir o princípio que 

orienta evitar expressões generalizantes, posto que escolhas interessantes e opções interessantes 

implicam em duas coisas distintas: escolhas são realizadas a partir da racionalização de um 

indivíduo; opções existem independentes de um indivíduo que as escolha.   

Howland (1999) e Rollings e Adams (2003) convergem no aspecto das interações 

significantes, que está relacionado ao modo como jogador e videogame se relacionam de forma 

interessante. Rollings e Adams (2003) derivaram sua definição a partir da compreensão de um 

aspecto do termo gameplay e de uma pessoa. Para o gameplay, ele é fundamental para a 

existência do videogame como tal, assim como sendo “o núcleo do jogo”, mas não havendo 

uma definição “universalmente aceita”, segundo Sid Meier (ROLLING e ADAMS, 2003 apud 

VANNUCCHI e PRADO, 2009, p. 132). A definição de Rollings e Adams (2003) é ruim no 

que concerne à definição do “núcleo do jogo”, porém é clara quanto ao aspecto da interação 

jogador videogame ser importante para a delimitação da jogabilidade. Ademais, esta definição 

não evita expressões generalizantes. 

 As falas de Feil e Scattergood (2005) apresentadas no texto de Vannucchi e Prado (2009) 

quanto ao gameplay estão ligadas à importância da diversão presente no ato de jogar, e  acomo 

esse ato pode ser divertido. Definindo como: “quando estiver criando seu jogo, você terá que 

identificar qual é o seu gameplay é torná-lo tão divertido quanto possível.” (FEIL e 

SCATTERGOOD, 2005 apud VANNUCCHI e PRADO, 2009, p. 137). Esse ponto de vista 

embora seja interessante para entender o que é importante ser percebido no gameplay de um 

jogo, não oferece uma compreensão do que ele é. Simplesmente dizer “identificar qual seu 

gameplay é” não permite compreender sua definição, ou o que ela é essencialmente, o que 

contraria o princípio de gênero-diferença, por não apontar para uma entidade acima do 

gameplay.  

Quando muito é indicado um caminho para moldá-lo, mas não uma definição do que ele 

seja. Se formos assumir a definição de gameplay oferecida por Arsenault e Perron (2009), de 

serem as mecânicas do jogo influenciando a interação jogador-videogame, então podemos 

compreender melhor o que é dito: buscar fazer com que as mecânicas do jogo sejam as mais 

divertidas possíveis de serem jogadas. Porém, considerando as definições descritas por Sicart 

(2008), Meier, Rolling e Morris (2003), o gameplay encontra-se ou entre jogador e videogame, 

ou pendendo para o jogador (no caso da escolha de estratégias).  
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 Heaton (2006), com seu Modelo Circular do Gameplay149, nos demonstra a importância 

que a interação jogador-videogame tem para a manifestação do gameplay, buscando 

“desenvolver um modelo teórico que mostre como o gameplay funciona na prática” 

(VANNUCCHI e PRADO, 2009, p. 134). Esse modelo é similar ao representado na figura 2 na 

descrição do relacionamento de interação estabelecido pelos participantes – videogame e 

jogador –. 

 Por fim, Lindley (2002) faz uso da noção de que durante a interação do jogador e o 

videogame, um Gestalt150 surge, com a característica de ter interação possível com o jogador. 

Contudo, essas interações estão limitadas as regras do jogo, que determinam a forma, compasso 

e limites de como o jogo de videogame é jogado. De certo modo, vemos uma semelhança ao 

Círculo Mágico de Huizinga (2004). 

Na conclusão do texto de Vannucchi e Prado (2009, p. 138), os autores compreendem 

que o gameplay pode ser percebido por meio “das interações do jogador com o ambiente, a 

partir da manipulação das regras e mecânicas do jogo, pela criação de estratégias e táticas que 

tornem interessante e divertida a experiência de jogar”. Em outras palavras, o gameplay é a 

interação do jogador com o videogame, considerando as regras e mecânicas presentes no jogo 

para a execução das tácticas empregadas pelo jogador conforme a necessidade com o fim de 

entreter, de acordo com a visão de Vannucchi e Prado (2009). 

Dentro desta definição oferecida por Vannucchi e Prado (2009) percebemos a influência 

dos aspectos presentes no quadro 8, onde os grupos “experiência proporcionada ao jogador” e 

“interação com o jogo” encontram-se representados na consideração da diversão e escolhas 

empregadas pelo jogador – para o primeiro grupo –, e questões relacionadas com o jogo de 

videogame. Especificamente a atuação das regras, utilização da mecânica e estabelecimento da 

interação jogador-videogame.  

Vannucchi e Prado (2009) em sua pesquisa seguiram os passos da definição real, onde 

buscaram pela definição dos termos em diferentes fontes, empregaram afirmativas verificáveis 

e estabeleceram a sua definição final. O maior problema na definição realizada foi a utilização 

de citações que não fornecem uma descrição clara do que o gameplay é. Porém, permitem 

compreender alguns dos usos do termo, como no caso da citação de Feil e Scattergood (2005 

apud Vannucchi e Prado, 2009) onde uma afirmativa verificável não é encontrada, mas um 

 
149 Arsenault e Perron (2009) apresentam este modelo em seu livro, e no modelo há uma representação da 

relação circular entre jogador e videogame. 
150 Visão da psicologia que busca compreender os processos do pensar do ser humano, assim como a totalidade 

do ser humano, nos âmbitos físico, mental e psíquico (DICIONÁRIO MICHAELIS ONLINE, 201-) 
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aspecto fundamental do jogo de videogame e gameplay são explorados – no caso, a diversão –

. 

Levando em conta as características e autores dispostos no texto de Vannucchi e Prado 

(2009), conseguimos perceber que há uma série de definições distintas para o que a jogabilidade 

é, porém, grande parte delas não é excludente, mas uma complementa a outra. E, a partir da 

análise do texto desse autor, percebemos que uma afirmativa possível para gameplay pode ser 

descrita como: gameplay é um conjunto de características relacionadas  interação do jogador 

com o videogame, com a influência das regras e mecânicas na realização de interações 

significantes`, realizadas por estratégias interessantes, a fim de alcançar uma ou mais metas 

do jogador. 

Por outro lado, Mello e Perani (2012) compreendem o gameplay como sendo focado 

nas mecânicas que constituem o videogame, levando em conta as regras e como elas 

influenciam na interação do jogador com o videogame.  

Porém, é suficiente dizer aqui que a visão de Mello e Perani (2012) acerca da playability 

é de que este diz respeito à interação jogador-videogame. Com isso, a partir da análise do texto 

de Mello e Perani (2012), podemos derivar a afirmativa: gameplay é uma qualidade que tem 

enfoque nas mecânicas de um jogo de videogame, buscando identificar como ele ocorre, aliado 

a isso, relaciona-se com as experiências vividas por um jogador quando joga um jogo de 

videogame. 

Sigamos para a definição do que é playability e como ela ocorre. 

 

7.3.3 Playability 

 

Finalmente, o terceiro termo relacionado ao ato de jogar e da interatividade entre jogador 

e videogame, é a playability.  

Sánchez et al (2012) exploram o conceito de playability em suas definições e sua 

aplicação na análise de experiência de usuário sob a visão de que um jogo de videogame tem 

que ser “jogável”. 

Sánchez et al (2012) iniciam seu texto argumentando acerca da importância da análise 

da qualidade de um software a partir da experiência que seu usuário tem ao utilizá-lo. A 

diferença – entre o software comum e o videogame –, para os autores, é que um videogame não 

busca necessariamente o mesmo tipo de meios151 para ser considerado um bom software com 

 
151 A inexistência de um desafio para além do aprendizado de utilização. Softwares buscam ser fáceis e 
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usabilidade excelente, considerando a Experiência de Usuário 152 . Porém, a utilização da 

Experiência de Usuário acaba por não abranger o videogame, por exemplo, enquanto um 

software busca ser o mais simples possível de ser utilizado por uma pessoa, um jogo de 

videogame busca oferecer desafios a serem superados por seu usuário (SÁNCHEZ et al, 2012).  

Os autores oferecem, então, a alternativa do Player Experience153 (PX), que permite a 

análise dos pontos de interesse de um usuário de videogame. Playability é considerado um 

caminho interessante a ser seguido para a construção de um método de PX mais aproximado 

das necessidades do usuário, por conta da característica essencial do jogar para o um videogame 

(SÁNCHEZ et al, 2012). 

Playability é definido pelos autores Sánchez et al (2012, p. 1034) a partir dos estudos 

de Voida e Greenberg (2012) como sendo:  

 

Playability é um termo utilizado no design e análise de videogames, que descreve a 

qualidade de um videogame em termos de suas regras, mecânicas, metas e design. 

Refere-se a todas as experiências que o jogador pode sentir quando interagindo com 

o jogo. Algumas vezes a experiência é relatada com diferentes modos de interação 

entre jogadores (VOIDA e GREENBERG, 2012 apud SÁNCHEZ et al, 2012).154 

 

E Sánchez et al (2012) complementam: 

 

Uma das mais comuns definições utilizadas para playability é “o grau em que um jogo 

é divertido de jogar e usável, com ênfase no estilo de interação e qualidade de enredo 

do jogo; qualidade do gameplay (USABILITY-FIRST, 2009). Playability é afetado 

pela qualidade da narrativa, responsividade, compasso, usabilidade e possibilidades 

para o customizar, controlar e intensificar a interação, complexidade e estratégia, 

assim como o nível de realismo e qualidade dos gráficos e som.155 (SÁNCHEZ et al, 

2012, p. 1034) 

 
intuitivos de usar. Videogames oferecem desafios para manterem-se interessantes (SÁNCHEZ et al, 2012). 
152 Experiência de Usuário é uma metodologia que busca avaliar o quão positivo é o uso de um sistema 

computacional (SÁNCHES et al, 2012). Esta metodologia se beneficia dos estudos de Human-Computer 

Interaction (HCI), que é “uma disciplina que estuda e promove o “fator humano” nos sistemas computacionais” 

(SÁNCHES et al, 2012, p. 1033).  
153 Experiência de Jogador em português. 
154 No original: “Playability is a term used in the design and analysis of video games that describes the quality 

of a video game in terms of its rules, mechanics, goals and design. It refers to all the experiences that a player 

may feel when interacting with a game system. Sometimes, the experience is related with the diferent ways of 

interaction among players (Voida and Greenberg 2011)” (SÁNCHEZ et al, 2012, 1034) 
155 No original: One of the most commonly used definitions of playability is ‘the degree to which a game is fun to 

play and usable, with an emphasis on the interaction style and plot-quality of the game; the quality of gameplay’ 

(USABILITY-FIRST 2009). Playability is affected by the quality of the storyline, responsiveness, pace, usability, 

the possibilities to customize it, control, intensity of interaction, intricacy and strategy, as well as the degree of 
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Essa definição oferece uma perspectiva que está baseada na preocupação com as 

necessidades dos usuários, e em como atendê-las de acordo com as demandas que são esperadas 

tanto de um jogo quanto de algo a ser usado. Sánchez et al (2012) identificaram dois tipos de 

grupos em que as definições de playability se concentram: “análise e medição da playability 

como qualidade de medição dos diferentes elementos do videogame e o impacto da experiência 

do usuário”156 e “avaliação da playability como ‘usabilidade específica’ e medição de UX no 

contexto de videogames”157 (SÁNCHEZ et al, 2012, p. 1035). A definição do termo playability 

é bem formulada, e não infringe as recomendações dispostas no quadro 5. 

Conforme os autores Sánchez et al (2012) desenvolveram sua ideia, alguns pontos em 

destaque são importantes de serem mencionados: 

 

• Playability é um termo com alta amplitude de definições, com cada uma delas 

variando de acordo com a demanda exibida e solução encontrada por cada autor; 

• Playability tem alta relação com usabilidade de um programa, porém não está 

limitado simplesmente a essa relação, especialmente quando aplicado no 

contexto de videogame; 

• Emoção é um aspecto importante a ser considerado na construção de um jogo de 

videogame com boa playability, assim como características menos subjetivas de 

um jogo, como interface, responsividade, enredo, mecânicas, entre outros.  

 

Com base na nossa leitura do texto de Sánchez et al (2012), derivamos a afirmativa: 

playability é a medida em que um jogo é jogável, considerando as características que formam 

o jogo de videogame, ao mesmo tempo em que auxilia a avaliação da integração da usabilidade 

do jogo em relação às mecânicas, regras, objetivos e design158. 

 

 

 

 

 
realism and the quality of graphics and sound. (SÁNCHEZ et al, 2012, p. 1034) 
156 No original: “The analysis and measurement of playability as a quality measurement of the different video 

game elements and the impact of experience on the user” (SÁNCHEZ et al, 2012, p. 1035) 
157 No original: “The evaluation of playability as a ‘specific usability’ and UX measurement in the context of 

video games” (SÁNCHEZ et al, 2012, p. 1035) 
158 A fim de tornar mais clara a compreensão de design em relação aos conceitos de regras e objetivos, 

consideramos design nesse contexto como sendo a expressão dos aspectos artísticos (gráfico, som e narrativa) 

empregados em um jogo de videogame, no sentido de como eles afetam o desenvolvimento do jogo de 

videogame. 
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Figura 14: Conceitos relacionados a Playability 

 

 

Fonte: Sánchez et al (2012, p. 1038) 

 

A figura 14 oferece uma melhor compreensão dos conceitos relacionados a playability 

encontrado pelos autores. Um jogo de videogame deve se preocupar com como o desafio é 

apresentado, assim como a motivação para continuidade do uso do jogo por parte do jogador 

(FABRICATORE, NUSSBAUM e ROSAS, 2002). Um jogo ao mesmo tempo em que contém 

desafios e objetivos bem delimitados, deve ter algum nível de incerteza, de inesperado para o 

manter interessante. Assim como há a importância de se prestar atenção nos sentimentos 

relacionados ao controle e satisfação. Nesse sentido, Fabricatore, Nussbaum e Rosas (2002) 

concordam com o que é apresentado por Sánchez et al (2012).  

Para Fabricatore, Nussbaum e Rosas (2002) playability está relacionado com como o 

design do jogo afeta a experiência do jogador. Até onde pudemos perceber, o trabalho não 

contém uma definição clara do termo playability, apenas usando-o. Porém, ao oferecer uma 

visão acerca das características envolvidas nos problemas na Playability abordado pelos 

autores, é possível perceber que estes buscam delimitar a playability em função de suas 

especificações de desenvolvimento e execução baseado nos pontos interessantes de um jogo. 
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Onde o jogador tenha satisfação em jogar um jogo e o jogo seja responsivo, que consiga 

compreender quem ele é/o que faz no jogo, o que é o mundo/como o mundo se comporta e o 

que fazer/como fazer. 

A partir da leitura do texto de Fabricatore, Nussbaum e Rosas (2002) derivamos como 

afirmativa: playability é um conjunto de características de que fazem parte as regras, 

mecânicas e usos de um jogo de videogame, que influenciam na experiência do jogador. 

Para Mello e Perani (2012), o termo playability é mencionado em um primeiro momento 

na citação do texto de Assis (2007) acerca da distinção entre gameplay e jogabilidade159. Os 

autores informam em um primeiro momento que o termo playability tem seu uso datado da 

década de 1980, em um review do jogo de videogame Hacker (ACTVISION, 1986), onde é 

ligado com a facilitação do jogar (MELLO e PERANI, 2012). O termo também aparece em 

livros técnicos. Playability é também utilizado por desenvolvedores de jogos de videogame a 

fim de lidar com uma delimitação de características importantes do jogo, como diversão, 

responsividade e desafio (MELLO e PERANI, 2012). Porém, Mello e Perani (2012) apontam 

que assim como “(...) gameplay, playability também não tem uma definição clara no campo do 

Game Studies”160 (MELLO e PERANI, 2012, p. 159). 

Outro ponto importante a ser mencionado é que após trazer as definições de variados 

pesquisadores e acadêmicos, Mello e Perani (2012) observam que o conceito de playability está 

intrinsecamente atrelado a interatividade. 

A partir de nossa análise do termo playability, segundo Mello e Perani (2012), 

afirmamos que: playability é a característica relacionada à interação jogador-videogame, 

considerando a diversão do jogador no processo. 

 

7.3.4 Relação entre os conceitos de jogabilidade, gameplay e playability: afirmativas  

 

Como mencionado no princípio desta seção, os termos jogabilidade, gameplay e 

playability envolvem características que se sobrepõem e incorrem em um problema de definição 

imprecisa. 

Na presente subseção discutimo as afirmativas que derivamos dos textos dos autores. 

Essas afirmativas nos permitirão compreender que características se sobrepõem, e como isso 

 
159 A citação encontra-se, o trecho completo, no começo do subcapítulo 3.2, sobre gameplay 
160 No original: “(...) gameplay, playability also does not have a clear definition in the field of game studies.” 

(MELLO e PERANI, 2012, p. 159) 
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ocorre. Será também possível a compreensão do relacionamento entre os termos. Ademais, 

buscaremos delimitar as perguntas de competência necessárias, e obter as respostas. 

Organizamos as afirmativas em três quadros, numerados 9 a 11, apresentando as 

afirmativas de jogabilidade, gameplay e playability respectivamente. 

 

Quadro 9: Autores e conceitos de jogabilidade  

 

Fonte Afirmativa 

Nintendo World 

(2012) 

Qualidade do videogame ser jogável, bem como as suas mecânicas 

características. 

Vannucchi e Prado 

(2009) 

Interação do jogador com as mecânicas de um videogame, e a 

facilidade de jogá-lo. 

Assis (2007) Jogabilidade não é gameplay. 

Santos Júnior e Nunes 

(2016) 

Jogabilidade é equivalente a playability e gameplay. 

Kastensmidt (2010) Interação possível entre jogo e jogador, dentro dos limites 

disponibilizados naquele jogo. 

Fonte: Elaboração própria 

  

Com isso, podemos perceber que temos duas definições – Nintendo World (2012) e 

Vannucchi e Prado (2009) – que apontam a jogabilidade para o enfoque maior do videogame, 

mas ainda considerando o jogador e como este irá utilizar o jogo de videogame. Duas definições 

que se contrariam quanto a equivalência ou não dos termos analisados na presente seção – Assis 

(2007) e Santos Júnior e Nunes (2016) –, porém essa contrariedade foi parcialmente 

solucionada a partir do momento em que entendemos que a definição de Santos Júnior e Nunes 

(2016) utilizaram não evita a justaposição de definições. E uma definição – Kastensmidt (2010) 

– que indica a que a jogabilidade está relacionada com a interação jogador-videogame de forma 

mais forte. 
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Quadro 10: Autores e conceitos de gameplay 

 

Fonte Afirmativa 

Vannucchi e Prado 

(2009) 

Gameplay é um conjunto de características relacionadas a interação do 

jogador com o videogame, com a influência das regras e mecânicas na 

realização de interações significantes realizadas por estratégias 

interessantes a fim de alcançar uma ou mais metas do jogador. 

Mello e Perani 

(2012) 

Gameplay é uma qualidade que foca nas mecânicas de um jogo de 

videogame, buscando identificar como ela ocorre, aliado a isso, 

relaciona-se com as experiências vividas por um jogador quando joga 

um jogo videogame. 

Fonte: Elaboração própria 

 

As duas afirmativas do quadro 10 encontram-se numa relação de diferentes níveis de 

abrangência – um que foca em um ponto específico e busca compreender como ele afeta outras 

partes ou participantes, no caso de Mello e Perani (2012); enquanto há outro que não foca em 

um só aspecto do jogo, mas busca considerar a amplitude de interações presentes entre jogador 

e videogame, a partir das características intrínsecas do videogame e capacidades do jogador, no 

caso de Vannucchi e Prado (2009). Em suma, Mello e Perani (2012) indicam o gameplay como 

sendo relacionado às mecânicas do videogame em primeiro ponto, e então como tais mecânicas 

alteram as interações com o jogador; ao passo que Vannucchi e Prado (2009) percebem o 

gameplay como sendo uma representação da interação jogador-videogame, a partir das 

particularidades de cada parte. 
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Quadro 11: Autores e conceitos de playability 

 

Autor Afirmativa 

Sánchez et al (2012) Playability é a medida em que um jogo é jogável, considerando as 

características que formam o jogo de videogame, ao mesmo tempo 

em que auxilia a avaliação da integração da usabilidade do jogo em 

relação às com mecânicas, regras, objetivos e design. 

Fabricatore, Nussbaum 

e Rosas (2002) 

Playability é um conjunto de características que fazem parte das 

regras, mecânicas e usos de um jogo de videogame, que 

influenciam na experiência do jogador. 

Mello e Perani (2012) Playability é a característica relacionada à interação jogador-

videogame, considerando a diversão do jogador no processo. 

Fonte: Elaboração própria 

  

No quadro 11, as afirmativas extraídas de Sánches et al (2012) e Fabricatore, Nussbaum 

e Rosas (2002) concordam, pois destacam a playability como sendo relacionada às 

características e partes integrantes do jogo de videogame. A diferença sendo que a afirmativa 

derivada de Fabricatore, Nussbaum e Rosas (2002) remete a maior preocupação dos autores de 

considerar a playability como sendo uma ferramenta útil para apoiar a formulação de uma 

análise da experiência do jogador. 

Já a afirmativa de Mello e Perani (2012) é a mais dissonante das três, pois os autores 

consideram que a playability está relacionada com a interação jogador-videogame em primeiro 

lugar. O que contrapõe a visão de Sánchez et al (2012) e Frabricatore, Nussbaum e Rosas (2009) 

de que a playability deva focar nas características do videogame, para então considerar as 

interações.  

Tendo em mãos as dez afirmativas, e sua explicação, formulamos um quadro em que 

consideramos: a fonte da afirmativa, o foco primário da afirmativa e o termo relacionado.  

Com esse quadro, conseguiremos entender melhor qual o enfoque de cada uma das 

afirmativas que conseguimos derivar, e a qual termo se relaciona. 
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Quadro 12: Relação de afirmativas sobre os conceitos de jogabilidade, gameplay e playability  

 

Fonte da afirmativa Foco da afirmativa Termo relacionado 

Nintendo World (2012) Características do videogame Jogabilidade 

Vannucchi e Prado (2009) Características do videogame Jogabilidade 

Santos Júnior e Nunes (2016) Definição terminológica Jogabilidade 

Assis (2007) Definição terminológica Jogabilidade 

Kastensmidt (2010) Interação jogador-videogame Jogabilidade 

Vannucchi e Prado (2009) Interação jogador-videogame Gameplay 

Mello e Perani (2012) Características do videogame Gameplay 

Sánchez et al (2012) Características do videogame Playability 

Fabricatore, Nussbaum e Rosas 

(2002) 

Características do videogame Playability 

Mello e Perani (2012) Interação jogador-videogame Playability 

Fonte: Elaboração própria 

Conforme podemos observar no quadro 11, os focos das afirmativas não demonstram 

completa homogenia entre os termos, havendo termos com presença dos três tipos de foco – 

caso da jogabilidade –. 

Para solucionar o problema de desvio de foco nos termos, iremos considerar em um 

primeiro momento o termo jogabilidade, e a partir dele, passaremos para os outros dois termos. 

Quanto ao termo jogabilidade, optamos por interpretá-lo como sendo relacionado às 

características constituintes do videogame – mecânica, usabilidade e regras –, isso se devendo 

as afirmativas extraídas da revista Nintendo World (2012) e Vannucchi e Prado (2009), em 

contraponto à definição de Kastensmidt (2010), por conta uso do termo gameplay em 

equivalência com jogabilidade, como pode ser visto no resumo e abstract do artigo. Há também 

a nossa concordância com a visão de Assis (2007) em perceber jogabilidade e gameplay como 

termos e conceitos distintos, em contraponto a Santos Júnior e Nunes (2016).  

A partir disso, temos a capacidade de compreender em parte o que a jogabilidade é, e 

como ela se manifesta. 

Em seguida, o termo gameplay. Aqui temos uma situação em que há a presença de dois 

autores e duas afirmativas que lidam com focos distintos. Vannucchi e Prado (2009) estando 

próximos a interação jogador-videogame, e Mello e Perani (2012) próximos as características 

do videogame. A solução deste problema é mais complexa, posto que os autores mencionados 
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exploram bem o termo e conceito de gameplay em seus respectivos trabalhos. Porém, ao 

olharmos a afirmativa de Mello e Perani (2012) e compararmos com a de Vannucchi e Prado 

(2009), conforme disposto no quadro 9, observamos que ambos tem uma preocupação em 

entender como o usuário irá aproveitar o jogo de videogame, a diferença estando no nível em 

que a análise é realizada – seja a partir do jogo sendo jogado, ou a partir da observação das 

características do videogame –. 

Em favor da posição de Vannucchi e Prado (2009) temos o alinhamento de seu foco 

com as análises derivadas da revista Nintendo World (2012) e dos próprios Vannucchi e Prado, 

onde há um estabelecimento de que cada termo – jogabilidade e gameplay – lida com um 

aspecto distinto, mas complementar ao outro. Onde um termo – no caso jogabilidade – aponta 

para a análise das características e qualidades do videogame, enquanto o outro lida com a forma 

que a interação jogador-videogame ocorre.  

Playability, por sua vez, detém duas fontes abordando o mesmo foco, características do 

videogame, sendo eles Sánchez et al (2012) e Fabricatore, Nussbaum e Rosas (2002). E, em 

discordância, temos Mello e Perani (2012) percebendo a playability como sendo relacionado 

mais fortemente a interação jogador-videogame. A abordagem dos autores que apontam para a 

playability como sendo relacionada às características do videogame. Nesse caso, percebemos 

algum nível de semelhança com o termo jogabilidade, onde duas fontes apontam para uma 

direção, enquanto o terceiro para a outra. 

A resolução desse entrave encontra-se na compreensão de que a playability tem um forte 

argumento oferecido por Sánchez et al (2012) e Fabricatore, Nussbaum e Rosas (2002) para 

uma análise do videogame a partir das características e qualidades que tornam aquele jogo de 

videogame único. Nós optamos por escolher as afirmativas de Sánchez et al (2012) e 

Fabricatore, Nussbaum e Rosas (2002) como sendo descritoras do conceito de playability, pois 

observamos que esses dois autores utilizam uma abordagem semelhante, voltada para a análise 

do jogo de videogame, mas com o objetivo de auxiliar a diversão do jogador. 

Mello e Perani (2012), em seu texto, lançam mão do artigo de Assis (2007), 

apresentando o mesmo ponto por nós mencionado acerca da diferença de jogabilidade para 

gameplay. Na citação apresentada, o texto original em português foi traduzido para o inglês, 

salvo o termo jogabilidade, que aparece como na fonte. Porém, houve uma equiparação com o 

termo playability, posto que a cada instância da palavra jogabilidade na citação, os autores 

Mello e Perani (2012) colocaram a palavra playability do seu lado, para permitir o entendimento 

dos leitores para o que tal termo significa. Desse modo, podemos argumentar que a 
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interpretação de Mello e Perani (2012) sobre o termo playability é similar a jogabilidade, a 

partir do princípio da definição por sinônimo, disposta no quadro 4. Com isso, temos a 

implicação de que playability é equivalente a jogabilidade. Desse modo, consideramos 

jogabilidade e playability como termos equivalentes. 

Tendo em mente esta equivalência, atentamo-nos para nossa própria interpretação de 

Assis (2007) e a interpretação de Mello e Perani (2012) sobre a diferença entre jogabilidade e 

gameplay. Há uma concordância entre nós acerca da percepção da jogabilidade e gameplay 

como sendo distintos. A partir disso, levando em conta as afirmativas que escolhemos utilizar 

para jogabilidade, chegamos à conclusão que as afirmativas derivadas de Mello e Perani (2012) 

não são apropriadas para nossa interpretação de jogabilidade e gameplay.  

Porém isso não implica a não utilização desses autores nesse momento, posto que 

concordamos com sua interpretação de que jogabilidade/playability e gameplay são conceitos 

complementares, onde um auxilia o outro a executar sua função. 

Desse modo, temos a frase afirmativa de Vannucchi e Prado (2009) acerca do gameplay 

como sendo a afirmativa válida. Bem como as afirmativas derivadas da revista Nintendo World 

(2012), Vannucchi e Prado (2009), Sánches et al (2012) e Fabricatore, Nussbaum e Rosas 

(2002) acerca de jogablidade/playability. Com isso somos capazes de delimitar com melhor 

clareza o âmbito em que cada um desses termos se relaciona: jogabilidade está relacionado com 

as características do jogo de videogame e gameplay com a interação jogador-videogame. Desse 

modo, temos indicativos para a resposta da pergunta de competência onde a jogabilidade se 

manifesta, e porque a jogabilidade é fundamental para o videogame. 

Agora, o que resta é definir claramente o que jogabilidade e gameplay são, e formalizar 

o modelo ontológico desses conceitos, tendo em vista as perguntas de competência que o 

modelo deve responder. 

 

7.4 DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE JOGABILIDADE 

 

A tarefa de elicitação de requisitos foi concluída a partir da utilização de fontes diversas 

para o estabelecimento de um corpus teórico e conceitual sobre o domínio, termos e conceitos 

que serão explorados. A partir disto, somos capazes de desenvolver as perguntas de 

competência a qual este modelo ontológico é capaz de responder, o que será realizado na 

sequência. 
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A tarefa de “identificação das perguntas de competência”, conforme expresso no quadro 

7, se manifesta a partir da análise do objeto, compreensão de sua identidade e características 

elementares. Estas perguntas então devem levar em conta o objetivo do modelo ontológico, a 

quem interessa e o domínio. Todos esses aspectos foram demonstrados nas tarefas anteriores, e 

na pesquisa realizada em torno do conceito de jogabilidade. 

A fase de “captura e formalização da ontologia” conta com quatro tarefas, e a primeira 

delas, a “elaboração das perguntas de competência” se torna possível com auxílio dos pontos 

descritos anteriormente, bem como os princípios expressos no quadro 2 (Questões auxiliares de 

Souza et al (2014)), que preconiza o uso das questões “o que”, “como”, “por que” e “onde” no 

desenvolvimento e compreensão das perguntas de competência. 

As perguntas que queremos responder são: 

 

• O que é jogabilidade e quais suas características? 

• Como a jogabilidade se manifesta? 

• Por que a jogabilidade é fundamental para um jogo de videogame? 

• Onde a jogabilidade se manifesta? 

 

E com base nas conclusões obtidas na seção 8.4 somos capazes de responder: 

 

• O que é jogabilidade e quais suas características? É respondido pela definição de 

jogabilidade. 

• Como a jogabilidade se manifesta? A partir da análise da mecânica, regras e design 

de um jogo de videogame. 

• Por que a jogabilidade é fundamental para um jogo de videogame? Porque ela 

permite realizar análises das características constituintes de um jogo de videogame, 

possibilitando antever boas ou más escolhas de design. 

• Onde a jogabilidade se manifesta? No jogo de videogame. 

 

Tendo essas perguntas em mente, somos capazes de compreender o que importa para o 

desenvolvimento do modelo ontológico quanto ao que deve responder, e ao que deve 

apresentar. Em especial, com essas perguntas estabelecidas, temos noção do que deve ser 

compreendido na tarefa seguinte, a de “definir os conceitos”. 
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A definição de conceitos necessita, de acordo com Falbo (2014), estabelecer qual a 

ontologia de fundamentação que irá respaldar os relacionamentos entre conceitos descritos. 

Conforme mencionado, utilizaremos a UFO como ontologia de fundamentação (mais 

especificamente a UFO-A e a UFO-B). 

Sigamos, então, para a definição dos conceitos. 

Conforme discutido nas subseções anteriores, buscamos compreender as características 

que compõem os conceitos de jogabilidade, gameplay e playability, conseguimos estabelecer 

uma equivalência entre jogabilidade e playability conforme estipulamos frases afirmativas 

verificáveis e as analisamos quanto ao seu foco – se era sobre as características do videogame 

ou se era sobre a interação jogador-videogame –. 

Com base nos dados e informações que levantamos, nós definimos jogabilidade como 

sendo:  jogabilidade é uma qualidade intrínseca ao jogo de videogame que representa o 

quão usável ou interessante é considerando os aspectos de qualidade de suas mecânicas, 

regras e design. É qualitativamente percebida pelo jogador. Influencia o gameplay 

Essa definição se baseia nas afirmativas que extraímos de Nintendo World (2012), 

Vannucchi e Prado (2009), Sánches et al (2012) e Fabricatore, Nussbaum e Rosas (2002)161, 

onde tais afirmativas foram utilizadas como as características descritoras de um referente, que 

é referido por um termo. A utilização da definição real foi o caminho seguido para chegarmos  

a essa definição. 

Ao considerarmos os princípios da UFO-A (GUZZARDI, 2005) delimitamos 

jogabilidade como sendo um Quality, com base na sua característica de ser uma entidade 

pertencente ao jogo de videogame com capacidade de ser identificada, qualificada e mensurada.  

O gameplay por sua vez é definido como sendo: gameplay é a interação jogador-

videogame, sendo influenciado pela jogabilidade e as estratégias empregadas por pelo menos 

um jogador. Seu gatilho ocorre em uma partida de videogame, e inicia quando o jogador 

insere um comando válido no controle de videogame e termina quando a partida de 

videogame é interrompida. 

Essa definição se baseia não só na frase afirmativa derivada de Vannucchi e Prado 

(2009), mas também em todos os autores dispostos no quadro 8, e seus respectivos pontos de 

vista. Essa é uma definição real e baseada no princípio de gênero-diferença. 

 
161 Dispostos nos quadros 8 e 10. 
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A partir dos princípios da UFO-B (ALMEIDA, FALBO e GUIZZARDI, 2019; 

SCHEIDEGGER, 2016), categorizamos gameplay como sendo um Event. Essa categorização 

ocorre levando em conta o quadro 6, que demonstra as diretrizes de Scheidegger (2016). 

A parte temporal presente na definição do conceito é a “partida”, que começa quando o 

jogador inicia o jogo de videogame com intenções de alcançar um determinado objetivo – seja 

do jogo ou autoimposto – e continua enquanto o jogador quiser ou puder. Conforme a partida 

se inicia, a partir do momento em que o jogador insere comandos válidos no controle de 

videogame para interagir com o jogo de videogame, tem início o gameplay, e ele dura até a 

partida ser interrompida, seja por conta do jogador escolhendo parar de jogar, ou o jogo tendo 

interrompido as interações possíveis162. Um gameplay não é encerrado quando o videogame é 

desligado – isso seria o fim da partida de videogame –, por conta de ocasiões em que mais de 

um jogador esteja jogando um mesmo jogo, onde um dos jogadores pare de jogar e o outro 

continua jogando. O gameplay, para aquele indivíduo que parou de jogar, terminou, porém 

continua para o outro. 

Desse modo, conseguimos derivar as seguintes afirmativas sobre os termos jogabilidade 

e gameplay: 

 

• Jogabilidade é uma qualidade de um jogo de videogame de quão usável ou 

interessante é163. Mecânica, regra e design são aspectos de qualidade que compõem 

a jogabilidade. Influencia o gameplay. É qualitativamente percebida pelo jogador. 

• Gameplay é um evento composto por estratégias executadas. E que envolve ao 

menos um jogador e um jogo de videogame interagindo. O gatilho do evento é o 

início da partida de videogame. O gameplay começa quando o jogador insere um 

comando válido no controle de videogame, e termina quando a partida de 

videogame é interrompida. É influenciado pela jogabilidade, bem como pela 

experiência do jogador. 

• Mecânica é um recurso do jogo de videogame que determina o forma como um 

jogo pode ser jogado, compreendendo aquilo que o jogador pode manipular. 

 
162 Um exemplo disso é observável em uma máquina de fliperama/arcade, onde o jogador continua jogando até 

ou ele completar o jogo ou perder. Se isso ocorrer, o jogador não poderá mais interagir com o jogo de 

videogame, até que outra partida seja iniciada. Nesse caso, com a inserção de créditos para jogar. 
163 Determinamos a usabilidade de um jogo de videogame como sendo a medida de qualidade (qualia). A 

usabilidade passaria a representar, então, o quão usável o jogo é, não a qualidade intrínseca de ser usável. 



147 
 

• Design é um elemento estético do jogo de videogame que contextualiza as regras, 

mecânicas e aspectos artísticos do jogo de videogame em seu desenrolar. 

• Regra é um princípio do jogo de videogame que estabelece o que é possível ou 

não de ser realizado no jogo. 

• Partida de videogame é um evento que ocorre quando o jogador liga o jogo de 

videogame e termina quando ele desliga o videogame. 

• Estratégia é parte do gameplay. É o conjunto de ações previstas pelo código do 

jogo de videogame, possíveis de serem realizadas pelo jogador. A estratégia é 

limitada pelas regras, mecânicas e design do jogo de videogame.  

• Experiência do jogador é o acúmulo de conhecimentos adquiridos ao longo de 

tempo por um jogador ao jogar jogos de videogame164 . Conforme o jogador 

aumenta sua experiência ele consegue utilizar melhor as regras e mecânicas do 

jogo. A experiência do jogador influencia no uso165 das estratégias possíveis. 

 

A seguir, apresentaremos o modelo ontológico do conceito de jogabilidade e conceitos 

relacionados, em OntoUML. Esse modelo foi elaborado e validado pela ferramenta OLED. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
164 É uma característica importante de ser considerada como ponto de partida para estabelecer a complexidade 

do jogo de videogame. 
165 Essa influência do uso compreende tanto o conhecimento necessário para saber sobre a existência dessas 

estratégias, quanto como a execução de tais estratégias. 
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Figura 15: Representação gráfica do conceito de jogabilidade em um modelo ontológico 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Conforme podemos ver na figura 15, temos a expressão gráfica em OntoUML do 

modelo conceitual ontológico de Jogabilidade implementado e validado por meio da 

ferramenta OLED. As relações expressas nesse modelo apresentam a Jogabilidade como sendo 

uma qualidade característica do Jogo de Videogame (enquanto software), onde a Jogabilidade 

caracteriza o Jogo de Videogame. A Jogabilidade é uma nonperceivablequality. Ela é 

percebida qualitativamente pelo Jogador por meio de uma medida de qualidade expressa no 

modelo pelo datatype Usabilidade, que expressa o quão usável ou interessante o jogo de 

videogame é. A Usabilidade uma medida que consolida as diferentes medidas de qualidade de 

Mecânica, Regra e Design, expressas nos datatype MedidaQualidadeMecânica, 

MedidaQualidadeRegra e MedidaQualidadeDesign.  

QualidadeMecânica, QualidadeRegra e QualidadeDesign representam as qualidades 

das partes de software do Jogo de Videogame, mais especificamente Mecânica, Regra e 

Design. 
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É expresso também a relação de “componente de” (componentOf) da Mecânica, Regra 

e Design em relação ao Jogo de Videogame enquanto software.  

O losango que está na ponta da ligação entre Jogo de Videogame, Mecânica, Regra e 

Design encontra-se não preenchido indicando que estes elementos são essenciais, mas podem 

ser substituídos, como, por exemplo a possibilidade de modificação do código de um Jogo de 

Videogame para correção de bugs, mudança de capacidades ou alteração no layout. Nesse 

sentido, decidimos manter uma relação de componentes que pode ser alterado ou trocado. 

O Jogador, um papel exercido por uma Pessoa, se relaciona com o Jogo de Videogame 

enquanto este é um agente (Jogo qua Agente), e esta relação é expressa pelo Jogar. Logo, 

temos Jogador como um role, Jogo qua Agente como role também, e Jogar como um relator 

entre esses papéis. E, um Jogador é uma Pessoa. 

 Podemos observar que o Jogador sendo descrito como um papel de uma Pessoa, por 

conta da característica dos seres humanos de perceberem qualidades não mensuráveis 

formalmente, e avaliar se algo é interessante ou não. Isso difere de uma máquina, que pode 

assumir o papel de um Jogador, mas não perceberá a Jogabilidade, por conta de sua natureza 

de nonperceivablequality. 

Na primeira tentativa de transposição das sentenças relacionadas com a jogabilidade, 

encontramos alguns erros de validação na ferramenta OLED. Esses erros decorreram do fato de 

não ter incluído os conceitos de Jogar, Jogo qua Agente e Pessoa, posto que estes elementos 

estavam implícitos na definição informal de jogabilidade. Após a inclusão desses elementos no 

modelo, o tornamos mais preciso, de modo que foi validado com sucesso pela ferramenta. 

Foi necessário acrescentar Pessoa por conta da necessidade de que o Role Jogador 

esteja ligado a um Kind.  

Jogar e Jogo qua Agente foram inseridos devido a “percepção da Jogabilidade pelo 

Jogador” necessitar estar estabelecida em uma relação com o jogo de videogame. Esta inclusão 

se deveu pelas regras da OntoUML, que requererem que haja o emprego de um Relator para 

mediar as relações materiais. Considerando a relação material expressa entre o Jogador e o 

Jogo qua Agente, o Relator Jogar media a relação entre essas entidades e desempenha a função 

de representar as propriedades da relação entre o Jogador e Jogo qua Agente. O relator 

descreve somente os aspectos relacionados às duas entidades descritas que lhe compete166. 

Ademais, este Relator é empregado por conta da compreensão de que existem determinadas 

 
166 Duas entidades podem ter dois Relator diferentes, como uma pessoa que estuda em uma instituição em dois 

cursos diferentes. Há o Relator para Matriculado Curso A e outro para Matriculado Curso B. 
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características advindas da relação jogador-videogame expressa que não pertencem 

isoladamente a apenas um dos dois agentes, Jogador ou Jogo qua Agente. Um exemplo desse 

tipo de característica é uma determinada pontuação em um jogo, decorrente da relação do 

Jogador com o Jogo qua Agente. 

É importante mencionar a inexistência do conceito de gameplay na representação 

gráfica expressa na figura 15. Isso ocorre por conta da impossibilidade de representar um evento 

em um modelo construído na ferramenta OLED, posto que a ferramenta não está preparada para 

lidar com a UFO-B. Porém, fizemos uma representação simplificada do modelo, como pode ser 

visto a seguir, na figura 16. Nessa versão simplificada, consideramos o gameplay como um 

evento simples, quando na realidade ele é um evento complexo.  

 

Figura 16: Representação gráfica simplificada do conceito de gameplay em um modelo 

ontológico 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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 Como podemos ver na figura 16, o Gameplay tem uma relação com, Jogo qua Agente, 

Jogabilidade e Jogador. A natureza do Gameplay, conforme mencionado nesta subseção, é de 

um evento, que é disparado pela Situação do Início da Partida de Videogame, e encerrado 

pela Situação Final da Partida de Videogame. O Jogador, por sua vez participa do Gameplay. 

A participação do Jogador acontece também junto à participação de ao menos um Jogo qua 

Agente. Finalmente, o Gameplay é influenciado por ao menos uma Jogabilidade, cujos 

detalhes são representados na figura 15. 

Jogador tem como Kind Pessoa, enquanto Jogo qua Agente tem como Kind Jogo de 

Videogame. 

O modelo que realizamos do Gameplay é um modelo simplificado do conceito, que se 

preocupa em representar os principais conceitos relacionados, de forma gráfica. O objetivo 

principal desse modelo que apresentamos é realizar a ligação do conceito de jogabilidade com 

o de gameplay, isso se devendo à nossa opção de não incluirmos o gameplay no modelo da 

figura 15, permitindo que este modelo fosse validado na ferramenta OLED. Ainda que este 

modelo não esteja validado pela ferramenta, ele serve como base para formulação de um 

modelo futuro, com precisão maior. 
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8 – CONCLUSÃO 

Conforme apresentado na introdução do presente trabalho, a pesquisa que 

desenvolvemos teve como motivação abordar o problema da falta de entendimento dos 

requisitos básicos dos jogos de videogame. E como isso demandava uma descrição e definição 

mais clara dos termos de importância relacionados com o produto jogo de videogame. 

A partir dessa iniciativa, desenvolvemos a nossa pesquisa para recuperar e ordenar uma 

série de princípios e pressupostos que fossem úteis para a definição de um conceito, ou a 

resolução de mal entendidos em definições, para além do escopo do problema apresentado.  

Ao longo do desenvolvimento da presente pesquisa encontramos problemas tanto no 

âmbito do campo teórico quanto do campo empírico, porém cada campo continha problemas 

distintos. No campo teórico, o problema encontrado foi a harmonização das diferentes teorias 

e pressupostos. Isso não se deu por conta de dissonância entre autores, todavia, mas por conta 

da árdua jornada para compreender os princípios de tal forma que possamos aplicá-los em 

modelos. Um outro problema encontrado foi a incapacidade de modelar e validar o modelo do 

Gameplay em OntoUML, na ferramenta OLED, por conta da OLED não incorporar a noção de 

Eventos, conforme a UFO-B. 

Em contrapartida, conforme mencionado abundantemente ao longo da seção do campo 

empírico, bem como na introdução, o campo empírico continha extensos problemas na 

harmonização de conceitos, e formação de uma conceituação coerente e verificável. As 

dificuldades encontradas são consequência dos problemas expostos, como de má definição ou 

uso vulgar dos termos, inclusive no âmbito de artigos que lemos ao longo do desenvolvimento 

desta pesquisa. 

Devido a um dos objetivos do presente trabalho ter sido a compilação dos pressupostos 

necessários para a construção de um modelo conceitual, nós não nos aprofundamos em demasia 

na conceituação de jogabilidade. Entretanto, o modelo serve como base para a formulação de 

modelos mais precisos, não só sobre jogabilidade e seus termos correlatos, mas também para a 

construção de modelos mais completos, ou de complemento para modelos já estabelecidos. 

Ainda assim, conseguimos estabelecer uma série de características dos termos estudados 

e exploração dos seus relacionamentos, e validá-los na modelagem conceitual-ontológica e 

ferramenta OntoUML. Com este esforço, esperamos que a pesquisa contribua para minimizar 

problemas no desenvolvimento de softwares de jogos de videogame durante a etapa de 

elicitação de requisitos.  
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Com isso, podemos afirmar que os objetivos intencionados para a presente pesquisa 

foram cumpridos. O objetivo principal167 foi realizado em parte no desenvolvimento da seção 

6 – lidando com as questões da formalização de pressupostos – e na seção 7 – com a exploração 

do campo empírico e formalização do conceito de jogabilidade e outros relacionados conforme 

a necessidade e foco do trabalho. Os objetivos específicos também foram atingidas: a definição 

do que são os jogos de videogame e suas características foi realizada na seção 7, 

especificamente na subseção 7.2 e suas ramificações; delimitar a variação do termo jogabilidade 

foi realizado na seção 7, especificamente na subseções 7.3, 7.3.1 e 7.3.4; o levantamento sobre 

o que é o conceito e como defini-lo foi realizado ao longo da seção 3; por fim, o levantamento 

e análise sobre modelos conceituais e modelos ontológicos foi realizado nas seções 4 e 5. 

Ao longo do desenvolvimento e pesquisa do presente trabalho, nós percebemos a 

importância da precisão da definição de conceitos, e compreensão da amplitude das 

características pertencentes a um determinado referente. O nosso caminho através dos 

princípios da conceituação, as bases para a modelagem conceitual e modelagem ontológica, 

bem como os rudimentos da ontologia de fundamentação UFO nos permite afirmar que há 

espaço para ampliação da pesquisa, tanto nas áreas específicas mencionadas, como também nas 

três em conjunto. Os pressupostos dispostos na seção 6, expostos nas tabelas que dispusemos, 

detém resumos e abreviações do trabalho original, especialmente da metodologia SABiO. 

Novamente, acerca dos pressupostos, compreendemos que ao longo da seção 7 nem 

todos os itens presentes nos quadros 4 a 6 foram mencionados, porém, a utilização dos quadros 

ocorreu, por vezes, de forma tácita. A aplicação dos tipos de definição dispostos no quadro 4, 

por exemplo, não ocorreu de forma explícita, salvo pelas definições real, nominal e disjuntiva. 

Isso é um reflexo da natureza do campo empírico. Em outros campos empíricos poderia ser 

diferente. Em comparação, os princípios, boas práticas e regras para a conceituação, dispostos 

no quadro 5, foram bastante usados e referenciados. E, o quadro 7 foi essencial para a 

formulação do modelo conceitual ontológico, nos guiando por todas as etapas necessárias para 

chegar ao que objetivamos.  

Os pressupostos não estão atrelados a uma aplicação no âmbito dos videogames e 

jogabilidade, porém seu uso é mais amplo do que isso, posto que as fontes que exploramos e de 

onde extraímos os pressupostos detinham usos intencionados mais amplos, o que foi refletido. 

 

 
167 A definição dos pressupostos para explicitação do conceito de jogabilidade a partir dos aportes teóricos da 

Ciência da Informação e Ciência da Computação, aplicando-os em um modelo ontológico para esse conceito. 



154 
 

Trabalhos futuros podem estar relacionados à exploração mais aprofundada dos 

conceitos de jogabilidade e relacionados, bem como a análise dos vários tipos de jogabilidade 

existentes e meios de formular uma classificação. Com base nisso, há a possibilidade de 

formulação de um sistema de classificação de jogos de videogame a partir das características 

de sua jogabilidade, o que possibilitaria uma recuperação e aquisição de jogos de videogame 

por parte do jogador. 

Outro possível trabalho futuro é a aplicação dos pressupostos que recuperamos e 

ordenamos, e aplica-lo a outros campos empíricos, para verificar a sua efetividade em diferentes 

cenários. Uma das áreas de possível aplicação é a de saúde, em que as pesquisas sobre o 

emprego de ontologias são costumeiras, e ter uma ferramenta a mais para facilitar a 

conceituação de termos de interesse para o domínio pode vir a ser valoroso. 

O emprego da UFO-C não foi realizado na presente pesquisa, porém isso não significa 

que seu estudo para ampliação do escopo dos pressupostos não seja possível. Na realidade, a 

natureza de representar as relações sociais pode ser de grande importância para a formulação 

de ontologias diversificadas. Até mesmo ao considerarmos o âmbito do domínio do videogame, 

falando sobre a jogabilidade e termos correlatos, há um aspecto social que não exploramos. Em 

parte, por sabermos que isso necessitaria do estudo da UFO-C – e isso extrapolaria nosso escopo 

possível de pesquisa – e preferimos nos focar na análise do conceito mais elementar do que é 

jogabilidade. 

O aprendizado obtido durante esta pesquisa nos permitiu entender melhor como se dão 

as etapas e procedimentos a serem realizados durante todo o processo de elaboração de um 

modelo ontológico. A definição de um conceito, a formulação de um modelo, o estabelecimento 

de uma metodologia e a aplicação de uma ontologia de fundamentação são todos processos que 

por mais que sejam altamente importantes, demandam um conhecimento advindo de múltiplas 

áreas do conhecimento. Algumas dessas áreas são próximas ao aprendizado oferecido em uma 

graduação de Biblioteconomia – especialmente a Teoria do Conceito, e em algum nível, 

Modelagem do Conceito –, porém alguns outros conhecimentos foram mais complexos de se 

apreender e dissertar sobre, nesse quesito temos a UFO em especial. 

Embora a UFO seja realmente uma ferramenta muito útil para auxiliar na estruturação 

de um modelo conceitual ontológico, a sua base não é de fácil compreensão. Muito tempo foi 

demandado entendendo como utilizá-la, e ainda assim, há muito ainda a ser aprendido e 

aplicado. É um investimento de tempo e recursos de longo prazo, porém com muitos possíveis 

frutos, o principal deles, a formulação de modelos mais precisos e menos ambíguos. 
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