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Resumo: Jogos digitais é um assunto que vem ganhando destaque em diversas 

áreas do conhecimento, inclusive na educação, podendo ser aplicado para incentivar 

o aprendizado. O atual projeto tem como objetivo desenvolver um ambiente virtual 

utilizando a ferramenta Unity3D para que alunos de diferentes faixas etárias e níveis 

de instrução possam aprender e colocar em prática vários assuntos estudados em 

teoria, sendo o foco em Inteligência artificial, mais especificamente o comportamento 

autônomo de seus personagens.  

 

INTRODUÇÃO 

Jogos virtuais são popularmente conhecidos pelo seu valor de entretenimento, 

sendo um dos setores do ramo de tecnologia que apresentou grande crescimento e 

desenvolvimento nos últimos anos (ESA, 2018). Além disso, também podem ser 

utilizados como ferramentas auxiliares de aprendizagem por possuírem um grande 

potencial educativo. Tais jogos são denominados serious games e são empregados 

para estimular o aprendizado em diferentes áreas como medicina, engenharia e 

psicologia. (Hainey et. al, 2011)  

 Um dos fatores motivacionais para essa aplicação de jogos digitais é o fato de 

que podem ser um excelente meio para passar instruções específicas de uma 

operação, bem como apresentar informações sobre um determinado assunto e, ao 

mesmo tempo, promover a motivação dos usuários (Freitas & Neumman, 2009).  

Com base nessas características, estudos sugerem que ensinar programação 

prática através de jogos pode ser uma maneira ideal de fazer o estudante se 

conectar emocionalmente e cognitivamente com o conteúdo que está aprendendo 

(Arnab, 2012). Plataformas como Robocode, EdCCDroid e Code Combat são 

exemplos de projetos que permitem o usuário desenvolver seu próprio código de 

programação e utilizá-lo em ambientes virtuais para simulações competitivas 

(Hensman, 2007; Wood et. al, 2015). 

 

OBJETIVOS 

O atual projeto tem como objetivo auxiliar o ensino de lógica de programação 

de inteligência artificial através do desenvolvimento de um ambiente virtual que 

promova desafios e que aborde diversos assuntos tratados em sala de aula, além de 

promover a competição saudável entre os estudantes por meio de elementos e 



mecânicas de jogos especificamente pensados e planejados para incentivar os 

aspectos mencionados.  

 

METODOLOGIA 

A ferramenta proposta é um ambiente virtual, o qual permite que os usuários 

desenvolvam um script de programação para adaptar o comportamento de seus 

personagens. Para o desenvolvimento foi utilizada a ferramenta Unity3D e Visual 

Studio Community para a programação em linguagem C#. A escolha das 

ferramentas foi feita com base na familiaridade do público e do curso ao qual 

atenderia na concepção da ideia, e por não ter ferramenta para propósito 

semelhante nessas plataformas.  

 

DESENVOLVIMENTO 

Na plataforma desenvolvida, os jogadores devem coletar recursos como comida e 

armas com o objetivo de ser o último a sobreviver a todos os elementos antagônicos 

presentes, tais como armadilhas, monstros e, inclusive, outros jogadores rivais que 

farão com que percam pontos de vida. 

  O ambiente foi pensado e desenvolvido para que o aluno programe todo o 

comportamento do seu personagem por meio do acesso desses atributos através de 

funções previamente programadas pelos desenvolvedores para que não haja 

qualquer tipo de manipulação de informação indevida ou que permita trapaça 

durante a competição.  

  

RESULTADOS PRELIMINARES 

O projeto foi utilizado em sala de aula durante um semestre letivo do curso de 

Inteligência Artificial Aplicada a Jogos Digitais. Os resultados observados foram que 

os alunos se interessaram pela ferramenta e cumpriram as tarefas propostas, sendo 

que alguns que possuíam maior conhecimento em programação se empenharam 

mais a fundo e pesquisaram formas mais eficientes de desenvolver o seu script. 

 Com base em questionários aplicados após o uso da ferramenta, pode ser 

observador que o ambiente virtual motivou o aprendizado da matéria e que foi um 

meio facilitador para praticar o que foi visto em teoria, ajudando em ganho de 

conhecimento por parte dos envolvidos. 
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