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RESUMO: Este artigo dedica-se a explicar a ligação existente entre os jogos eletrônicos 

atuais e a inteligência artificial, onde pode-se facilmente verificar que a inteligência artificial 

se faz necessária para o funcionamento dos jogos e os mesmos interferem diretamente na 

evolução da I.A, traçando novas diretrizes, a partir do momento em que o nível de 

complexidade dos jogos vão avançando. Para apresentar novas modalidades ao seus usuários 

é necessário buscar novos meios e tecnologias para suprir esses desafios, que proporcionam 

uma avanço mútuo. 
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1 INTRODUÇÃO 

Nos dias de hoje, com a evolução do processamento dos computadores, pode-se 

perceber o nível que a computação alcançou no ramo dos jogos eletrônicos. Existem 

ambientes incríveis, com gráficos quase que perfeitos em todos os quesitos, e que buscam 

simular a nossa realidade. 

Embora esse crescimento seja rápido e recente, muito estudo tanto na parte de 

pesquisadores quanto da parte de desenvolvedores da área foi necessário ser aplicado e 

principalmente com ajuda de uma área crescente e bastante promissora: a Inteligência 

Artificial. 

Este artigo, tem como objetivo realizar uma pesquisa para explanar um pouco sobre a 

contextualização entre essas duas áreas, que juntas veêm crescendo muito atualmente e as 

contribuições que a própria inteligência artificial recebeu com a busca na melhora dos jogos 

eletrônicos, que influenciaram também na área de pesquisa, a qual é a sua principal 

finalidade. 

2 INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL X JOGOS ELETRÔNICOS 
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A inteligência artificial, segundo LUGER (2004), é um campo jovem e promissor, 

que possui como principal objetivo buscar maneiras completas de compreender e 

desenvolver técnicas inteligentes para a resolução de problemas práticos, que envolvem 

desde o planejamento e as habilidades de comunicação. 

A inteligência artificial é caracterizada por Kishimoto (2004), em dois tipos indiretos. 

Um deles voltado ao mundo de pesquisa, que trata de buscar as melhores soluções e maneiras 

para resolver problemas complexos, e tenta ao máximo simular o conhecimento humano em 

máquinas. Já o segundo conceito, também denominado de Game IA, está diretamente 

relacionado com os jogos eletrônicos, e seu objetivo é o de proporcionar diversão para seus 

usuários. Na primeira delas o principal objetivo é o de como o sistema busca a solução para 

seus problemas, enquanto na segunda a real preocupação é o resultado final e não como se 

chegou nele. 

Os primeiros jogos eletrônicos desenvolvidos e apresentados são considerados muito 

simples e não utilizavam muitos recursos, comparado a diversos jogos atuais, isso devido a 

evolução que a tecnologia proporcionou. De acordo com Galdino (2007), os jogos de 

computador tornaram-se e, a cada lançamento, tornam-se ainda mais realistas, justamente 

para atrair novos jogadores e proporcionar maior lucro aos seus fabricantes. Porém, nesse 

processo de evolução dos jogos e busca por melhores ambientes, e mais especificamente no 

que tange ao aumento da qualidade gráfica, que os jogos proporcionam, são necessárias 

consideráveis melhoras do hardware, bem como novas soluções dentro da própria 

inteligência artificial. 

Os jogadores sempre buscam um jogo não muito fácil, mas nem tão difícil 

ao ponto de ser impossível de se completar o objetivo, eles buscam um jogo onde 

predomine o equilíbrio de dificuldade. Para se chegar ao equilíbrio é necessário 

utilizar a IA, pois é ela que proporciona inteligência aos NPC’s (nonplayer 

characters, personagens do jogo que não são controlados pelo humano). A IA fica 

responsável de possibilitar aos NPC’s a inteligência que somente os humanos 

possuem proporcionando ao jogador inúmeras situações diferentes no jogo, o que 

deixa o jogo mais real e interessante para o jogador (Galdino, 2007). 

 

Desta forma, o crescente avanço dos jogos trouxe consigo uma necessidade de 

melhoras nas técnicas de inteligência artificial, algumas de maneira mais simples e outras 

mais complexa, mas sempre se tratando de uma área desafiadora, e por isso deve receber 

atenção especial, no momento de definir as técnicas utilizadas no desenvolvimento dos jogos. 

(Silva e Loureiro, 2007). 

Dentro deste contexto, tratando-se da Game IA, ou seja, uma ramificação da 

inteligência artificial que caracteriza a mesma, como já explanado, existem tópicos ou 



técnicas, para buscar soluções para desenvolvimentos dos jogos. Algumas da principais 

citadas por Karlsoon (2005, apud Galdino, 2007) são:  

Máquinas de Estado Finito: A forma comumente utilizada para determinar e definir 

o comportamento dos personagens dentro de um jogo. Sendo formada por uma série de 

estados, que sofrem transação segundo regras, representando ações que os personagens 

poderão executar. 

Path-Finding: Refere-se a caminhos que poderão ser formados entre uma origem e 

um destino, em um cenário do jogo. 

Padrões de Movimentos: Técnicas e meios que determinam o comportamento 

durante a movimentação dos objetos. 

Sistemas baseados em regras: Conjunto de parâmetros e regras definidas, de forma 

que os parâmetros processem as regras e definam uma saída para uma ação do personagem. 

Lógica Fuzzy: Lógica que procura representar as tomadas de decisões humanas, 

analisando sentenças de forma incerta. 

Ainda concluindo sua explanação, Galdino (2007), afirma que essas áreas embora 

sejam utilizadas na IA que é voltada a pesquisa, como na IA, voltada a games, recebe 

contribuição e melhoras de ambas. Visto que ora, a solução de um problema na área de 

games, possa ser utilizada futuramente para solucionar ou melhorar métodos de busca na área 

de pesquisa. 

Além disso, segundo Flausino (2007), um dos principais motivos relacionados aos 

jogos eletrônicos que faz com que a inteligência artificial receba diversos benefícios é o fato 

de a natureza abstrata dos jogos tornar-se um assunto muito atraente para os pesquisadores de 

IA. Outro motivo que chama bastante atenção e causa incentivos ao desenvolvimento na área 

de jogos eletrônicos e consequentemente pode trazer melhorias para a Inteligência Artificial, 

é o faturamento que os jogos eletrônicos possuem, sendo o maior na categoria de 

entretenimento. 

Um exemplo prático que podem ser apontado, para a evolução da Game IA é o fato de 

um jogo ser considerado um software em tempo real, e que necessita de respostas rápidas, em 

quase todas as situações de caráter imediato ao usuário, desta forma, a melhora em 

algoritmos de busca, inicialmente desenvolvidos pela IA acadêmica, teve de passar por 

revisões para conseguir aumento de performance, que acarretam melhoras e abrem novos 

caminhos de busca para os pesquisadores e desenvolvedores nos dois lados da inteligência 

artificial. 



3 CONCLUSÃO 

Em suma, com esta pesquisa realizada e os estudos apresentados, conclui-se que a 

Inteligência Artificial e os jogos eletrônicos estão intimamente ligados, formando até sobre a 

visão de alguns autores dois conceitos diferentes, mas que trabalham sobre as mesma área, a 

Game IA e a IA acadêmica. Pode-se dizer que a inteligência artificial, que durante boa parte 

do tempo somente contribuiu nos jogos eletrônicos, hoje é influenciada e recebe muitos 

avanços graças ao mesmo, devido ao grande crescimento apresentado por este segmento, 

tanto no mercado como em questões tecnológicas. Para obter, o nível apresentado nos jogos 

eletrônicos, novas técnicas dentro da Inteligência Artificial tiveram que ser criadas, bem 

como outras receberam melhoras significativas. Mas com toda certeza, o que podê-se 

observar é que ambas estão fortemente conectadas e trarão contribuições não só no meio dos 

jogos como também no meio científico. Para o futuro, pode-se esperar que essa influência 

somente aumente, e que o nível de interação dos usuários com os jogos fique cada vez mais 

real. 
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