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Abstract. With the growing demand for game consumption, it is necessary to
improve it to satisfy its players. In this aspect, the dynamic adjustment of diffi-
culty arises that aims to adjust the difficulty of a game through the characteris-
tics of the player. This work aims at the application of techniques of the area
of dynamic adjustment of difficulty in an educational game oriented towards lo-
gical reasoning to allow the player to obtain a better experience when playing
the game in question. This application will focus on aiding the learning of its
players within the framework of logical reasoning.

Resumo. Com a crescente demanda pelo consumo de jogos, se faz necessário
seu aperfeiçoamento para satisfação dos seus jogadores. Nesse aspecto, surge
o ajuste dinâmico de dificuldade que tem por objetivo o ajuste de dificuldade de
um jogo através das caracterı́sticas do jogador. Esse trabalho visa a aplicação
de técnicas da área do ajuste dinâmico de dificuldade em um game educacional
voltado para o raciocı́nio lógico para permitir que o jogador obtenha uma me-
lhor experiência ao se jogar o jogo em questão. Este aplicativo terá como foco
o auxı́lio no aprendizado de seus jogadores no âmbito do raciocı́nio lógico.

1. Introdução

Na atualidade, com a crescente demanda pelo consumo de jogos nas plataformas de com-
putadores, celulares e consoles [1], aumentou-se a complexidade dos mesmos na questão
do desenvolvimento. Essa dificuldade se promove com o desejo dos jogadores de jogarem
games mais realistas e que os retorne uma taxa elevada de entreterimento.

Para que os jogadores possam possuir uma imersão maior no games um produto
realista pode ser o caminho [2], mas também não garante que o jogador ficará por muito
tempo. Nisso, um jogo que possa manter seu público interessado enquanto o joga é um
elemento beneficiador. Autores indicam que o fator psicológico do usuário contribui para
a permanência do mesmo no jogo [3]. Assim, se faz necessários elementos dentro do
game que possam satisfazer essa vertente. Concomitante, um elemento que pode contri-
buir para esse cenário seria manter o jogador engajado através de desafios compatı́veis
com suas habilidades [4].

Nesse contexto, surgiu o ajuste de dificuldade dinâmico ou em inglês Dynamic
Difficulty Adjustment (DDA). O DDA é uma área pertencente ao setor de jogos e sua
preocupação é em traçar formas com que um jogo consiga se adaptar utilizando as carac-
terı́sticas do jogador ao longo da jogabilidade no game [5]. Dessa forma, permitindo uma
melhor experiência ao jogador no game.



Em seu inicio de construção, os primeiros DDAs elaborados faziam uso da
mudança de performance do jogador por meio de coletas de dados in-game como base
[6]. Desta forma, por exemplo a adaptação do jogo Half-life [7] utiliza como meio de
ajuste de dificuldade a verificação da performance e com isso fazia uma economia de
itens de vida ao longo do game. Mas com o avanço, atualmente muitos outros meios
foram elaborados para se aplicar o uso da DDA no games, como por exemplo o uso de
sensores [8] e inteligência artificial [9].

Mesmo que os jogos em geral fossem criados para as áreas de entreterimento,
podemos dizer que essa tendência está mudando com o tempo. Pois, eles podem contribuir
em muito mais áreas. Assim, surgiu o conceito de Serious Game. Apesar de não existir
uma definição formal para o termo, os pesquisadores em geral classificam esse termo
como jogos que são criados para propósitos além da diversão [10].

O Brasil, por exemplo, apresenta uma posição baixa nos nı́veis de raciocı́nio
lógico1 e matemática2 apresentados pelo Pisa. Além disso, muitos autores apontam a
importância de se pesquisar métodos para o ensino do raciocı́nio lógico para os estudan-
tes. Pois, isso possibilitará um aumento na complexidade dos padrões de pensamento das
pessoas [11].

Com isso em mente, o jogo que será desenvolvido nesse projeto se encaixa no
contexto de um Serious Game e sua proposta é ser um game educacional na área do
raciocı́nio lógico. Desta forma, o game visará contribuir para o aperfeiçoamento social
do pensamento.

Em questão de conceituação, o raciocı́nio lógico é uma área que trabalha com as
habilidades efetivas de se pensar do ser humano. Através dela grande parte das descober-
tas humanas foram feitas. Logo, uma bom estudo ou projeto nesse campo pode contribuir
para que um pessoa desenvolva sua forma de dedução e indução do pensamento.

O objetivo da pesquisa é o desenvolvimento de um game para auxiliar no ensino do
raciocı́nio lógico de seus jogadores e a implementação de técnicas de de ajuste dinâmico
de dificuldade para ajudar em uma melhor experiência ao ser jogado. Dessa forma, o
trabalho se focará em aplicar algoritmos que permitam essa abordagem.

A seguir serão apresentadas as seções que contribuirão para a organização e plane-
jamento dessa pesquisa: na seção 2 discutiremos sobre as teorias e conceitos necessários
para o entendimento do projeto presentes na literatura, na seção 3 abordaremos os objeti-
vos traçados, na seção 4 são tratadas sobre os métodos e técnicas que serão empregados
no desenvolvimento do mesmo, na seção 5 montamos um cronograma de execução da
pesquisa e, por fim, na seção 6 apresentamos as contribuições e resultados esperados para
com a realização do game.

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte
Nesta seção serão apresentados os conceitos necessários para a pesquisa. Elas serão divi-
didas em raciocı́nio lógico, ajuste de dificuldade em jogo e ajuste dinâmico de dificuldade.

1https://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/alunos-brasileiros\
-ficam-entre-os-piores-em-teste-de-raciocinio-logico-12052532

2https://g1.globo.com/educacao/noticia/brasil-cai-em-ranking\
-mundial-de-educacao-em-ciencias-leitura-e-matematica.ghtml

https://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/alunos-brasileiros\-ficam-entre-os-piores-em-teste-de-raciocinio-logico-12052532
https://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/alunos-brasileiros\-ficam-entre-os-piores-em-teste-de-raciocinio-logico-12052532
https://g1.globo.com/educacao/noticia/brasil-cai-em-ranking\-mundial-de-educacao-em-ciencias-leitura-e-matematica.ghtml
https://g1.globo.com/educacao/noticia/brasil-cai-em-ranking\-mundial-de-educacao-em-ciencias-leitura-e-matematica.ghtml


2.1. Raciocı́nio lógico

O raciocı́nio lógico é um estudo antigo que data do tempo de dos gregos, e Aristóteles é
considerado seu precursor. A ideia é que através da análise de uma premissa se obtenha
um inferência correta [12].

O raciocı́nio lógico prove dois campos, no qual o primeiro está relacionado com o
critério lógico e o outro com a dedução. O primeiro representa uma estrutura de prova que
é obtida através da análise da sentença, enquanto o segundo se relaciona com um campo
mais teórico psicológico que investiga o pensamento para se obter uma inferência. [12].

Ao longo dos anos, pesquisas apontam que o uso de games como meio de ensino
nas escolas possui uma positividade no aprendizados dos alunos. Logo, aumentou-se o
incentivo com o uso de games como elemento de ensino nas escolas [13].

Estudos indicam que o uso de jogos no setor da logica e das habilidades do pen-
samentos como meio de ensino possibilitam uma melhora nos nı́veis de aprendizados das
crianças. Além disso, possibilita que os alunos possam percebem que o meio de solução
de um problema é através da estratégia em vez de meios aleatórios [11].

2.2. Ajuste de dificuldade em jogo

Também devemos destacar o entendimento do termo dificuldade dentro de um game. Pois,
isso será utilizado para medições ao longo da jogabilidade de usuário. Concomitante, os
dicionários como o Aurélio definem-a como ”Natureza do que se apresenta como difı́cil.”.
Assim, o termo trazido para o âmbito dos games é uma medição que pode ser estipulada
por meio de diversos fatores. Sendo ele, por exemplo, o número de vitórias ou derrotas,
número de recursos e caracterı́sticas do design [5].

O ajuste de dificuldade pode ser dividido em três nı́veis [14]:

Estático: É aquele que não possui um mecanismo para o ajuste dinâmico de dificuldade.
Assim, utilizam uma forma estática para os nı́veis de dificuldade ou permitem que
o jogador escolha a dificuldade.

Adaptativos: Possuem um mecanismo para o ajuste automático de dificuldade mediante
as caracterı́sticas que o jogador apresenta ao longo do jogo, permitindo assim um
balanceamento na complexidade dos desafios apresentados ao jogador.

Parcialmente adaptativos: Possuem uma forma de detecção da superioridade do joga-
dor com a dificuldade atual, mas não modifica a dificuldade automaticamente. Ou
também possuam um mecanismo que possibilita a escala da dificuldade em apenas
uma direção, possibilitando compatibilidade com o jogador.

2.3. Ajuste dinâmico de dificuldade

A essência geral da aplicação de DDA é possibilitar que o jogador possa através do game
obter uma experiência satisfatória utilizando a adaptatividade dinâmica do mesmo. As-
sim, alguns autores sugerem que a área deva seguir três princı́pios [15]:

1. O jogo precisa rastrear automaticamente a capacidade do jogador se adaptar rapi-
damente a ele.

2. O jogo deve seguir melhorando ou diminuindo o nı́vel do game. Dessa forma,
deve-se existir um equilı́brio de acordo com as habilidade do jogador.



3. O processo de adaptação não deve ser claramente percebido pelos jogadores e
sucessivos estados do jogo precisam ter coerência com os anteriores.

Desde 2009, o campo de pesquisa em DDA vem se tornando cada vez mais mo-
vimentado [5]. Dessa forma, vários tipos de algoritmos surgiram ao longo do tempo. A
tabela 1 lista um conjunto de algoritmos que foram lançados na literatura nesse perı́odo.

Author(s) Approach
Xue et al. Probabilistic Methods
Pedersen, Togelius, and Yannakakis. Single and multi-layered perceptrons
Spronck et al. Dynamic scripting
Hunicke and Chapman Hamlet System
Hagelback and Johansson Reinforcement Learning
Li et al. Upper Confidence Bound for Trees and Artificial Neural Networks
Ebrahimi and Akbarzadeh-T Self-organizing System and Artificial Neural Networks

Tabela 1. Lista de algoritmos para DDA [5].

Um ponto interessante é que o fator comum em todas essas propostas para DDA
é que existe uma medição de dificuldade calculada pelo jogo. Essa medição é processada
por meio de funções heurı́sticas, também chamadas funções de desafio. O objetivo é
medir o valor de dificuldade enfrentado pelo jogador em todos os momentos do game [5].
Dessa forma, o jogo pode se ajustar dinamicamente através dos resultados obtidos por
essas funções.

3. Objetivos
Esta pesquisa possui como objetivo a utilização de técnicas de DDA na implementação de
um jogo que visa disponibilizar aos seus jogadores uma experiência de aprendizagem na
área do raciocı́nio lógico. Para que a experiência ao se jogar o game se faça interessante
serão necessárias as seguintes etapas no desenvolvimento do trabalho:

• Montagem de banco de dados de questões de raciocı́nio lógico;
• Implementação do game;
• Mudança dinâmica da dificuldade do jogo;

4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas
O objetivo do trabalho será atingido através de um processo metodológico que pode ser
dividido nas seguintes etapas:

1. Levantamento bibliográfico;
2. Levantamento da base de dados;
3. Planejamento do game;
4. Planejamento da mudança dinâmica de dificuldade;
5. Implementação do game;
6. Implementação dos algoritmos de DDA;
7. Testes do game.

O item 1 será responsável pelo levantamento bibliográfico dos documentos ne-
cessários para o aprofundamento teórico nos conceitos relacionados com o raciocı́nio
lógico e as técnicas de inteligência artificial existentes para aplicação no game.



O item 2 englobará a montagem do banco de dados que será utilizado no jogo. Em
geral, Os dados serão constituı́dos por questões que conterão um conjunto de alternativas,
sendo que dentre elas apenas uma estará correta.

O item 3 diz respeito ao planejamento do desenvolvimento do game. Assim, serão
definidos a plataforma, o design e as etapas da implementação. Em relação ao público
alvo, o foco serão os estudantes do fundamental, ensino médio e ensino superior.

O item 4 estará incumbido do planejamento da mudança dinâmica de dificuldade
ao longo da jogabilidade no jogo. Serão utilizados artigos correlacionados com a temática
para guiarem na implementação e conceitos necessários.

Os itens 5 e 6, trabalharão com a implementação do game e dos algoritmos de
DDA selecionados respectivamente. Em ambos, será utilizado a plataforma Unity e a
linguagem de programação C#.

Por fim, o item 7 será direcionado para realização de conjuntos de teste de jogabi-
lidade e comportamento da mudança de dificuldades no game.

5. Cronograma de Execução
Para critérios de organização, serão listadas as atividades que farão parte do cronograma
de execução ao longo do desenvolvimento da pesquisa.

Atividades:
1. Levantamento bibliográfico;
2. Levantamento da base de dados;
3. Planejamento do game;
4. Planejamento da mudança dinâmica de dificuldade;
5. Implementação do game;
6. Implementação dos algoritmos de DDA;
7. Testes do game;
8. Relatório final.

mar abr mai jun jul ago set out nov
Atividade 1 X X
Atividade 2 X
Atividade 3 X
Atividade 4 X X
Atividade 5 X X X
Atividade 6 X X X X
Atividade 7 X X X X
Atividade 8 X X

Tabela 2. Cronograma de Execução

6. Contribuições e/ou Resultados esperados
Com a pesquisa concluı́da esperasse que o jogo gerado possa auxiliar e melhorar nos
jogadores seu raciocı́nio lógico e também contribuir para o interesse na aplicação de DDA
nos games. Além disso, deseja-se que a pesquisa seja uma contribuição para futuros
algoritmos na área.



7. Espaço para assinaturas

Londrina, 08/04/2019.

—————————————— ——————————————

Aluno Orientador
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