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RESUMO 

O projeto “Dom Quixote: Uma abordagem através da tecnologia” consiste em um 

jogo de desenvolvimento educacional que o usuário terá fases e missões que 

demonstra todos os capítulos da obra literária de Miguel de Cervantes publicada em 

1605. O jogo por se tratar de uma obra literária e ter palavras antigas é de difícil 

entendimento nos dias atuais, o projeto reformula todo o contexto de um jeito atual e 

interativo no gênero RPG (Role Playing Game) interagindo mais com o jogador já 

que o foco é para adolescentes de 14 a 17 anos que estão cursando o ensino 

médio, mas atende a todas as idades caso estejam interessadas em conhecer a 

obra de um jeito divertido e prático. 

 

Palavras Chave: Obra Literária; Dom Quixote; Jogo; Adolescentes; Ensino. 

 

INTRODUÇÃO 

Tem-se visto que, atualmente, a maioria dos jovens e adolescentes vivem a todo o 

momento conectados com a tecnologia e em função disso, cada dia mais o menor 

interesse por livros. Esse desinteresse pela leitura é preocupante, visto que, ela é a 

responsável pelo desenvolvimento geral do indivíduo, além de ser capaz de 

transformar e gerar cada vez mais conhecimento e habilidades ao ser humano.  

Através da leitura, podem-se adquirir conhecimentos importantíssimos para o 

crescimento intelectual e cultural do ser humano e isso é ainda mais intenso quando 

este contato se dá desde a infância ou adolescência.  

A leitura melhora o aprendizado dos estudantes, pois estimula o bom 

funcionamento da memória, aprimora a capacidade interpretativa, pois 

mantém o raciocínio ativo, além de proporcionar ao leitor um conhecimento 

amplo e diversificado sobre diversos assuntos. Quem lê muito conversa 

sobre qualquer coisa, e consegue formar opiniões bem fundamentadas. 

(ROCHA, Infoescola, 2016). 

 

 

OBJETIVOS GERAIS 

Por consequência deste desinteresse aos livros, o projeto consiste criando uma 

união da tecnologia a literatura, fazendo com que através de um jogo atrativo, os 



jovens e adolescentes se interessem pela literatura e de certa forma, voltem a se 

atrair pelo universo grandioso das histórias presentes nos livros. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO  

Estimular o desenvolvimento do interesse dos jovens e adolescentes pela literatura, 

fazendo com que a tecnologia e os livros atuem de forma conjunta para o 

crescimento de seus valores intelectuais e culturais. 

 

METODOLOGIA 

Dentre a metodologia utilizada no desenvolvimento do projeto, pode-se citar a 

documentação direta, que tem por finalidade realizar um levantamento de todos os 

dados necessários para sua elaboração. Nessa técnica será usada a Pesquisa 

Bibliográfica em livros e sites para coletar as informações necessárias para o 

desenvolvimento do projeto, tais como as ferramentas que serão utilizadas para 

desenvolver o jogo e sobre a obra literária em questão. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Para o desenvolvimento do projeto foi usada à ferramenta Unity que auxiliará na 

criação de cenário adaptativo, na montagem dos personagens, uma melhor 

compreensão do jogador tendo uma sequencia pelos capítulos do livro em cada 

missão concluída. Junto com a ferramenta Unity será utilizada a linguagem de 

programação C#, para caso mudanças de cores do cenário em devida cutscene 

(cena de curta metragem), ou para maiores adaptações que serão necessárias no 

decorrer do jogo.  

 

RESULTADOS 

Uma base do jogo já esta pronta, de como irá funcionar as missões e fases de cada 

capítulo, como será os personagens principais (Dom Quixote e Sancho Pança) e o 

cenário adaptativo de cada parte do jogo, como ocorrerá às batalhas e 

entretenimento com o jogador no decorrer da história. 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Concluiu-se através da elaboração deste projeto, que a história de uma grande obra 

literária recontada na forma de um jogo eletrônico, tornou o enredo muito mais 

interessante, além de atrativo para o público atual que está sempre conectado a sua 

smartphones e computadores. 
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