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RESUMO

Este trabalho, desenvolvido na UEMG/ Unidade de Frutal, teve por objetivo desenvolver um game para dispositivos móveis, visando o ensino de língua inglesa para crianças,

como forma de estimular o ensino/aprendizagem de outros idiomas. Para atingir o objetivo proposto, efetuou-se uma pesquisa bibliográfica para ampliar o conhecimento sobre as

plataformas móveis (hardware e software) e sobre o desenvolvimento de softwares. Constatou-se que o desenvolvimento de jogos envolve tecnologias distintas para criar cada

uma de suas partes, tais como a interface de usuário e o banco de dados. Para criar para criar texturas, colorir os personagens e o layout da interface de usuário, por exemplo,

constatou-se, a praticidade do GIMP ( Image Manipulation Program),tal como afirma Barcelos (2002).  E a relevância do uso do software de modelagem 3d Blender.  A seguir, por

meio de pesquisa laboratorial, desenvolveu-se o game The Adventures of the Rabbit Benny. Embasado nos pressupostos teóricos, optou-se por efetuar as ilustrações e

personagens em 3d, no Blender e por colori-las no GIMP. tornando o game mais atrativo. Para criar o banco de dados, onde são salvas as informações oriundas de um

questionário que mesura quanto os jogadores aprenderam, foi usado  MySQL (My Structured Query Language). Para as animações e manipulações da entrada de dados dos

jogadores utilizou-se a linguagem C# (), com a IDE (Integrated Development Environment) MonoDevelop padrão do Game engine Unity3d.  Ao todo o game tem dez fases, nas

quais o protagonista Benny aprende vocabulário em língua inglesa, bem como formula frases simples, do cotidiano infantil. O game foi finalizado e testado pelos alunos do projeto

de extensão Laboratório de Idiomas, ao longo das aulas de língua inglesa, e foi bem aceito.  Espera-se que os softwares didáticos promovam a aquisição de outros idiomas de

forma mais prazerosa.
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