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RESUMO

O projeto “Creators - desenvolvimento de um mindset criativo na infância com utilização do jogo Minecraft” consiste no estudo e planejamento de atividades a partir da

metodologia de ensino ABP – Aprendizagem Baseada em Problemas buscando  analisar  o  processo  de  desenvolvimento  da criatividade  e  da  inovação  na  infância  com  do

 uso  do  universo  do Minecraft. Através da realização de oficinas na PUC-MG com crianças de altas habilidades foram feitas experimentações para verificar como os infantes se

organizavam e se portavam diante dos desafios e problemas com necessidade de soluções através do jogo.

Foram realizadas reuniões entre os integrantes do grupo antes das oficinas se iniciarem onde os conteúdos foram debatidos e preparados. Após a etapa de reuniões uma

palestra foi ministrada para os pais dos alunos e as oficinas semanais foram iniciadas. Inicialmente sem o uso de recursos computacionais, visando verificar a afinidade das

crianças com o jogo e suas capacidades motoras. Logo os jogos foram introduzidos e as crianças foram analisadas em suas interações com o mesmo.

Embasando-se nos conceitos de inovação, métodos de resolução de problemas, nas novas relações de educação no mundo contemporâneo e no potencial de unir jogos e

educação, o projeto uniu membros da comunidade acadêmica da UEMG e da PUC-MG às crianças para averiguar seu potencial.

Através do projeto desenvolvido, verificou-se que uma mescla entre o ensino superior e as etapas anteriores pode trazer um aproveitamento e ajudar a compreender melhor a

forma de organização natural das crianças dentro de um ambiente controlado em que a criatividade pode fluir dentro de um ambiente virtual familiar. Através do uso de jogos é

possível estimular direta e indiretamente capacidades como concentração, liderança e resolução de problemas que nem sempre podem ser desenvolvidas com facilidade nas

salas de aula tradicional.
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