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RESUMO 

 CRUZ, Roseliz Silva; Souza, Ana Laura.  VANTAGENS DO JOGO MINECRAFT NA 
APRENDIZAGEM. 2013. 43p. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em 
Computação) - Universidade Federal Rural da Amazônia, Bragança, 2013. 

O presente trabalho trata do uso do jogo de entretenimento Minecraft na educação. 
Tem como objetivo analisar as vantagens pedagógicas da aplicação do Minecraft em 
uma proposta de valorização dos pontos turísticos do município de Bragança. Para 
isso foi realizada pesquisa bibliográfica e de campo. Na pesquisa os teóricos 
utilizados foram José Manuel Moran, Seymour Papert, Guilherme Solari e Danilo 
Viana. Estes teóricos fundamentaram a elaboração da proposta pedagógica para a 
aplicação do jogo Minecraft, assim como a análise dos resultados. A pesquisa de 
campo ocorreu com alunos e professores da turma 101, do 9º ano da escola 
E.E.E.F.M.Profº Bolívar Bordallo da Silva da cidade de Bragança-Pará. Estes em 
colaboração criaram um cenário virtual com os principais pontos turísticos de 
Bragança. A análise dos dados coletados na pesquisa bibliográfica e de campo 
indicou como resultados algumas vantagens do uso do Minecraft, como desenvolver 
a criatividade com ludicidade, favorecer a colaboração e o trabalho em grupo, 
instigar a resolução de problemas, favorecer a contextualização da aprendizagem, 
possibilitar a interdisciplinaridade, desenvolver a atenção, possibilitar a maior 
autonomia e contribuir para mudar a visão que o aluno tem da escola. 

 

Palavras-chave: Jogo Minecraft. Aprendizagem. Bragança. Pontos turísticos 
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ABSTRACT 

CRUZ, Roseliz Silva; Souza, Ana Laura. VANTAGENS DO JOGO MINECRAFT NA 
APRENDIZAGEM. 2013. 43p. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em 
Computação) - Universidade Federal Rural da Amazônia, Bragança, 2013. 

This paper deals with the use of the entertainment game Minecraft in education. 
Aims to analyze the pedagogical advantages of the application of Minecraft on a 
proposed valuation of the sights of the municipality of Bragança. For this 
bibliographical research and field. In research theorists used were José Manuel 
Moran, Seymour Papert, William Solari and Danilo Viana. These theoretical bases for 
the elaboration of the educational proposal for the application of the game Minecraft, 
as well as the analysis of the results. The fieldwork took place with students and 
teachers of the class 101, the 9th year of school EEEFMprof º Bolivar Bordallo da 
Silva from Bragança, Pará. These guys, together, created a virtual scenario with the 
main sights of Braganza. The analysis of data collected in the literature and field 
results as indicated some advantages of using Minecraft as develop creativity with 
playfulness, encourage collaboration and teamwork, problem solving instigate, 
encourage the contextualization of learning, enables interdisciplinary, develops 
attention, enables greater autonomy and contributes to change the view that the 
student has school. 

 

Keywords: Minecraft game. Learning. Bragança. spots 
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1. INTRODUÇÃO 

Os jogos eletrônicos apresentam-se como versão que utiliza a tecnologia digital, 

oferecendo novas possibilidades aos que usam. Estes são projetados nos mínimos 

detalhes, os quais oferecem ao jogador um sistema de regras, com personagens, 

ambientações e normas complexas calculadas em tempo infinitamente pequeno.  

Pois, “Considerando a rápida assimilação pelos jovens dessa nova forma de 

entretenimento digital, que apreendem esta tecnologia como uma segunda 

linguagem”. [Moita, 2006]. Mais do que transmitir conhecimento o grande potencial 

dos games está no estímulo à criatividade e na resolução de problemas. Neste 

contexto utilizaremos os cubos do jogo Minecraft em uma proposta educacional 

para construir os pontos turísticos da cidade de Bragança. 

Minecraft e um jogo eletrônico em primeira pessoa, desenvolvido pela empresa 

Mojang [Mojang 2012b], que simula um mundo virtual 3D composto basicamente por 

blocos. O Minecraft ainda permite que diversos jogadores interajam entre si no 

mesmo ambiente (jogo multiplayer), enriquecendo a gama de possibilidades de 

contexto. 

1.1 ESTRUTURAS DO TEXTO 

O trabalho esta estruturado em seis capítulos. No capitulo um tem-se a 

introdução, e estrutura do texto, que apresenta a justificativa abordando a 

importância dos games como proposta inovadora na aprendizagem. 

O capítulo dois destaca alguns pontos fundamentais deste trabalho como 

situação problema e objetivos, assim como a metodologia. Aqui o leitor compreende 

qual a intenção desta proposta.  

No capítulo três é voltado para a aprendizagem no contexto da sociedade 

tecnológica em que envolve interação, motivação e informação no processo de 

aprendizagem, nesse capítulo também enfatiza a tecnologia no contexto 

educacional, em uma breve descrição do uso das tic’s na educação, e como 

alternativa para uma aprendizagem diferenciada.    

O capítulo quatro trata de games especificamente o Minecraft o qual é utilizado 

em grande parte deste trabalho. Este capítulo visa descrever as principais  
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características do game, apresentar a tipologia e especificar sua importância na 

aprendizagem. 

O capítulo cinco apresenta a aplicação do jogo Minecraft nos pontos turísticos da 

cidade de Bragança-PA, bem como a utilização do game para construção da cidade 

virtual. 

No capitulo seis temos as considerações finais abordando as vantagens do jogo 

e uma reflexão do uso do mesmo no contexto educacional.  
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2. SITUAÇÃO PROBLEMA  

A sociedade passa por mudanças constantes devido aos avanços científicos e 

tecnológicos. O uso da informática cresce a cada dia e atinge todas as áreas, 

inclusive a educacional. Com isso, os alunos tem mais acesso aos conhecimentos e 

as informações através da Internet e estes interagem com mais facilidade utilizando 

diversos softwares. 

O que se observa, é que mesmo tendo acesso às tecnologias fora e dentro da 

escola, os alunos ainda apresentam grandes dificuldades nos processos de 

aprendizagem. É notório o desinteresse por esta instituição porque geralmente o que 

se “ensina” na escola não tem conexão com o contexto social. Isto faz com que 

estes não valorizem a cultura onde estão inseridos, principalmente ao se tratar de 

assuntos regionais, sobretudo os voltados para a própria cidade o qual aumenta a 

dificuldade de compreensão por parte dos alunos, pois estes não conhecem o local 

onde vivem. 

É relevante considerar que a escola tem o papel social de ajudar os alunos a 

desenvolverem uma visão mais ampla da realidade em que vivem, valorizando e 

preservando suas riquezas culturais. Dessa forma, é complacente a preservação do 

Patrimônio Cultural de uma sociedade e assegurar a importância do mesmo para a 

cidade de Bragança. 

Sendo assim, Bragança1 é um município  do estado do Pará, que está 

localizado a 228 km da capital Belém as margens do Rio Caeté. A população de 

Bragança está estimada em 113.863 habitantes, de acordo com o senso de 2010 do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística [IBGE].  

 Com 400 anos de existência, Bragança dispõe de um patrimônio histórico e 

cultural bastante diversificado, que precisa ser conhecido e preservado. Neste 

contexto destacam-se: o Mirante de São Benedito, o Palácio Episcopal da Catedral 

Nossa Senhora do Rosário, Instituto de Santa Teresinha, a Praça Fernando Guilhon, 

a Praça das Bandeiras e a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, a Igreja Matriz e 

Obelisco Centenário, Catedral Nossa Senhora do Rosário, Igreja de São Benedito, 

Forte do Caeté, Palacete Augusto Corrêa, Mercado de Carne, I Unidade Regional de  

                                                           
1 http://pt.wikipedia.org/wiki/Bragan%C3%A7a_(Par%C3%A1) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Caet%C3%A9
http://pt.wikipedia.org/wiki/2010
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Educação, Escola Mâncio Ribeiro, Hospital Santo Antônio Maria Zacarias, Casa da 

Cultura e Coreto Pavilhão Senador Antônio Lemos entre outros. 

Então, para explicitar a relevância da preservação do Patrimônio Cultural de 

uma sociedade e assegurar a importância do mesmo para a cidade utilizou-se na 

escola os recursos tecnológicos disponíveis, tão atrativos para os alunos na 

atualidade, no processo de valorização das construções que representam a cidade 

de Bragança, pois elas trazem um significado histórico e cultural que estes precisam 

conhecer e respeitar. 

Dentre os recursos tecnológicos em que os professores podem utilizar para 

trabalhar a valorização cultural de Bragança destacam-se os softwares educativos. 

Haja vista, que muitas escolas possuem sala de informática, com softwares 

educacionais, mas que necessitam ser exploradas. Há uma diversidade de tipos de 

softwares disponíveis gratuitamente na Internet ou no mercado para compra, cada 

um com suas especificidades e fins. Destaca-se, contudo, neste estudo, um jogo que 

não está na categoria de softwares educativos, mas sim de entretenimento, 

chamado Minecraft. É um software proprietário, ou seja, não é gratuito. 

O jogo Minecraft é considerado de entretenimento porque não foi criado, em 

sua engenharia de software, para ser utilizado na escola, mas para entreter o 

usuário em seu tempo livre. No entanto, os educadores tem observado que este jogo 

apresenta um grande potencial pedagógico, tendo em vista que o mesmo foi criado 

baseado no antigo lego um jogo de montar, muito utilizado na educação infantil. 

Então, Minecraft começou a ser usado nas práticas pedagógicas, especialmente na 

China, Estados Unidos, Austrália e Suécia. Segundo o jornal Estado de São Paulo, 

de 21/01/2013, o jogo Minecraft é adotado como ferramenta de ensino por quase mil 

escolas no mundo. 

A educação não pode abrir mão dos jogos para propiciar aos jovens um 

aprendizado inovador e interativo. Pois, o método tradicional de ensinar já não é 

mais interessante para eles, uma vez que a tecnologia se faz presente em todos os 

ambientes em que frequentam, inclusive nas escolas. É muito comum observar 

alunos nos ambientes escolares fazendo uso de aparelhos celulares, tablets, 

notebooks, entre outros. Desenvolvendo várias atividades como: jogar, ouvir 

músicas, acessar a internet, etc. Assim, é necessário aliar à tecnologia as diversas  
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disciplinas inclusive aos conteúdos regionais que favoreçam a história e identidade 

do aluno, incentivando-o a conhecer a sua origem, cultura e tradição.  

De acordo com o que fora colocado acima, apresenta-se como questão 

principal deste estudo: Quais as vantagens pedagógicas do jogo Minecraft em 

um projeto para a valorização dos pontos turísticos do município de 

Bragança? 

2.1 OBJETIVOS 

2.1.1 Geral 

Analisar as vantagens pedagógicas da aplicação do jogo Minecraft em uma 

proposta de valorização dos pontos turísticos do município de Bragança. 

2.1.2  Específicos 

• Verificar as principais ferramentas do jogo Minecraft; 

• Elaborar uma proposta de aplicação do Minecraft considerando os 

pontos turísticos do município de Bragança.  

• Apresentar o jogo Minecraft aos alunos e professores do 9º ano da 

escola Bolívar Bordalo da Silva através de oficinas. 

• Possibilitar a construção virtual dos pontos turísticos de Bragança no 

jogo Minecraft pelos alunos do 9º ano. 

• Analisar os resultados da aplicação do jogo Minecraft. 

2.2 METODOLOGIA 

2.2.1 Área de Estudo 

O estudo desenvolveu-se a partir de pesquisa bibliográfica e de campo. A 

pesquisa bibliográfica ocorreu a partir de livros e Internet. Os principais autores 

utilizados foram: José Manuel Moran, Seymour Papert, Guilherme Solari e Danilo 

Viana. Estes teóricos fundamentaram a elaboração da proposta pedagógica para a 

aplicação do jogo Minecraft, assim como a análise dos resultados. 
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A pesquisa de campo ocorreu com alunos e professores da turma 101, do 9º 

ano da escola E. E. E. F. M. Prof. Bolívar Bordalo da Silva na cidade de Bragança-

Pará e efetivou-se em 04 etapas:  

1º. Apresentação do jogo Minecraft e demonstração de sua utilização para 

professores das áreas de língua portuguesa, matemática, Historia e 

informática. A apresentação do resultado do projeto foi realizada durante a 

exposição que ocorreu na XV FEICIBB – Feira das Ciências Bolívar Bordallo 

da Silva. 

2º. Apresentação do jogo Minecraft aos alunos;  

3º. Passeio com os alunos e professores pela cidade de Bragança-PA para visitar 

seus principais pontos turísticos, informando-se sobre sua história e fazendo 

registro fotográfico que servirão de referência para construção da cidade 

virtual; 

4º. Utilização do jogo Minecraft na construção dos pontos turísticos de Bragança 

pelos alunos do 9º ano da escola Bolívar Bordallo da Silva. 
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3. A APRENDIZAGEM NO CONTEXTO DA SOCIEDADE TECNOLÓGICA 

3.1 INTERAÇÕES, MOTIVAÇÃO E INFORMAÇÃO NO PROCESSO DE 

APRENDIZAGEM 

A história da aprendizagem vem sendo estudada e sistematizada desde a 

antiguidade oriental. No Egito, na China e na Índia a finalidade era transmitir as 

tradições e os costumes dos povos. Enquanto que na Grécia e em Roma, era 

baseada em duas linhas opostas, mas complementares: A pedagogia da 

personalidade que visava à formação individual e a pedagogia humanista voltada 

para a aprendizagem universal. 

 Na Idade Média era a religião que determinava a aprendizagem através de 

seus dogmas. A partir do século XVII até o início do século XX, o objetivo era 

demonstrar o conhecimento cientifico visando um sistema unificado de leis para 

explicações metodológicas.   

O processo de aprendizagem pode ser definido de maneira sintética como a 

aquisição de novos conhecimentos, competências e comportamentos. Alguns 

estudiosos definem a aprendizagem como um processo integrado que provoca 

transformação qualitativa daquele que aprende. Essa transformação ocorre através 

da alteração da conduta do indivíduo. A vontade de aprender é uma característica 

essencial do ser humano, pois somente este possui o caráter intencional de 

aprender, pois está sempre à procura de novas informações. Como afirma Moran 

(2009 p. 101) 

A matéria prima da aprendizagem é a informação organizada, significativa: a 
informação transformada em conhecimento. A escola pesquisa a informação 
pronta, já consolidada e a informação em movimento, em transformação, 
que vai surgindo da interação, de novos fatos, experiências, práticas, 
contextos. Existem áreas com bastante estabilidade informativa: fatos do 
passado, que só se modificam diante de alguma nova evidência. E existem 
áreas, as mais ligadas ao cotidiano, que são altamente susceptíveis de 
mudança, de novas interpretações. 

Baseados nestes pressupostos tem-se a abordagem histórico-cultural que 

considera a aprendizagem como um processo contínuo e a educação caracterizada 

por uma transposição qualitativas da aprendizagem a outro. “A aprendizagem 

desperta processos interno de desenvolvimento que somente podem ocorrer quando 

o indivíduo interage com outras pessoas” (OLIVEIRA, 1992, p.33). Por isso, a 
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importância das relações no âmbito social e cultural, como produto de 

desenvolvimento na busca de novas descobertas. 

A motivação tem um papel fundamental na aprendizagem das crianças, 

ninguém aprende se não estiver motivado. Motivar é fundamental para o 

desenvolvimento cognitivo do aluno, por isso lhes são propostas atividades de forma 

dinâmica e prazerosa.  

Tendo em vista que a escola deve ser responsável pelo envolvimento dos 

estudantes para com a aprendizagem. A cada instante que passa, a educação se 

depara com mais problemas educativos que, direta ou indiretamente, repercutem no 

desempenho de suas práticas. 

As reflexões sobre educação, hoje, exigem, novos horizontes que estejam 

atrelados sobre as relações e o seu contexto para uma melhor compreensão do 

homem e de suas necessidades nessa nova realidade. 

 A aprendizagem no contexto atual não pode ser mais entendida como uma 

ação meramente instrumental sem objetivos em que os aprendizes realizem 

qualquer reflexão para a realização de determinada tarefa.  Aprender é compreender 

teoricamente que se expressa na prática para executar o fazer.  Mas, para isso é 

necessário conhecer a real motivação e suas possíveis consequências presentes e 

futuras. Pois, a sociedade tem evoluído e é conduzida cada vez mais a uma nova 

sociedade a do conhecimento. Nessa nova sociedade priorizam-se a aprendizagem 

de cada pessoa, que surge com a sociedade da informação e do conhecimento 

baseada na aprendizagem mediada pela tecnologia. Pois segundo Moran (2009,p 

101): 

As tecnologias nos ajudam a encontrar o que está consolidado e a organizar 
o que está confuso, caótico, disperso. Por isso é tão importante dominar 
ferramentas de busca da informação e saber interpretar o que se escolhe, 
adaptá-lo ao contexto pessoal e regional e situar cada informação dentro do 
universo de referências pessoais. 
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3.2 A TECNOLOGIA NO CONTEXTO EDUCACIONAL 

No contexto da sociedade tecnológica cabe ao professor adaptar- se de 

acordo com sua realidade, sempre buscando alternativas voltadas para a 

aprendizagem, uma vez que esta sofre transformações principalmente na educação. 

Com o advento das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) a escola 

enfrenta desafios, pois tem que repensar suas praticas a fim de formar os sujeitos 

para uma sociedade tecnológica ou informatizada que vive em constante 

transformação. 

Nessa nova sociedade priorizam-se as necessidades e interesses de 

aprendizagem de cada individuo. A cada momento surge um novo modelo de 

sociedade da informação e do conhecimento mediada pela tecnologia, utilizando 

múltiplos recursos que são disponibilizados em Web, chats, fóruns, e-mail, blogs, 

redes sociais e videoconferências. Na sociedade da informação, os alunos são 

diferentes, e por isso a era tecnológica necessita de um sistema educacional 

reformulado voltado para esses novos alunos, os “nativos digitais”: 

Eles passaram a vida inteira cercados por e utilizando computadores, 
videogames, reprodutores de música digital, câmeras de vídeo, celulares, e 
todos os outros brinquedos e ferramentas da era digital. [...] Jogos de 
computador, e-mail, internet, celulares e mensagens instantâneas são 
partes integrais de suas vidas. (PRENSKY, 2001, p.1) 

É uma geração digital, pois estão acostumados a utilizar diferentes tipos de 

tecnologias ao mesmo tempo fazendo com que se tornem pessoas independentes 

em um mundo que está em constantes transformações. Destaca-se a importância 

que o ambiente tem no desenvolvimento intelectual, pois grande parte da 

aprendizagem ocorre através das interações com o meio social. 

 A era digital trouxe as crianças e adolescentes instrumentos como 

smartphones e outros dispositivos móveis que conectam com o mundo a todo 

instante. Utilizam estes dispositivos para ler e escrever cada vez mais. O principal 

desafio dos educadores dessa era é apropriar-se de tecnologias que já são 

integradas ao cotidiano de seus alunos. 

Ser educador na era digital requer transformação no ato de ensinar. O 

professor precisa estar aberto às novas descobertas, encarar as novas tecnologias 
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como ferramenta no seu desenvolvimento educacional, interagir e criar em seus 

alunos o gosto pela pesquisa utilizando os novos recursos. Como afirma Moran: 

O foco da aprendizagem é a busca da informação significativa, da pesquisa, 
o desenvolvimento de projetos e não predominantemente a transmissão de 
conteúdos específicos. As aulas se estruturam em projetos e em conteúdos. 
A Internet está se tornando uma mídia fundamental para a pesquisa. O 
acesso instantâneo a portais de busca, a disponibilização de artigos 
ordenados por palavras-chave facilitaram em muito o acesso às 
informações necessárias. Nunca como até agora professores, alunos e 
todos os cidadãos possuíram a riqueza, variedade e acessibilidade de 
milhões de páginas WEB de qualquer lugar, a qualquer momento e, em 
geral, de forma gratuita. (MORAN, 2009, p 108) 

Portanto, observar–se que aprender deixou de ser restrito à sala de aula e 

ultrapassou seus muros, cabe ao professor utilizar as tecnologias, aliando os 

conteúdos que serão desenvolvidos, levando em conta a realidade vivida pelo aluno 

para que a aprendizagem possa acontecer de forma interativa e colaborativa.  

Dentre os recursos que o professor pode utilizar com os seus alunos 

destacam-se os softwares educacionais. O conceito de software é bastante 

abrangente, abarcam os aplicativos como os editores de texto, as planilhas 

eletrônicas, os editores de imagens e os jogos educativos, entre outros.  

Os softwares educacionais, como o próprio nome já o define, são usados para 

fins educativos. Estes podem ser utilizados no processo de ensino e aprendizagem 

de várias disciplinas. O mais importante é que muitos são gratuitos e podem ser 

utilizados das mais diferentes formas. Podemos citar as enciclopédias, tutoriais, 

modelagem, simulação e ainda os jogos educativos que são uma proposta bastante 

nova e interessante para aprendizagem. 

Os jogos educativos trazem em sua concepção um alto grau de criatividade e 

ludicidade, possibilitando motivação ao aluno para aprender. Os jogos educativos 

conscientizam, informam, educam e proporcionam entretenimento. Segundo Aranha 

(2006), os jogos são vistos como ferramenta altamente atrativa aos estudantes e 

essenciais para o treinamento educacional e mental. Uma vez que estes prendem a 

atenção dos alunos e causam a sensação de descoberta e interação com o 

computador ou com os colegas. Porém, sua aplicação deve ser feita de forma 

contextualizada para alcançar os objetivos desejados. Então é interessante se 

apropriar desses recursos para o professor dinamizar o processo de aprendizagem.  
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Existem muitos jogos educativos, mas o foco nesta pesquisa é o jogo 

Minecraft que é de entretenimento, mas com grande potencial educacional. O 

software de entretenimento não é da categoria de software educativo, mas pode ser 

considerado como software educacional, pois tem valor pedagógico. Nem todo 

software de entretenimento pode ser considerado educacional por trazer muita 

violência e apelo sexual para a interação. No entanto não se pode descartar que 

muitos jogos podem propiciar a aprendizagem, a criatividade e as habilidades na 

resolução de problemas.  

Os jogos oferecem novas possibilidades de aprendizagem. Os mesmos são 
projetados nos mínimos detalhes, e oferecem aos jogadores um sistema de 
regras complexas calculadas em tempo infinitamente pequeno, com 
personagens e ambientes que facilitam aos jovens um poder de absorção 
instantânea. Considerando a rápida assimilação pelos jovens dessa nova 
forma de entretenimento digital, que apreendem esta tecnologia como uma 
segunda linguagem (SOLARI, 2011).  

A aprendizagem baseada em jogos é um assunto que vem ganhando grande 

importância na última década, os jogos são variados, e tem provado sua eficiência 

no desenvolvimento cognitivo, bem como favorece a comunicação, colaboração, 

pensamento critico e solução de problemas. Os de uso educacional crescem de 

forma significativa, pois cada vez mais, encontramos e descobrimos metodologias 

de aprendizagem através de jogos.  Nesse sentido utilizaremos o jogo Minecraft 

para interagir com diversos assuntos, pois o “gamer” está o tempo todo explorando a 

criatividade para interagir com os ambientes voláteis e descobrir diferentes formas 

de se adaptar e improvisar. Todavia os games poderão e devem ser alternativa para 

prender a atenção dos estudantes de forma dinâmica e prazerosa. 
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4. DESCRIÇÃO DO JOGO MINECRAFT  

4.1 INFORMAÇÕES GERAIS 

Minecraft é um jogo de quebrar e recolocar blocos criados por Markus 

Persson. O mesmo começou a ser desenvolvido em maio de 2009, baseado em 

alguns jogos parecidos como DwarfFortress, DungeonKeeper e Infiniminer. Minecraft 

é composto de um mundo em 3D basicamente feitos de blocos, parecido com o 

brinquedo LEGO (Figura 1) onde tais blocos podem ser removidos e recolocados em 

qualquer lugar assumindo a forma que o jogador quiser. No jogo não existe um final 

ou um objetivo especifico, apenas sobreviver e criar construções. O Minecraft é 

considerado como a evolução digital do jogo de peças de montar Lego, uma 

ferramenta importante no desenvolvimento psicomotor.  

Figura 1 - Comparação entre Minecraft e Lego 

Fonte: http://salvador.olx.com.br/lego-creator-mansao-3-em-1-lego-4954-iid-490531864 

Segundo Ivan Mussa (2011), Minecraft é um jogo onde cada paisagem e a 

maioria de seus objetos e habitantes são constituídas de blocos, e muitos destes 

podem ser extraídos e recolocados em diferentes lugares para erguer construções. 

O jogo mistura sobrevivência com exploração, além da mecânica de mineração e 

coleta de recursos para construir objetos e edifícios.  

Atualmente o Minecraft pode ser utilizado no computador em sistemas como 

Windows, Linux e Mac OS X, dispositivos móveis como Smartphones e tabletes, 

versão PocketEdition, para Android e IOS e ainda no console de videogame, versão 

Xbox 360 Edition. 
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Antes mesmo de o jogo ser lançado oficialmente ele já era um sucesso Pouco 

depois da sua versão Beta (versão de teste) vendeu mais de um milhão de copias, 

em janeiro de 2011. Antes da criação do jogo Minecraft, existia um similar chamado  

“Game Caverna”. Tinha a mesma base. Um jogo de quebra e colocação de blocos 

em um mundo em 3D.  

Inicialmente, o jogo Minecraft era gratuito, por isso um grande número de 

jogadores se inscreveu para download, principalmente em 2010. Após a publicação 

de um vídeo do jogo no site “Youtube” onde um homem tentava reproduzir no jogo a 

nave “Enterprise” do filme Jornada nas Estrelas, foi uma verdadeira “febre”. Neste 

período as pessoas começaram a perceber o grande potencial criativo do jogo e a 

partir daí, com o lançamento oficial, este começou a estourar e receber premiações 

como o “Escolha do Público” e o grande prêmio “Seamus McNally”, que pode ser 

comparado com o Oscar de melhor filme, no GamesDevelopersConference, em 

maio de 2011. 

4.2. JOGANDO MINECRAFT 

Ao iniciar o jogo há uma janela para fazer o login no qual o jogador precisa 

digitar seu nome. No Minecraft é possível jogar sozinho, no modo Single Player, ou 

com vários jogadores no modo Multiplayer. Este pode ser executado através da rede 

local ou de servidores na internet. E assim, faz a escolha do mundo podendo ser um 

mundo já iniciado anteriormente ou um novo mundo.  Após selecionar o mundo é só 

clicar no botão jogar no mundo selecionado. Conforme figura 2:  

Figura 2 - Tela inicial 

 

 

 

 

 

Fonte: Print Screen Jogo Minecraft 
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Se o jogador optar por um novo mundo é gerado de forma aleatória, 

virtualmente com quilômetros de extensão. Apresenta Biomas como floresta, deserto 

e praias. O usuário pode cavar o chão ou construir para cima. Seja com um ou mais 

jogadores. Como o objetivo principal é sobreviver as primeiras 24h no jogo (20 

minutos em tempo real), neste período você deve conseguir alimento e abrigo para 

se proteger dos perigos da noite. Como nos mostra a figura3: 

Figura 3 – Novo Mundo  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Print Screen Jogo Minecraft 

Caso o jogador já tenha iniciado um mundo anteriormente ele pode dá 

continuidade a sua construção clicando na opção que mostra o nome do mundo já 

construído e depois no botão jogar no mundo selecionado. Conforme nos mostra 

figura 4: 

Figura 4 – Mundo Construído 

   

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Print Screen Jogo Minecraft 
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Antes de começar a jogar é preciso criar um mundo. Quando você cria um 

novo mundo deve escolher o Modo de Jogo, sendo estes: modo Sobrevivência ou 

modo Criativo. 

No modo Sobrevivência você deve jogar em um mundo onde o principal 

objetivo é sobreviver coletando recursos da natureza como comida, madeira e 

minérios (carvão, pedra, ferro etc...) para construir ferramentas e abrigo que deve lhe 

proteger dos perigos. . 

Já no modo Criativo que foi feito para aqueles jogadores que querem fazer 

construções sem se preocupar com sobrevivência ou Mobs. Este modo disponibiliza 

a lista de praticamente todos os itens do jogo e o jogador não pode levar dano e 

ainda pode voar o que facilita a construção. 

O usuário pode modificar o modo de enxergar o ambiente do jogo padrão 

chamado de primeira pessoa. Neste ambiente você enxerga o que o boneco vê. Há 

possibilidade de alterar o ambiente para a terceira pessoa (Figura 5) 

Figura 5 – visão do jogador 

Fonte: Print Screen Jogo Minecraft 
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4.3. PRINCIPAIS FERRAMENTAS DO JOGO MINECRAFT 

 O personagem principal do jogo Minecraft é o “Steve” (Figura 6). É com ele 

que o usuário se aventura, de forma virtual, dentro do software. É possível modificar 

a aparência de Steve.  

Figura 6 – Steve 

 

 

 

 

Fonte: Jogo Minecraft 

Além deste personagem o jogo apresenta uma lista de outros personagens 

não jogáveis ou NPC’s que significa em inglês non-player character, entre estes os 

temíveis “Mobs hostis” (Figura 7). Estes são criaturas que tem o objetivo de matar os 

personagens jogáveis. Alguns desses Mobs só aparecem durante a noite outros 

apenas em um mundo chamado “Nether”, alguns desses Mobs são passivos, 

normalmente animais, que só atacam quando provocados.  

Figura 7 – Mobs hostis 

 

 

 

Fonte : http://br.minecraftwiki.net/Mobs 

Entre os principais elementos do jogo destacam-se as construções (Figura 8), 

como casas, cavernas e fazendas. Para construir é necessário coletar madeira e 

ferro e transformar estes materiais. Cada elemento da natureza pode gerar vários 

outros novos objetos quando transformados ou combinados com outros elementos. 

A madeira, por exemplo, é obtida pelo tronco de árvore. Ela é um elemento básico e 

essencial para o jogador porque a partir dela podem-se criar ferramentas como: 

portas, pontes, tabuas e etc. 
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Figura 8 - Construções 

  Fonte: Jogo Minecraft 

O usuário também pode criar objetos. Para isso, deve coletar elementos 

diferentes. Por exemplo, para criar uma tocha o jogador deve combinar palitos de 

madeira com carvão. Cada elemento coletado é guardado em um inventário para 

usar no momento que desejar. É possível armazenar 36 diferentes itens, além de 

vários outros, que podem ser acumulados em até 46 unidades por espaço. 

Nos mundos do Minecraft existem vários Biomas onde cada um esconde 

perigos naturais como aranhas e lobos, mas o principal perigo aparece quando se 

torna noite e monstros saem das cavernas ou até de outro mundo para lhe 

atormentar. Entre eles o temível Creeper (Figura 9), monstrinho que virou marca do 

jogo. Este é um Mob que tem a capacidade de explodir tudo ao redor quando se 

aproxima de um personagem do jogador. 

Figura 9 - Creeper 

 

 

 

 

Fonte: Jogo Minecraft 
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Para sobreviver no jogo é essencial aprender o “Crafting” ato de construir 

objetos, ferramentas e outros recursos. A princípio o jogador só pode coletar blocos 

com auxílios das mãos pegando blocos de terra, areia e madeira no tronco das 

árvores. Para poder pegar outros materiais, precisará de ferramentas, como: 

• Machado: para pegar madeira de forma mais rápida;  

• Picareta: para pegar minérios como pedra, ferro, ouro diamante;  

• Pá: para pegar terra, areia, arenito de forma mais rápida;  

• Enxada: usada para arar a terra e fazer plantações;  

• Espada: para se defender e lutar contra animais e mobs;  

O jogo Minecraft é composto e construído inteiramente a partir de blocos. 

Você cava estes blocos, constroem coisas com eles o personagem também é feito 

de blocos, ou seja, eles estão em todos os lugares. Atualmente existem 153 tipos 

diferentes de blocos, incluindo ar, água infinita, lava infinita, que podem ser 

agrupados como: 

• Blocos naturalmente gerados - são blocos gerados 

automaticamente pelo gerador de mundo do Minecraft.  Exemplo: minério 

de ferro e terra. 

• Blocos naturalmente criados - são blocos criados por eventos 

naturais que venham a acontecer durante o jogo. Exemplo: a neve que é 

criada no solo durante uma nevasca no bioma de Taiga e Planícies de 

gelo. 

• Blocos naturalmente gerados em estruturas - são semelhantes 

aos naturalmente gerados, porém estes só são criados quando a opção 

"gerar estruturas" estiver ligado. A grande maioria dos materiais no jogo é 

adquirida em formas de blocos, outra como a barra de ferro pode ser 

transformada em bloco de ferro, através da combinação do mesmo tipo 

com o bloco de areia que pode criar blocos diferentes neste caso, o 

arenito. 
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Na figura10 pode-se ver a forma padrão da maioria dos blocos presentes no 

jogo.  

Figura 10- elementos 

 

Fonte: Jogo Minecraft 

No ambiente “Craftar” (Figura 11), o jogador deve arrastar os itens coletados 

no seu inventário para a “grade de fabricação” onde este organiza os itens de acordo 

com a combinação que ele deseja fazer. A grade de fabricação pode ser acessada 

no Inventário do jogador ou através da criação da “Table Crafting” que significa mesa 

para fabricação maior. A table crafting possui uma área de combinação maior que a 

encontrada no inventário, permitindo assim a criação de itens diversos que não 

podem ser criados pela versão menor, como por exemplo, as ferramentas. Para criar 

a table crafting é preciso fazer combinações de quatro blocos de madeira na grade 

de fabricação. 

Figura 11 - Ambiente Craftar 

Fonte: Jogo Minecraft 
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Certos itens fabricados, (Figura 11) tais como ferramentas e armaduras assim 

como outros utilizáveis, estão sujeitos à durabilidade, um processo pelo qual o uso 

repetido da ferramenta irá esgotar seu número de utilizações disponíveis e como 

consequência, quebrar. Um item feito de um material mais forte vai durar mais do 

que um mais fraco: por exemplo, uma picareta de madeira se esgota muito antes 

que uma de diamante. Existe uma pequena barra de dano abaixo de cada item, que 

mostra quanto tempo uma ferramenta vai durar antes de quebrar. 

Se um jogador usar uma ferramenta que não é adequado para a tarefa, como 

por exemplo, um machado para quebrar uma pedra ao invés de uma picareta, ou 

lutar contra um Mob com uma pá ao invés de uma espada, isso contará como dois 

usos ao invés de um, já que não está sendo utilizado para o fim que foi designado. 

O uso adequado da ferramenta maximiza sua durabilidade. Supondo que um 

jogador use uma ferramenta de forma adequada, a lista a seguir mostra a máxima 

durabilidade de cada tipo de material. 

• Madeira - 60 usos  

• Pedra - 132 usos  

• Ferro - 251 usos  

• Ouro - 33 usos  

• Diamante - 1562 usos  

Quanto às armaduras, a durabilidade é relativa ao dano recebido, como por 

queda, por fogo, por explosão. A proteção da armadura fica constante e não é 

dependente da durabilidade da mesma. 

Assim como os blocos, os Itens tem muita importância no jogo Minecraft. Itens 

são quaisquer objetos obtidos no jogo que não sejam os blocos. A maioria dos Itens 

é guardada no inventário do jogador e alguns podem ser equipados no personagem 

como ferramentas, armas e armaduras. Boa parte desses Itens é adquirida 

coletando normalmente, principalmente quando se trata de alimentos. Outros são 

dropado, ou seja, caem de algum animal ou Mob quando este é morto. Boa parte só 

pode ser fabricada com Crafting. Na (figura 12) temos a grade de Itens do jogo. 
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Figura 12 – Itens 

Fonte: Jogo Minecraft 

No jogo temos vários itens disponíveis em classe e funções como: 

• Matéria prima - são componentes utilizados com ou para construir 

outros itens. Outros são derivados de fabricação, mineração, e fundição, ou 

uma combinação destes processos. 

• Comida - pode ser coletada ou plantada pelo jogador, que a utiliza para 

comer e regenerar os pontos de fome. Plantas são itens que são 

encontrados crescendo naturalmente no ambiente, exceto sementes de 

melancia e abóbora, que podem ser coletados e plantados em blocos que 

satisfazem às condições de crescimento da planta em questão. 

• Ferramentas - são usadas principalmente para quebrar e minerar 

blocos mais rapidamente do que com as mãos, e são necessárias para 

coletar recursos e minérios de alguns blocos. Baldes podem transportar 

líquidos; Vara de pesca permite ao jogador pescar e também puxar monstros 

para mais perto, possibilitando o combate com espada; Isqueiro é utilizado 

para incendiar blocos; Sela pode ser utilizada para montar porcos e cavalos; 

Tesouras são usadas para coletar lã de ovelhas, linha de teias, grama alta, 

folhas, e videiras. 

• Itens informativos - incluindo o mapa, a bússola e o relógio, auxiliam o 

jogador na navegação pelo mundo e, a saber, que horas são (útil para saber 

se é dia ou noite dentro de uma caverna). 

• Armas - são usadas para defender o jogador de monstros hostis 

vagando pelo mundo e para caçar e matar monstros passivos para conseguir 

comida e materiais. 
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• Armadura - protege o jogador de qualquer tipo de dano (exceto falta de 

ar, afogamento, fogo, envenenamento, ou caindo no vazio). Uma armadura 

completa é constituída de: capacete, torso, pernas e botas. 

• Veículos - como o Minecraft e o barco, permitem ao jogador ou itens 

viajar por terra ou mar com uma velocidade e facilidade superiores a de 

caminhar ou correr. 

Smelting ou fundição é a forma de derreter Itens pelo calor, processo 

necessário para criação de novos itens e para o preparo de alguns alimentos. Para 

realizar o Smelting é necessário primeiro criar um “forno” usando oito blocos de 

pedras no table crafting. No “forno”, quando se clica com o botão direito, aparece o 

menu onde as operações de aquecimento podem ser feitas. Ao usar o forno é 

preciso colocar um material como combustível para o fogo fundir ou cozinhar o item. 

O processo se iniciará quando uma chama se acender e assim que a mesma se 

apagar o preparo estará finalizado e um novo item será gerado.  

É possível usar vários materiais para combustível como madeira, carvão e até 

lava quente. Cada combustível terá um período de duração diferente. O processo de 

Smelting é mostrado a seguir que mostra a fundição do minério de ferro em barras e 

o cozimento de carne crua em carne assada (Figura 13). 

 

Figura 13 - Smelting 

 

Fonte: Jogo Minecraft 
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5. DICURSOS DOS RESULTADOS 

O jogo Minecraft vem ganhando espaço nos ambientes educacionais. Ele está 

em milhares de escolas no mundo. Em Nova York um professor usa o jogo para 

ensinar biologia, passeando virtualmente com seus alunos em uma área ampla e 

arborizada toda sexta-feira pela manhã, lançando ao final da aula um desafio: “Usem 

materiais da natureza e construam o que a imaginação permitir”. 

Na China, alunos aprendem literatura reconstruindo cenários de romances 

clássicos. Na Austrália, combinações de matéria-prima para fazer novos produtos 

são usadas nas aulas de matemática. Na Suécia, terra natal da Mojang, companhia 

responsável por "Minecraft", uma escola incluiu, neste mês, o jogo na grade de 

disciplinas. Segundo os educadores, o jogo é um mundo aberto, cheio de 

possibilidades para trabalhar qualquer disciplina, mas para isso é necessário 

planejamento.  

No Brasil, uma experiência com Minecraft está sendo desenvolvida no 

Colégio Bandeirante, na capital paulista em que alunos utilizam o jogo para recriar 

escola da década de 1930, e contam com ajuda de especialista para construção da 

escola no game 'Minecraft'.  

Além das escolas, "Minecraft" também virou base para projetos sociais. Até 

2016, a ONU pretende revitalizar mais de 300 espaços urbanos no mundo com a 

ajuda do jogo. O projeto, chamado Bloco por Bloco, é coordenado pelo Habitat, 

escritório da ONU para desenvolvimento urbano e ambiental, e busca envolver 

jovens na recuperação de áreas abandonadas. Para isso, os locais são recriados 

dentro do game e os jogadores são convidados a modificá-los virtualmente, para ver 

como o espaço ficaria. O primeiro local a ser revitalizado é um parquinho na periferia 

de Nairóbi, Quênia.  
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5.1 APLICAÇÕES DO JOGO MINECRAFT NA CONSTRUÇÃO DOS PONTOS 

TURÍSTICOS DE BRAGANÇA 

5.1.1 ORGANIZAÇÕES DOS GRUPOS E TAREFAS 

A aplicação do jogo Minecraft ocorreu na Escola Estadual de Ensino 

Fundamental e Médio Professor Bolívar Bordallo da Silva. A aplicação envolveu os 

professores de Língua Portuguesa, História, Matemática, informática e 10 alunos do 

9º ano do ensino fundamental. 

Os alunos participantes da pesquisa foram orientados pelos professores, ao 

longo dos meses de agosto e setembro, e começaram as buscas pelas informações 

para a construção da cidade virtual. 

O processo de criação virtual dos pontos turísticos de Bragança ocorreu em 

25 aulas sendo que por aula temos o tempo convencional de 45 minutos. A 

construção foi realizada em dupla; cada dupla era responsável em construir um 

ponto turístico e após, este era disponibilizado em rede, utilizando um servidor do 

professor de informática em que os alunos jogadores interagiam e este, recebia as 

partes construídas pelos alunos fazendo alterações se necessário.  

Nesse momento os alunos interagiram com eles mesmos e com o jogo, uma 

vez que, não estavam apenas jogando, mas envolvidos em uma construção que 

requer concentração, raciocínio lógico, e ainda, tudo que aprenderam nas pesquisas 

realizadas sobre a cidade de Bragança-PA. 

As etapas para a criação da cidade virtual ocorreram da seguinte forma: 

a) Primeiramente os alunos determinaram o ponto central da cidade para 

iniciar a construção, sendo a praça das bandeiras, pois, a praça tem vários 

pontos ao redor, como: Instituto Santa Teresinha, Fundação Educadora de 

Bragança, Catedral Nossa Senhora do Rosário, Praça da Matriz, Palácio 

Episcopal. A partir daí gerou-se os demais pontos, baseado na posição 

geográfica dos pontos. As ruas também foram criadas na medida em que a 

cidade virtual crescia, utilizando blocos escuros foi possível asfaltá-las.  
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b)  A construção dos prédios foi baseada na dimensão do bonequinho, ou 

seja, o Steve personagem principal do jogo que tem altura de dois blocos em 

relação a um ser humano e ao prédio em questão.  

c) Os detalhes são feitos baseados na semelhança visual da construção real, 

uma vez, que os blocos são de diferentes materiais, podendo ser colocados 

da melhor forma possível, para gerar os arremates. Exemplo: postes, bancos, 

luminárias, árvores, entre outros.  

d) Animais e humanos também foram adicionados para fazer parte do       

cenário já os creepers foram retirados para tornar o jogo um ambiente 

pacífico. 

5.1.2 CONSTRUÇÕES ELABORADAS PARA O CENÁRIO 

As construções criadas para o cenário foram:  

a) Mirante de São Benedito (Figura 14) 

b) Palácio Episcopal da Catedral Nossa Senhora do Rosário (Figura 15) 

c) Instituto Santa Teresinha, (Figura 16) 

d) Fundação Educadora de Bragança, (Figura 17)  

e) Igreja Nossa Senhora do Rosário, (Figura 18)  

f) Escola Estadual Monsenhor Mâncio Ribeiro, (Figura 19) 

g)  Coreto Senador Antônio Lemos, (Figura 20) 

h)  Palacete Augusto Correa (antiga prefeitura municipal), (Figura 21) 

i)  Praça das bandeiras, (Figura 22) 

j)  Igreja de São Benedito, (Figura 23) 

k)  Coreto São Benedito, (Figura 24) 

l)  Orla Rio Caeté (Figura 25) 

m)  Casa das treze janelas (Figura 26) 

n) Praça da Matriz (Figura 27) 
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Figura 14 – Mirante de São Benedito 

Fonte: print screen Jogo Minecraft 

Figura 15 – Palácio Episcopal da Catedral Nossa Senhora do Rosário 

Fonte: print screen Jogo Minecraft 
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Figura 16 - Instituto Santa Teresinha 

 

Fonte: print screen retirado do jogo Minecraft 

Figura 17- Fundação Educadora de Bragança 

 

Fonte: Print screen retirada do jogo Minecraft 
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Figura 18- Igreja Nossa Senhora do Rosário 

Fonte: Print screen retirada do jogo Minecraft 

Figura 19- Escola Estadual Monsenhor Mâncio Ribeiro 

Fonte: print screen retirado do jogo Minecraft 
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Figura 20- Coreto Senador Antônio Lemos 

 

Fonte print screen retirado do jogo Minecraft 

Figura 21- Palacete Augusto Correa (antiga prefeitura municipal) 

 

Fonte: print screen retirado do jogo Minecraft 
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Figura 22 - Praça das bandeiras 

 

Fonte: print screen retirado do jogo Minecraft 

Figura 23 - Igreja de São Benedito 

Fonte: print screen retirado do jogo Minecraft 
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Figura24: Coreto São Benedito 

Fonte print screen retirado do jogo Minecraft 

Figura 25 - Orla Rio Caeté  

 

Fonte print screen retirado do jogo Minecraft 
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Figura 26- Casa das treze janelas 

 

Fonte: print screen retirado do jogo Minecraft 

Figura 27 – Praça da Matriz 

Fonte: print screen retirado do jogo Minecraft 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando o objetivo desta pesquisa que foi analisar as vantagens 

pedagógicas da aplicação do jogo Minecraft em uma proposta de valorização 

dos pontos turísticos do município de Bragança, as vantagens do jogo Minecraft 

são: 

Desenvolve a criatividade com ludicidade - A brincadeira e o jogo possuem 

características importantes no desenvolvimento dos sujeitos porque os motiva a 

serem curiosos e com isso aprender. Na interação com o Minecraft o aluno fica 

descontraído, empolgado e satisfeitos o que favorece o ambiente de aprendizagem. 

Favorece a colaboração e o trabalho em grupo – o aluno compartilha 

recursos, trabalha em equipe na construção de castelos, cidades, obras 

arquitetônicas complexas, desvenda os segredos ocultos por caminhos 

inexplorados, faz amigos, cria fazenda, cultiva plantações e diverte-se em eventos 

de coletividade.  

Instiga a resolução de problemas - a proposta está em aplicar o jogo 

Minecraft como recurso cognitivo nos processos educacionais, tornando o estudante 

como o foco do aprendizado. Fazê-lo vivenciar um acontecimento histórico em um 

ambiente simulado resolvendo problemas, permite ao aluno atingir um grau maior de 

compreensão, pois ele vivenciou o momento, interagiu através da construção do 

ambiente, redescobriu e reinventou cenário para todas as ações. 

Favorece a contextualização da aprendizagem - o Minecraft tem um 

paralelo com o mundo real, que pode ser criado e recriado de acordo com sua 

imaginação do usuário. A interação no jogo se dá de forma interessante, pois o 

jogador é colocado na pele de um personagem em uma ambientação com eventos e 

cenários fictícios, que necessitam da interação do mesmo para desencadear outros 

eventos e novas perspectivas. 

Possibilita a interdisciplinaridade - os alunos, ao interagir com o software, podem 

aprender história, como no caso deste estudo. Na matemática, há possibilidades do 

estudo da geometria, pois o mundo do Minecraft é feito de cubos, mas as criações 

podem tomar outras formas como a construção de uma casa a qual pode ajudar a 

entender e compreender os conceitos de volume, área e forma. Em Física utilizar-se  
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para o estudo dos movimentos. Na geografia, o professor pode usar formações 

rochosas, morros, montanhas, desertos e florestas presentes no game para ensinar 

sobre relevo, clima, fauna e flora. Já na Biologia podem ser trabalhados os reinos. 

No aprendizado da Química é necessário aquecer areia para transformar em vidros 

e combinar vários itens que os auxiliam em noções da disciplina. Na arte, por 

exemplo, trabalham-se os estilos de construções de acordo com os períodos 

literários. Na língua portuguesa destaca-se a oralidade, leitura, e escrita. Assim, 

contamos com a participação dos profissionais das diversas áreas do conhecimento, 

como forma de inserir os alunos no evento, para que estes pudessem vivenciar 

experimentar e interagir de maneira espontânea e divertida.  

Desenvolve a atenção - recentes estudos apontam as inúmeras vantagens e 

efeitos no desenvolvimento de crianças em que o jogo vem sendo aplicada até 

mesmo como terapia psicopedagógica em clínicas particulares para problemas 

como déficit de atenção e hiperatividade. As músicas que regem o jogo são 

pautadas em um estilo calmo, quase clássico de piano o que favorece a 

concentração. 

Possibilita a maior autonomia – No Minecraft o jogador tem total liberdade 

na tomada de decisão dentro do jogo, pois como esse não tem uma meta especifica 

este cria rotinas a sua vontade, organizando como coletar matérias, como construir, 

como sobreviver na coleta de alimento e sempre preocupado com a presença dos 

creepers. Conhecimento este que pode ser aplicado no nosso dia a dia. 

Contribui para mudar a visão que o aluno tem da escola – ao interagir 

com o Minecraft o aluno pode construir uma visão mais dinâmica da escola, pois 

geralmente esta é vista como um lugar de cumprimento de deveres. No entanto há 

necessidade de dinamizar as atividades para que a aprendizagem ocorra de forma 

dinâmica e lúdica. A exemplo de Minecraft que mostra uma versão mais simples num 

mundo virtual em que cada jogador, durante o jogo, constrói sua “história” baseada 

em experiências reais. 

Dessa forma, este trabalho anseia contribuir para as reflexões sobre a 

utilização de jogos eletrônicos no processo de aprendizagem. Diante das 

dificuldades observadas na educação e considerando as potencialidades dos 

games, como a interatividade e a simulação é importante investir em metodologias  
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que explorem tais recursos. Para tanto a formação do professor deve ser realizada a 

partir de conhecimentos técnicos computacionais e pedagógicos, ou seja, não 

adianta somente conhecer os jogos, mas também saber como aplicá-los nos 

processos de aprendizagem. 



46 

REFERÊNCIAS 

ARANHA, G. Jogos Eletrônicos como um conceito chave para o 
desenvolvimento de aplicações imersivas e interativas para o aprendizado. 
2006. Disponível em: 
http://www.cienciasecognicao.org/revista/index.php/cec/article/view/560 

GOOD, Owen. O professor que usa Minecraft na sala de aula. 2011. Disponível 
em: http://www.kotaku.com.br/o-professor-que-usa-minecraft-na-sala-de-aula/ 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA- SENSO 2010.  
Recuperado em 27 maio, 2012. Disponível em: 
http://www.ibge.gov.br/cidadesat/painel/painel.php?codmun=150170# 

MORAN, J. M. A educação que desejamos: Novos desafios e como chegar lá. 
Papirus, 2009 

MORAN, J. M. Ensino e aprendizagem inovadores com tecnologias. Revista 
Informática na Educação: Teoria & Prática. Porto Alegre, vol. 3, n.1 (set. 2000)  

OLIVEIRA, M. K. de. Teorias psicogenéticas em discussão. 5. ed. São Paulo: 
Summus, 1992. 

PAPERT, Seymour. A máquina das crianças: repensando a escola na era da 
informática. Porto Alegre: Artes Médicas, 1994. 

PETRÓ, Gustavo. Alunos usam 'Minecraft' para recontar história de escola. 
2013. Disponível em:  http://g1.globo.com/tecnologia/games/noticia/2013/05/alunos-
usam-minecraft-para-recontar-historia-de-escola.html 

PRENSKY, Marc. Digital natives, digital immigrants. Disponível em: http://www.  

albertomattiacci.it/docs/did/Digital_Natives_Digital_Immigrants.pdf.  Acesso em: 11  

dez. 2011. 

SOLARI, Guilherme. Além do Jogo: Videogames e educação sem chateação; 
isso existe? 2011. Disponível em: http://jogos.uol.com.br/ultimas-
noticias/2011/04/20/alem-do-jogo-videogames-e-educacao-sem-chateacao-isso-
existe.htm 

VIANA, Danilo. Minecraft - O software de sucesso feito em Java. Disponível em: 
http://www.einformacao.com.br/parallax/noticias/noticias/80-minecraft-o-software-de-
sucesso-feito-em-java 

MUSSA, Ivan - História espacial e os mecanismos de interação nos jogos 
eletrônicos. PUC-RJ, Dept. de Comunicação, Brasil. 2011. 

MOJANG - Creators of Minecraft. Disponível em: http://www.mojang.com. acesso em 

05 de dezembro de 2012. 

BROWN, Natan - GDC 2011: Amnesia, Minecraft Dominate IGF Awards. 
Disponível em:  http://www.edge-online.com/news/gdc-2011-amnesia-minecraft-
dominate-igf-awards. Acesso em 18 de junho de 2013 

http://www.cienciasecognicao.org/revista/index.php/cec/article/view/560
http://www.kotaku.com.br/o-professor-que-usa-minecraft-na-sala-de-aula/
http://www.ibge.gov.br/cidadesat/painel/painel.php?codmun=150170
http://g1.globo.com/tecnologia/games/noticia/2013/05/alunos-usam-minecraft-para-recontar-historia-de-escola.html
http://g1.globo.com/tecnologia/games/noticia/2013/05/alunos-usam-minecraft-para-recontar-historia-de-escola.html

