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MODULE DESCRIPTION

O Minecraft Pi é uma versão do Minecraft com características mínimas, 
desenvolvido para o Raspberry Pi. A edição Pi destina-se a ser uma 
ferramenta educacional para programadores novatos, permitindo aos 
utilizadores desfrutar do jogo e aprender programação ao mesmo tempo.

Este recurso apresenta as diretrizes mais importantes e práticas para o uso 
do Minecraft Pi, tais como controlar o jogador, construir manualmente com 
blocos e utilizar a interface Python para manipular o mundo à sua volta. 
Destina-se a fins educacionais e é considerado um manual rápido mas 
completo para a introdução de um novo jogador ao Minecraft Pi.
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LEARNING OUTCOMES

Quando terminares este módulo deverás ser capaz de:
• Aceder ao Minecraft Pi e criar um novo mundo

• Explorar o Minecraft Pi

• Saber como colocar  e destruir um bloco e explorar diferentes tipos de blocos no 
inventário do jogo. 

• Liar o Python com o Minecraft Pi

• Usar a potencialidade de programação Python

• Manipular blocos usando guiões em Python

• Possibilitar a interação do Minecraft com o mundo físico através do Raspberry Pi 
GPIO
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TOPICS

• Introdução às funções básicas do Minecraft Pi

• Os elementos e o modo de jogo do Minecraft Pi

• Controlar o Minecraft Pi com Python

• Interação do Minecraft com o mundo físico através do Raspberry Pi GPIO:
 Ligar LEDs, botões e interruptores

 Criar kits eletrónicos para interagirem com o Minecraft Pi
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LEARNING OUTCOMES

Quando terminares este módulo deverás ser capaz de:

• Conhecer o básico antes de executar o Minecraft Pi

• Executar o Minecraft Pi no teu computador Play2Learn

• Percorrer o Minecraft Pi 

• Usar os controlos do rato e teclado

Introdução às funções básicas do Minecraft Pi1
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Se estás a jogar Minecraft Pi pela primeira vez:

O teu computador Play2Learn contém tudo o que precisas para executar o 
Minecraft Pi em termos de software. Os únicos periféricos que são 
necessários são um teclado e o teu rato Play2Learn que pode ser ligado 
através das portas USB do computador Play2Learn. Certifica-te que o teu 
computador Play2Learn também está ligado à Internet.

Introdução às funções básicas do Minecraft Pi1
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O que pode ser construído no 
Minecraft Pi:

Minecraft Pi é um jogo de mundo 
aberto onde os jogadores utilizam 
blocos que representam diferentes 
materiais para construir mundos 
virtuais. Podes criar uma única casa 
ou então um enorme castelo e 
desde um pequeno campo de 
cultivo até uma grande cidade.

Introdução às funções básicas do Minecraft Pi1
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Figura 1 Entrar num mundo Minecraft. 



Linguagem de programação Minecraft Pi e Python:

Minecraft Pi pode ser manipulado usando scripts Python que 
interagem com várias funções do jogo.

A edição Raspberry Pi do Minecraft vem com uma API 
(Application Programming Interface) que te permite controlar o 
jogo usando programação Python.

O Python será utilizado para manipular blocos e estruturas, 
enviar mensagens no jogo, processos de construção 
automatizados e criar divertidos mini jogos.

Introdução às funções básicas do Minecraft Pi1
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Minecraft Pi e multijogadores:

Minecraft Pi suporta multijogadores, o que significa que mais do 
que um jogador pode jogar e interagir uns com os outros no 
mesmo mapa.

Quando vários computadores Play2Learn estão ligados através 
da mesma rede Wi-Fi ou Ethernet, o modo multijogador é 
ativado, e vários utilizadores podem ligar-se ao mesmo mundo 
Minecraft.

Introdução às funções básicas do Minecraft Pi1
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Executar o Minecraft Pi:

• Clicar das vezes no ícon do Minecraft 
no ambiente de trabalho ou

• Vai a Main menu (Raspberry Pi logo) 
 Games  Minecraft Pi

• Quando o jogo carregar, clicar Start 
Game  Create New

Introdução às funções básicas do Minecraft Pi1

Figura 2 Executar o Minecraft Pi. 
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Funções básicas do Minecraft Pi:

As funções básicas incluem 
explorer e os commandos do 
mundo Minecraft como se mostra 
na Figura 3:

1

Figura 3 Controlos do Minecraft. 

Fonte: 
https://arghbox.wordpress.com/2013/07/28/minecraft-
pi-controls/

Introdução às funções básicas do Minecraft Pi
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LEARNING OUTCOMES

Quando terminares este módulo deverás ser capaz de:

• Usar os comandos para percorrer o mundo do Minecraft

• Como colocar e destruir blocos

• Usar o inventário do jogo para explorar diferentes tipos de blocos

Os elementos e modo de jogo do Minecraft Pi2
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Entrando num jogo de Minecraft Pi:
Ao entrar no jogo pela primeira vez, o jogador começa com uma espada na mão, que pode ser usada para remover 
blocos ou para escavar. Na parte inferior do ecrã existe uma caixa de ferramentas (vista parcial do inventário) com 
diferentes blocos e ferramentas que oferece acesso rápido ao rolar para cima ou para baixo da roda do rato.

Para navegar no jogo:
• Use o rato para olhar em volta, clique com o botão direito para colocar um bloco ou bater com a espada, clique 

com o botão esquerdo para esmagar um bloco.
• Use o A, W, S, D para mover para a esquerda, para a frente, para trás e para a direita, respetivamente.
• Toque na barra de espaço para fazer o seu personagem saltar. Toque duplo para começar a subir (voar). Toque 

duas vezes novamente para fazer o seu personagem cair no chão.
• Toque em SHIFT para se agachar. Enquanto voa, tocar em SHIFT fará a sua personagem descer.
• Prima E para abrir o inventário e use o seu rato para escolher diferentes blocos.
• Toque em TAB para libertar o seu rato e utilizar outros programas de Raspberry Pi. Isto será usado com 

frequência quando escrever scripts.
• As teclas 1 a 8 dão-lhe acesso rápido a diferentes ferramentas e materiais da sua barra de ferramentas do 

inventário, na parte inferior do ecrã.

2
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Elementos do Minecraft Pi:
Blocos:

• Unidades básicas de estrutura em Minecraft. 

• Cada bloco é de 1m3, exceto de lava e blocos de água que ocupam uma área maior.

• Os blocos estão dispostos numa grelha e são encaixados nela, o que significa que um 
bloco não pode ser mais do que uma célula, com algumas exceções (por exemplo, camas).

• Alguns blocos são opacos enquanto outros são transparentes. Alguns emitem luz. Todos os 
blocos ignoram a gravidade exceto a areia e a neve.

Identificação dos Blocos:
• Cada tipo de bloco tem um ID de bloco único associado a ele. Os IDs de bloco são 

necessários para manipular diferentes blocos ao escrever código em Python.

• Para uma lista completa de tipos de blocos e IDs de blocos clique aqui.

2
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LEARNING OUTCOMES

Quando terminares este módulo deverás ser capaz de:

• Ligar o Python ao Minecraft Pi

• Usar a programação Python e aprender os comandos mais básicos

• Manipular os blocos usando a codificação e guiões 

• Ter uma boa compreensão  das funções do Minecraft que podem ser 
manipuladas usando o Python.

Controlar o Minecraft Pi com o Python3
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Minecraft Pi e Python:

Como mencionado anteriormente, o Minecraft Pi tem uma API que permite 
uma ligação com a interface de programação Python a fim de controlar e 
manipular um mundo Minecraft. Usando o Python, um utilizador pode:

• Obter a posição do jogador

• Mudar ou definir a posição do jogador

• Obter o tipo de bloco que o utilizador deseja

• Alterar um bloco com outro

• Mudar os ângulos de câmara

• Enviar mensagens ao jogador

• Construir estruturas maciças

3
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Abrir o Python (Figura 4):

• Main Menu  Programming

• Clica em Thonny Python IDE

Controlar o Minecraft Pi com o Python3
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Figura 4 Localizar o Thonny Python. 



Ligar o Python ao Minecraft:
• Primeiro precisamos de improtar o 

Minecraft para o nosso programa.

• De seguida, gravamos o objeto do 
jogo numa variável chamada “mc” 
para ser fácil de usar.

• No teu código vais usar a variável mc 
para te referires a diferentes 
comandos, como vais ver nos slides 
seguintes.

3
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Figura 5 Ligar o Python ao Minecraft Pi.
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O primeiro programa:
• No programa Python criamos um 

novo ficheiro clicando File  New 
File.

• Clica File  Save As e guarda-o com 
o nome hello.py

• Copia o código que vês na figura 6.

• Guarda o ficheiro e carrega em F5 no 
teclado para executares o guião.

3
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Figura 6 Mandar uma mensagem ao jogador
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Encontrar a localização de um 
jogador:
• É necessário encontrar a posição do jogador 

antes de construir qualquer estrutura.

• Para fazer isso usamos o comando 
mc.player.getPos()

• Há duas forma de encontrarmos a posição do 
jogador:
• Usamos a variável chamada pos e 

gravamos as coordenadas do jogador, 
como mostraa Figura 7.

• Guardamos as coordenadas dos jogadores 
como coordenadas x, y, z como mostra a 
Figura 8 (x é frente / trás, z é esquerda / 
direita, e y é cima / baixo)

3
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Figura 7 Guardar a posição do jogador 
na variável pos.

Figura 8 Guardar a posição do jogador 
como coordendas xyz
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Teletransportar o nosso jogador:
• Ter as coordenadas do nosso jogador 

também significa que estas coordenadas 
podem ser manipuladas, o que significa 
que podemos teletransportar o nosso 
jogador para vários lugares num mundo 
de Minecraft.

• Para fazer isso usamos o comando 
mc.player.setPos()

• A Figura 9 mostra como usar este 
comando para teletransportar o nosso 
jogador 200 espaços no ar e depois vê-lo 
a cair para a sua posição original no chão.

3
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Figura 9 Teletransportar o nosso 
jogador 200 espaços no ar.
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Gestão de blocos(1/4):
• Para além de encontrar a posição do 

nosso jogador e manipulá-la, podemos 
usar a posição do jogador para interagir 
com blocos.

• Uma das coisas que podemos fazer é 
saber o bloco exacto em que o nosso 
jogador se encontra.

• Para fazer isso, começamos por encontrar 
a posição do bloco usando o comando 
mc.getTilePos() e depois usamos o 
comando getBlock(x,y,z) como 
mostra a Figura 10.

3
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Figura 10 Encontrar a posição do 
bloco e guardá-la em coordenadas
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Gestão de blocos(2/4):
• Agora criamos blocos que rodeiem o nosso 

jogador usando o comando  
mc.setBlock(x,y,z,blockType,bloc
kData).

• As Coordenadas xyz referem-se à 
localização onde criamos um bloco.

• blockType refere-se aos diferentes tipos de 
blocos

• blockData refere-se às propriedades extra 
que alguns dos blocos têm (exemplo: 
diferentes cores)

• A Figura 11 mostra como gerar um bloco de 
pedra (blockType is 1) perto do teu jogador.

3
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Figura 11 Criar um bloco de pedra 
próximo do jogador.
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Gestão de blocos (3/4):
Como mencionamos, alguns blocos têm propriedades extra. Por exemplo:

• Wool (ID-35)  0: branco, 1: laranja, 2: magenta, 3: azul claro, 4: amarelo, 
etc.

• Wood (ID-17)  0: carvalho, 1: abeto, 2: bétula, etc.

• Tall grass (ID-31)  0: arbusto, 1: erva, 2: feto

• Torch (ID-50)  0: apontar para este, 1: oeste, 2: norte, 3: sul

A lista completa de tipos de blocos e respetivas propriedades pode ser 
encontrada na seguinte ligação: https://minecraft.gamepedia.com/Block

3
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Gestão de blocos (4/4):
• Finalmente, a API permite gerar vários 

blocos em conjunto para que possamos 
criar várias estruturas com um clique de um 
botão.

• Para fazer isso usamos o comando  
setBlocks(x1,y1,z1,x2,y2,z2,bloc
kType,blockData).

• Funciona especificando dois conjuntos de 
coordenadas que a API utiliza para 
preencher a lacuna entre eles com um 
determinado tipo de bloco.

• A Figura 12 mstra como construer um bloco 
de dimensões 10x10x10 feito de ouro.

3
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Figura 12 Gerar um bloco de ouro com 10x10x10.
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Blocos especiais:
• Blocos especiais com Minecraft referem-se a blocos que podem interagir 

com o ambiente de um mundo Minecraft.

• Estes blocos variam de mecanismos simples a lava fluente.

• A lista completa de blocos especiais pode ser encontrada no seguinte link: 
https://minecraft.gamepedia.com/Block

• Os dois diapositivos seguintes entram em mais detalhes sobre dois blocos 
especiais que são utilizados mais frequentemente: Blocos de TNT e de 
Lava.

3
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Blocos TNT:
• Os blocos TNT podem ser utilizados pelo 

jogador para gerar explosões controladas que 
destroem estruturas, montanhas e campos.

• O jogador pode colocar um bloco de TNT 
como qualquer outro bloco, mas ao clicar duas 
vezes com o botão direito sobre ele, o bloco 
de TNT é detonado, dando uma janela de 4 
segundos para o jogador se afastar antes de 
explodir. A ID deste Bloco é 46.

• A Figura 13 mostra como gerar blocos de TNT 
usando código Python (note-se que o último 
dígito deve ser sempre "1" para que o bloco de 
TNT expluda).

3
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Figura 13 Criar um bloco TNT usando a 
programação Python
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Brincar com Lava:
• A lava é um bloco fluido emissor de luz 

que cijos danos são causados pelo fogo 
e que consegue espalhar-se numa área 
3x3 acima dela e uma área 5x5 abaixo 
dela. A sua identificação de bloco é 10.

• A lava pode queimar estruturas 
inflamáveis como a relva e a madeira, 
mas também o jogador, pelo que temos 
de ter cuidado para não pisá-la.

• Quando a Lava arrefece torna-se rocha.

• A Figura 14 mostra como criar lava 
usando o Python.

3
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Figura 14 Criar um bloco de Lava 
usando a programação Python
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Importar módulos do Minecraft:
• Para assegurar que os nossos 

programas funcionam sem problemas, 
precisamos de importar alguns módulos 
Minecraft no início do nosso guião 
Python.

• Estes módulos também nos permitem 
aceder às propriedades e parâmetros 
necessários para manipular um mundo 
Minecraft.

• A Figura 15 mostra onde e como estes 
módulos devem ser importados.

3
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Figura 15 Importar os módulos 
necessários para o guião do Python
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Recapitulando os comandos Python:

• postToChat(“our message”) – comunica com o jogador no jogo;

• player.getPos() – obtem a posição exata do jogador;

• player.setPos(x, y, z) – define (altera) a posição do jogador;

• player.getTilePos() – obtém aposição do bloco onde o jogador se encontra;

• getBlock(x, y, z, blockType, blockData) – obtém um tipo e bloco para uma 

posição específica;

• setBlock(x, y, z, blockType, blockData) – define (altera) um bloco para um 

outro tipo específico e bloco;

• setBlocks(x1, y1, z1, x2, y2, z2, blockType, blockData) – define 

vários blocos ao mesmo tempo disponibilizando dois conjuntos de coordenadas x, y, z.

3

MÓDULO 1 – Minecraft Pi

Controlar o Minecraft Pi com o Python



LEARNING OUTCOMES

Quando terminares este módulo deverás ser capaz de:

• Programar botões para interagirem com o teu jogo Minecraft Pi

• Automatizar processos, manipular blocos e criar mini jogos

• Programar LEDs para simular eventos que acontecem no jogo

O Minecraft Pi e o mundo físico4
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Ligar um botão de pressão (1/3):
• Material necessário:

• 1 x breadboard
• 1 x botão de pressão
• 1 x 220 Ohm resistência
• 2 x cabos jumper fêmea - macho

• A ligação é muito simples e é mostrada 
na Figura 16.

• Note-se que 1 cabo jumper está ligado a 
um pino de 3,3V (vermelho) e o outro 
está ligado a um pino de entrada/saída 
GPIO (pino número 16).

4
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Figura 16 Ligação de um botão 
de pressão ao Raspberry GPIO. 

Fonte: raspberrypihq.com
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Ligar um botão de pressão (2/3):

• Note que deve familiarizar-se com os pinos GPIO, quais os pinos a 
utilizar e a sua numeração.

• A Figura 17 mostra os nomes dos pinos padrão da Broadcom (BCM). 
A numeração não está em ordem numérica, por isso, esteja atento.

4
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Figura 17 Numeração dos pinos.
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Ligar um botão de pressão (3/3):
• Agora que o nosso circuito está pronto, 

abrimos um novo ficheiro Python para 
testar a funcionalidade do botão.

• A Figura 18 mostra o código Python 
necessário para que possamos testar o 
botão.

• Guarda e carrega em F4 para 
executares o guião. Agora, de cada vez 
que carregares no botão a mensagem 
“Button works!” deve aarecer na janela 
do Python.

• Para parares o guião carrega Ctrl+C.

4
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Figura 18 Código Python para testar o 
funcionamento do botão.

O Minecraft Pi e o mundo físico



Super escavações no Minecraft (1/2):
• Agora vamos utilizar o circuito anterior para interagir com a Minecraft Pi.

• Vamos criar um programa que destrói um bloco de blocos num mundo 
Minecraft cada vez que se prime o botão.

• Cria um New File (novo ficheiro) e Save (guarda-o) como mining.py.

• Segue o código da Figura 19 (próximo slide) e vê o que acontece no 
mundo Minecraft quando executas o seu guião (F5) e carrega no botão.

• Nota que podes manipular os tipos de blocos e coordenadas como 
desejares, mas não exageres, porque o Raspberry Pi pode ter 
dificuldades.

4
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Super escavações no Minecraft(2/2):

4
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Figura 19 Código Python para testar o funcionamento do botão.
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Detetor de diamantes (1/3):
• Material necessário:

• 1 x breadboard
• 1 x LED (de qualquer cor)
• 1 x 220 Ohm resistência
• 2 x cabos jumper fêmea - macho

• A ligação é muito simples e é mostrada na 
Figura 20.

• Note-se que 1 cabo jumper está ligado a um 
pino de terra (preto) e o outro está ligado a 
um pino de entrada/saída GPIO (pino 
número 23).

4
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Figura 20 Ligação de um LED ao 
GPIO. Fonte: raspberrypihq.com
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Detetor de diamantes (2/3):
• Agora vamos utilizar este novo circuito para deixar o Minecraft Pi interagir 

com o mundo físico.

• Vamos criar um programa que detectará blocos diamante enquanto 
caminhamos num mundo de Minecraft.

• Cria um New File (novo ficheiro) e Save (guarda-o) como detector.py.

• Segue o código da Figura 21 (próximo slide), executa o guião (F5) e 
move-te num mundo Minecraft.

4
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Detetor de diamantes (3/3):

4
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Figura 21 Código Python para criar um detector de diamantes.
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Recursos Extra:
Visite os seguintes links para mais material sobre como programar botões e 
outro hardware para interagir com o seu jogo Minecraft:

 Adicionar movimento

 Mostrar mensagens

4
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EXAMPLES

Exemplo 1 (1/2) – Prende o teu jogador entre blocos

O código abaixo obtém a posição do bloco do jogador, depois chama o 
comando getBlock() da Minecraft API para descobrir o tipo de bloco em 
que o jogador está de pé (subtraindo 1 da coordenada y) antes de usar 
setBlock() para criar blocos do mesmo tipo em que o jogador está de pé 
à sua volta.

(
https://www.stuffaboutcode.com/2013/04/minecraft-pi-edition-api-tutorial.html
)

Por exemplo, se o jogador estiver sobre uma ROCHA, então blocos de 
ROCHA aparecerão à volta dele.
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EXAMPLES

Exemplo 1 (2/2) – Prende o teu jogador entre blocos
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EXAMPLES

Exemplo 2 (1/2) – Construir uma casa

Queres construir uma casa, mas não queres passar horas a construir blocos 
um a um?

O código seguinte irá criar um edifício simples com aspeto de casa a partir 
do zero. O código é básico e foram adicionados vários comentários para 
ajudar na compreensão.
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EXAMPLES

Exemplo 2 (2/2) – Construir uma casa
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EXAMPLES

Exemplo 3 (1/3) – Construir uma casa com algo especial
Aprendeste a construir uma casa ao executar o guião, mas que tal construir 
tantas casas quantas quiseres e onde quiseres com o carregar de um botão?

Pode-se atribuir um botão de jogo arcade para construir casas cada vez que 
se carrega nele. Como? 

Em primeiro lugar, tens de ligar um botão à placa GPIO conforme aprendeste 
(certifica-te de que ligas aos pinos certos na placa GPIO. Este exemplo usa 
GPIO24 como um pino de entrada, mas podes usar o que melhor se adequa 
às tuas necessidades e alterar o código em conformidade). 

Depois, segue o guião abaixo (foram adicionados vários comentários para 
ajudar na compreensão.):
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EXAMPLES

Exemplo 3 (2/2) – Construir uma casa com algo especial
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CONCLUSION

Se seguiste este recurso com o teu Raspberry Pi, aprendeste como:

 Aceder ao Minecraft Pi e criar um novo mundo.

 Navegar pelo Minecraft Pi usando os controlos de movimento do teclado.

 Colocar e destruir um bloco e navegar por diferentes tipos de blocos no inventário 

dentro do jogo.

 Ligar o Python ao Minecraft Pi.

 Use a interface de programação Python.

 Manipular blocos usando código Python e scripts.

 Ter uma boa compreensão do resto das funções Pi da Minecraft.

 Fazer o Minecraft interagir com o mundo exterior com o uso de botões e LEDs.
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GLOSSARY

Term Description

Raspberry Pi Raspberry Pi é um computador do tamanho de um cartão de crédito, totalmente funcional, 
que opera no SO Raspberry Pi.

Minecraft Minecraft é um jogo educativo de mundo aberto onde os jogadores podem construir os seus 
próprios mundos virtuais com blocos que representam diferentes materiais.

Raspberry Pi OS Sistema operativo do Raspberry Pi.

Python Linguagem de programação orientada a objetos que será utilizada para construir coisas 
automaticamente em Minecraft.

Funções São ficheiros de texto que contêm um comando para cada ação a ser completada no jogo ou 
no seu computador em geral.

Código A peça de instruções que se pode definir para a realização de ações no jogo.

Janela terminal Um programa que é oferecido pelo sistema operativo e é utilizado para executar scripts.

Comando de entrada (input) O comando que se dá ao jogo para ser processado (ex. Acender a luz uma vez que o bloco 
tenha sido criado).

Comando de saída (output) O resultado do comando processado que se definiu (ex. O acender da luz quando um bloco é 
criado).
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EXTRA RESOURCES

• Minecraft API: https://www.stuffaboutcode.com/p/minecraft-api-reference.html
• Raspberry Pi: https://www.stuffaboutcode.com/p/raspberry-pi.html 
• Minecraft Wiki: https://minecraft.gamepedia.com/Pi_Edition
• Manhattan project in Minecraft: 

https://www.stuffaboutcode.com/2013/04/minecraft-pi-edition-manhattan-stroll.ht
ml

• Massive Analogue Clock: 
https://www.stuffaboutcode.com/2013/02/raspberry-pi-minecraft-analogue-clock.
html

• Planetary gravity simulation: 
https://www.stuffaboutcode.com/2013/03/raspberry-pi-minecraft-planetary.html

• Coding Tips: 
http://www.laschina.org/wp-content/uploads/2017/09/Minecraft-Coding-Tips.pdf
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