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1. Resumo 

A robótica vem se expandindo consideravelmente ao longo dos anos devido 

as inovações e novas tecnológicas (Informática Educacional), e por esse 

motivo, muitas escolas recorrem a robótica educacional para apresentar aos 

jovens uma forma simples e objetiva de como eles podem aprender e conhecer 

a área da robótica. Apresentaremos neste artigo a plataforma robótica LEGO® 

MINDSTORMS® Education como ferramenta de aprendizagem e estimulo para 

alunos de colégios públicos e particulares. Essa plataforma robótica 

proporciona aos alunos o conhecimento prático e teórico da plataforma Lego® 

NXT 2.0, com o intuito de desenvolver a criatividade dos alunos na criação de 

protótipos com objetivo de concluir tarefas pré-estabelecidas e 

consequentemente fazer com que esses alunos adquiram mais conhecimentos 

e melhorem o seu relacionamento interescolar. Os alunos que tiveram contato 

com a plataforma obtiveram um maior conhecimento na área da robótica e 

informática, melhorando suas tomadas de decisões, raciocino lógico e trabalho 

em equipe.  

 

Palavras – chave: Informática Educacional. Robótica Educacional. Estímulo 

cognitivo com robótica.  LEGO® MINDSTORMS® Education. 

   

2. Introdução 

O Kit LEGO® MINDSTORMS® Education que será mencionado neste 

trabalho, está sendo aplicado como plataforma de ensino educacional para 

incentivar crianças e adultos a entender a robótica. Ele se aparenta com um 

brinquedo, mas, sua estrutura é formada pelo bloco NXT (micro controlador), 

motores, sensores, cabos, bateria e acessórios para montagem com rodas, 

eixo, engrenagens, vigas estruturais, e o programa de linguagem de blocos 

básicos. 

Essa Metodologia atende aos projetos em escolas, comunidades, cursos e 

ensinos superiores, visando o incentivo dos alunos a conhecer esta área 

fascinante de uma forma fácil e objetiva. 

Com a aproximação entre robôs (Robótica Educacional) e sociedades 
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(Alunos de Escolas Públicas e Privadas) faz com que desperte ideias 

inovadoras, estimulando a criação de projetos na prática, apresenta 

perspectivas para o crescimento profissional e auxiliam os alunos a se 

dedicarem nas áreas de informática, matemática, física, mecânica, raciocínio 

lógico e a curiosidade dos alunos que tornam essa plataforma educacional tão 

promissora nos dias atuais. 

 

3. Objetivo 

 

O trabalho apresentado tem como objetivo utilizar o Kit LEGO® 

MINDSTORMS® Education como ferramenta de estimulo cognitivo com o foco 

em escolas públicas e particulares, comunidades e ONGs que adotam esse 

método de ensino auxiliar para seus alunos e demonstrar com as pesquisas 

feitas, os resultados encontrados com essa aplicação. 

 

4. Metodologia 

 

O bloco NXT ou controlador e o cérebro da tecnologia LEGO® 

MINDSTORMS® Education, sendo um bloco lógico programável, responsável 

por processar os dados de entrada e transmitindo pelas saídas.  

Os cabos de conexão são como plugues Rj11 parecidos com os de telefone, 

permitindo uma posição de encaixe. Na parte superior possui três portas de 

saída (OUTPUT), que são as portas responsáveis pela conexão dos motores. 

Na parte inferior ele possui quatro portas de entrada (INPUT), essas portas 

são especificas para a conexão dos sensores, de forma que possui apenas um 

encaixe. 

A porta USB é destinada para comunicação do software para o bloco lógico, 

possibilitando o envio de programa entre o computador e o Robô ou do Robô 

para o computador. O bloco também disponibiliza o Bluetooth para realizar esta 

comunicação. 

  

FIGURA 01:  KIT LEGO® MINDSTORMS® 
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Fonte: Manual LEGO® MINDSTORMS® NXT (2006) 

  No visor será encontrado um ícone Bluetooth na parte superior esquerdo 

que refere à conectividade do dispositivo, o ícone USB aparece quando houver 

conexão do bloco lógico ao computador, quando a conexão for encerrada o 

ícone desaparecerá. O nome NXT encontrado no centro do visor pode ser 

trocado por no máximo oito caracteres, pela janela NXT software. Quando o 

ícone de execução estiver rodando, informa que o bloco lógico está operante, 

se estiver parado significa que ele está congelado, nessa situação terá que 

fazer o seu reset, para que possa voltar ativo. O ícone da bateria demonstra o 

nível de energia do bloco programável, aos 10% da capacidade de energia o 

ícone oscila, acendendo e apagando, informando sua carga restante. O alto 

falante se encontra do lado direito, o som pode ser ouvido ao programar. O 

botão laranja, localizado no centro se refere ligado/inserir, os botões laterais 

navegação esquerda e direita, o cinza escuro limpar/voltar.  

O kit contém três servo motores que são responsáveis pela movimentação 

do protótipo, com a sua aplicação podemos levantar pesos, agarrar objetos, 

manipular braços e projetar estruturas que se movimenta convertendo energia 

elétrica em energia mecânica.  Ele possui também sensor de rotação interna, 

que permite controlar o robô com mais precisão medindo as rotações em grau, 

uma rotação completa é de 360 graus, permitindo definir a velocidade do servo 

motor. 

Os alunos que trabalham com a plataforma da LEGO® MINDSTORMS® 

Education além do bloco NXT Visor e dos Servo Motores ele contém também 

sensores que auxiliam no desenvolvimento dos protótipos como sensores de 

toque, som, sensores de luz e ultrassônicos. 

O sensor de toque pode ser pressionado ou liberado dependendo da 
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programação e aplicação do protótipo, o acionamento é executado ao 

pressionar, liberar e tocar o sensor. Ao utilizar essa função o robô permite 

andar, parar, ou ativar outros sensores. 

 O sensor de som tem a capacidade de detectar o nível de decibéis, sendo o 

mais alto ou mais baixo de um som. O sensor detecta sons em dB quanto dBA. 

dBA: os sons que a audição humana está habilitada a ouvir. 

dB: todo som atual, incluindo sons muito altos ou baixos, audíveis pela 

audição humana. 

Este sensor tem capacidade de medir o nível de pressão do som até 90 dB, 

semelhante um maquina cortadora de grama. 

O sensor de luz permite que o robô distingue entre o claro e escuro, preto e 

branco, de forma da leitura da intensidade da luz em salas e ambientes, 

permite também medir a intensidade da luz em superfície coloridas, cores 

primarias, vermelho, azul e amarelo. Sua aplicação e muito utilizada em 

campeonatos, com objetivo de andar em cima de uma faixa preta fixada em 

uma arena branca, com vários obstáculos.                                                                                                                                                                                                                   

O sensor ultrassônico permite ao robô ter uma prévia do objeto ao seu redor 

reconhecendo e evitando obstáculos, detectando movimentos e medindo sua 

distância do objeto, seu método é comparado ao morcego, que mede a 

distância calculando o tempo que percorre a onda de som até chegar ao objeto 

e retornando a ele. O ultrassônico permite medir a distância em centímetros e 

polegadas, com capacidades de medir 0 a 2,5 centímetros com precisão. 

A programação dos sensores e da rotação dos servo motores são realizadas 

pelo software NXT que é responsável pelo desenvolvimento da programação 

do kit LEGO® MINDSTORMS® Education NXT, sua plataforma de 

programação e muito fácil de ser desenvolvido por ter interface intuitiva com a 

possibilidade de arrastar e soltar os blocos de programação, se tornando uma 

plataforma fácil para iniciantes desenvolverem suas programações. 

 

A figura 02: Tela inicial do software de programação. 
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Fonte: Manual LEGO® MINDSTORMS® NXT (2006) 

A tela acima foi numerada para melhor entendimento dos usuários iniciante, 

ele explica detalhadamente cada item do software de programação. 

1. Robô Educador – Neste ícone é possível encontrar instruções para criar 

uma programação com auxílio do robô educador. 

2. Meu portal – Atalho para acessar o site da LEGO® MINDSTORMS® 

Education, com a praticidade de downloads e consulta de ferramentas e 

informações. 

3. Barra de ferramentas – São os ícones usados com frequências facilitando 

a forma de localização dos comandos de dados. 

4. Área de trabalho – Responsável pela área de construção dos programas a 

onde os blocos de programação são arrastados das paletas de programação e 

anexados. 

5. Pequena janela de ajuda – Onde auxilia as dúvidas dos usuários.  

6. Mapa da área de trabalho – A utilização da ferramenta “pan” da barra de 

ferramentas tem a função de mover os blocos de comandos para área de 

trabalho com uso do mapa da área de trabalho, assim, tendo uma melhor visão 

geral. 

7. Paleta de programação – Responsável direta pela construção das 

programações por pertence todos os blocos de programas, como paleta 

comum utilizado como frequência, paleta completa onde contém todos os 

blocos e paletas sobre medida contem blocos para downloads a criação do 

próprio usuário. 

8. Painel de configuração – Painel que permite configurar e padronizar os 

blocos responsáveis pela ação dos dispositivos. 
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9. Controlador – Permite o usuário que faça download de programas do seu 

computador para o controlador NXT com possibilidade de ajuste e alteração de 

programas. 

10. Janela NXT – informa sobre a memória do NXT e ajuste de 

comunicação. 

 

5. Desenvolvimento 

 

Foram levantas questões que abrangessem a área da robótica nas escolas 

pesquisadas e ao analisar os desempenhos dos alunos podemos classificá-los 

em duas vertentes: O desempenho nas disciplinas obrigatórias antes e depois 

da inserção da Robótica, e a evolução do aluno no curso de Robótica 

Educacional. 

 As disciplinas obrigatórias são aquelas em que o aluno aprende o 

necessário de acordo com a grade curricular do aluno naquele determinado 

ano, tais elas são: Português, Matemática, História, Geografia e Ciências.  

Com a inserção da Robótica Educacional segundo os Professores (Eder do 

colégio Ideal localizado em Arujá-SP) e o (Lucio Luzzeti do colégio ENIAC 

Guarulhos-SP), que são duas das escolas entre as demais pesquisadas, as 

matérias mais privilegiadas com a Robótica Educacional é a Matemática, 

Português e a Informática, já que na parte de programação os alunos 

trabalham com os números e com as interfaces computacionais, na parte de 

comandos e programação e o Português na parte escrita, elaboração do 

Projeto e interpretação do mesmo.  

Com Relação as outras matérias, os alunos obtêm uma maior atenção e 

dedicação em relação os alunos que não tem a disciplina de robótica em sua 

grade curricular. 

O Professor Eder do Colégio Ideal nos falou que “Os alunos não mostram 

interesse pelo engessado método de aprendizagem, por mais que nossa 

escola seja diferente e interativa, já com a robótica os alunos mexem com a 

fantasia e com a brincadeira, sem deixar de lado a disciplina”. 

O professor utilizou no colégio o método da LEGO® MINDSTORMS® NXT. 

Os alunos foram divididos em construtor, organizador (que dá as pecinhas), 

programador e o relator da atividade. Para trabalhar diferentes competências e 
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depois de determinado tempo eles alternam as funções. “Acreditamos que com 

o estímulo que robótica proporciona e o crescimento constante, o curso 

aumentará com o passar do tempo. ”  

Com o Professor Lucio Luzzeti, que leciona o curso e desenvolve a Robótica 

Educacional no ENIAC em Guarulhos a metodologia muda um pouco, porém, 

as formas de ensino são bem parecidas. 

Ele divide as crianças em quatro grupos de dez crianças, cada grupo fica 

responsável por uma determinada função, Programador, Montador, Separador, 

e o responsável pelo teste, independentemente de estarem separados em 

grupos todos tem uma noção básica de cada função.  

O professor apresenta o projeto aos alunos, o objetivo, é explicar as funções 

dos mesmos, sempre em aula interativa, onde os alunos aprendem 

participando e colocando o seu ponto de vista e ideias; no exemplo de um 

projeto de um carrinho usando o NXT, o Professor coloca o carrinho no chão, e 

começa a conversar e exemplificar, e pede a opinião dos alunos de como fazer 

para acionar determinadas funções e movimentos, ensinando e mostrando, e 

fazendo com que as crianças aprendam analisando e praticando. Depois disso 

o professor passa os comandos e vai ajudando os alunos em cada etapa de 

cada grupo, e na aula posterior já testam o projeto; o professor em exemplo do 

carrinho como projeto, nos contou que, ele administra duas aulas semanais 

nessa turma, e que em duas aulas, ele consegue desenvolver o projeto com as 

crianças, tendo clareza, e deferimento no processo.  

 

6. Resultados 

Foi realizada uma pesquisa em colégios de São Paulo e Guarulhos que 

utilizam essa plataforma robótica com o intuito de mostrar que com a utilização 

do LEGO® MINDSTORMS® NXT os alunos melhoraram os seus 

desempenhos em todas as disciplinas da grade curricular obrigatória. 

Foram feitas 11 perguntas para os alunos que tem como disciplina 

extracurricular a robótica nos seus colégios e foram usadas perguntas como, 

por exemplo: 

Pergunta 1: Como a plataforma NXT te ajudou a desenvolver suas 

habilidades? 
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FIGURA 03:  Gráfico de Desenvolvimento. 

 

Fonte: Dados Coletados dos Colégios (Autor). 

 

Pergunta 2: O que agregou o trabalho em equipe para você? 

FIGURA 04: Gráfico de Desempenho 

 

Fonte: Dados Coletados dos Colégios (Autor). 

 

Pergunta 3: Qual a sua opinião sobre a aplicação do KIT LEGO® 

MINDSTORMS® NXT como método de ensino nas escolas e faculdades? 

FIGURA 05: Gráfico de Aplicação. 

Otimo 
Desenvolvimen

to 
65% 

Médio 
Desenvolvimen

to 
33% 

Péssimo 
Desenvolvimen

to 
2% 

Pergunta 1 

Otimo Desenvolvimento Médio Desenvolvimento

Péssimo Desenvolvimento

Muito 
70% 

Médio 
27% 

Pouco 
3% 

Pergunta 2 

Muito Médio Pouco
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Fonte: Dados Coletados dos Colégios (Autor). 

 

No colégio Ideal de Arujá, cerca de 90% dos alunos cursando robótica tem 

um ótimo aproveitamento na frequência escolar como também uma melhora 

nas disciplinas obrigatórias e uma maior disposição para expor suas ideias e 

seu censo crítico. 

No colégio ENIAC, cerca de 98% dos alunos melhoraram em todas as 

disciplinas da grade curricular obrigatória, por ter a matéria de robótica 

incorporada na grade de seu colégio, o Eniac estimula os seus alunos desde o 

início a ter seu senso crítico apurado, tornado a instituição forte nesse requisito. 

Com os resultados analisados, obtivemos um desenvolvimento e um 

aprimoramento de 100%, já que todos os alunos têm convicção e atenção para 

cada etapa do processo e o processo foi feito por crianças com idade de onze 

a doze anos, em um período de um mês.  

7. Considerações Finais  

Durante a elaboração das pesquisas tivemos uma série de percalço, o 

tempo disponibilizado pelos professores para a execução das perguntas, a 

quantidade de alunos para responder questionário e o tempo que os membros 

do grupo tinham para se juntar e realizar as pesquisas já que todos trabalham 

em horário comercial. 

No geral, conseguimos realizar a pesquisa e constatamos que a implantação 

da robótica educacional por meio da plataforma LEGO® MINDSTORMS® NXT 

é benéfica para os alunos que dela dispõem, dos alunos que participaram da 

Otimo 
66% 

Bom 
31% 

Regular 
3% 

Pergunta 3 

Otimo Bom Regular
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pesquisa constatamos que 92% deles melhoraram nas matérias obrigatórias e 

contrapartida, melhoraram no convívio entre os demais alunos da escola e fora 

dela. 

Portanto, devemos estimular e cobrar dos responsáveis pela educação a 

implementação dessa metodologia que nos mostra uma grande forma de 

transformar nossas crianças e jovens em grandes profissionais em um futuro 

bem próximo.    
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