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RESUMO: Nesta descrição temos a finalidade de expor o 

processo de desenvolvimento do robô elaborado por nós para 

a categoria de dança da Competição Brasileira de Robótica 

(CBR). Temos também, como propósito, entreter e unir 

criatividade e cultura numa estrutura mecânica aliada a uma 

coreografia adaptada à música “Waka Waka”, interpretada 

pela cantora Shakira. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Não Informado. 

 

ABSTRACT: In Team Description Paper we have the purpose 

of showing the development process of the robot elaborated 

by us for the category dance in Brazilian Robotics 

Competition (CBR). We also have aspurpose entertain and 

join creativity and culture in a mechanical structure 

associated to a choreography adapted refering to the song 

“Waka Waka”, performed by the singer Shakira. 
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1 INTRODUÇÃO  
 

Os avanços tecnológicos nos permitem quebrar barreiras de 

espaço e tempo, e nos oferece liberdade para a imaginação 

fluir com criatividade. Nossa equipe é formada por alunos do 

ensino Médio que receberam e recebem o sinal verde para dar 

asas a imaginação, ou seja, somos incentivados a sonhar, 

tentar, persistir e criar o fruto da nossa imaginação com a 

vontade de realizar nossos sonhos.  

 

Como há anos ouvimos a grande Journey “... don’t stop 

believin, hold on to the feelin’…”, não deixaremos de 

acreditar. As dificuldades, com certeza, aparecerão, todavia  

estamos presos ao sentimento de seguir em frente com nosso 

objetivo.  

2 DESIGN TÉCNICO E CONSTRUÇÃO  
 

Na construção do robô é usado um kit de robótica da LEGO 

Educational Division, com controladores lógicos 

programáveis (CLP’s), que consistem no cérebro do robô e 

processam a lógica criada pelos programas específicos. Como 

auxílio da programação é usado o software Mindstorm’s NXT 

2.0 
1
, ambiente de plataforma gráfica baseada no LabView, 

que para facilitar a aprendizagem da lógica e solução de 

eventuais problemas, utiliza uma linguagem a base de ícones. 

Os outros componentes do robô são os acessórios da nossa 

caracterização e as peças que integram o próprio kit da LEGO, 

estes são: os sensores, motores e controladores. O NXT, por 

exemplo, ao receber as informações dos sensores, processa-as 

de acordo com a programação, o que possibilita a tomada de 

decisões.  

3 DESENVOLVIMENTO  

 

 
 

Figura 1. Bloco NXT conectado a sensores e motores[2]. 

 

3.1 Movimentação Inferior  
 

A manutenção de todas as peças em simetria garante que o 

robô Cindy Rosquinha permaneça com movimentos estáveis 

durante a apresentação. Utilizando três rodas, sendo uma 

                                                         
1
 Orientadores da equipe. 
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dessas a “roda boba”, que permite ao robô fazer curvas com 

maior facilidade, e garantindo estabilidade ao mesmo. Os 

motores acoplados às rodas fixas interagem como um todo, 

impulsionando-o assim para varias direções.  

3.2 Movimentação Superior  
 

Como a ideia de nosso robô é ao estilo humanoide, não 

poderíamos deixar de lado seus membros superiores. Iremos 

usar dois blocos NXT 2.0 para que com esses possamos 

mover os membros (pernas, braços e cabeça). 

3.3 Sensoriamento  
 

Neste projeto são utilizados sensores de luz com a finalidade 

de fazer a leitura da superfície branca em que será realizada a 

performance. Os sensores de som e o acelerômetro são 

utilizados com a finalidade de captar as ondas sonoras e 

sincronizar os movimentos do robô de acordo com o ritmo da 

música. O sensor bússola será usado para situar o robô no 

perímetro da plataforma de competição, aliado ao de toque a 

fim de evitar que o robô, caso venha encontrar algum 

obstáculo físico, responderá retornando e voltando à 

coreografia.  

4 ESTRATÉGIA DE PROGRAMAÇÃO  
 

A programação é feita usando o software de desenvolvimento 

da LEGO Mindstorm’s que é de fácil controle, pois o robô não 

tem necessidade de simular inteligência artificial, ele apenas 

recebe os comandos pré-definidos da coreografia. Os 

statments e as estruturas de movimento controlam a maneira 

como será, de forma harmoniosa com a música, executado o 

programa. Para movimentos repetitivos, são usados laços de 

repetição específicos, os quais possibilitam os braços poderem 

levantar-se, abaixar-se e realizar movimentos juntamente com 

o dorso e a cabeça. Como comandos, o robô recebe ordens 

para o motor X mover-se para a esquerda, enquanto o Y 

move-se para a direita, durante um determinado tempo e vice-

versa. É assim, seguindo uma sincronia com a música que os 

comandos vão coordenando a movimentação do robô. 

5 DESIGN ARTÍSTICO E MÚSICA 
 

 
Figura 2. Shakira no videocilp de Waka Waka[3]. 

 

O traje do robô, os componentes do cenário e a coreografia 

foram inspirados na roupagem original do videoclipe de Waka 

Waka da Shakira.  

Os detalhes remetem ao contexto da África, tanto que a 

música fora, no ano passado, o tema oficial da Copa do 

Mundo na África do Sul. 

A melodia é agitada, típica característica das músicas Sul-

Africanas, o que evidencia a vivacidade e a alegria desse povo 

apesar de vivenciarem tantos problemas e dificuldades. A letra 

também é marcante, pois conta com versos de incentivo à luta 

pela conquista dos sonhos, persistência e superação. 

O tema da música é muito sugestivo em relação ao contexto 

da Copa do Mundo na África porque a letra original 

“Tsamina” fora composta pelo grupo camaronês Gold Songs, 

em 1986, fazendo referência ao “combate” travado pelos 

africanos no seu dia-a-dia, contra o domínio opressivo e as 

dificuldades existentes. Entretanto, na versão de Shakira, 

juntamente com o grupo Freslyground, há analogias com a 

luta em busca da realização dos sonhos, da valorização de sua 

identidade e erradicação de preconceitos advindos de outrora. 

Essa versão conseguiu capturar o espírito e a energia dos Sul-

Africanos, mesclando o inglês, idioma difundido, com o 

linguajar próprio da região, possibilitando à canção um 

alcance a nível mundial e abertura de portas ao 

reconhecimento da cultura e potencial dos africanos.  

Sendo tema de um evento adorado globalmente, capaz de 

conectar países, raças e religiões, a música enuncia a luta de 

um povo pela aceitação diante da sociedade e tem 

ultrapassado as barreiras temporais, mantendo viva a 

persistência e a garra de um continente que mesmo diante de 

grandes sofrimentos, tais como: lutas internas, escravidão e, 

recentemente o apartheid, preserva a alegria e tenta sobreporse 

a fantasmas, além de superar expectativas, como a realização 

de uma copa do mundo de futebol. 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

No desenvolvimento deste projeto contamos com o incentivo 

de pais e professores, que aliado ao empenho e à união das 

ideias dos integrantes da equipe, conseguimos burlar as 

dificuldades em relação ao tempo e a pouca experiência com o 

vasto mundo da tecnologia. A partir desse trabalho, 

assessorados por uma música de reconhecimento mundial, 

graças à Copa do Mundo de Futebol, na África do Sul, com o 

tema ambientado na luta pela conquista dos ideais e na 

perseverança, fomos capazes de enxergar o quão interessante e 

gratificante é desvendar os caminhos da robótica.  
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