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Resumo Este artigo busca refletir sobre as relações entre 

Música, Robótica e as Artes Visuais. Para isto, o trabalho está 

fundamento em estudos gerados sobre os conceitos de Seymour 

Papert, Howard, Loureiro, entre outros. A Robótica na 

Educação vem alargando cada vez mais seu espaço na intenção 

de proporcionar novas metodologias de aprendizagem. 

Embasados nesse propósito, surge “Um toque de Robótica”, que 

desafia  alunos do sétimo e oitavo anos para a criação de um robô 

inteligente, que, programado, demonstre suas habilidades a 

partir do uso da arte musical, traga para a sala de aula, uma 

proposta inovadora que une interação, inovação e atratividade 

Com a utilização do Kit Alpha Maker, criamos um piano 

robótico que traz consigo, um acervo de músicas selecionadas 

pelo grupo para o estudo das partituras e letras, onde revivemos 

trabalhos de cantores regionais, nacionais, internacionais e de 

renome. Entre as músicas, destaca-se, o Hino Nacional 

Brasileiro, Asa branca de Luiz Gonzaga, The final countdown, 

entre outras. Destarte, utilizaremos a prática pedagógica para 

fomentar a educação musical e seu valor, inserido no contexto 

social. 

Palavras Chave: Robótica, Artes visuais, Música, Educação, 

Aprendizagem. 

 

Abstract This article seeks to reflect on the relationships 

between Music, Robotics and Visual Arts. For this, the work is 

based in studies generated on the concepts of Seymour Papert, 

Howard, Loureiro, among others. Robotics in Education has 

been increasingly expanding its scope in order to provide new 

learning methodologies. Based on this purpose, "A Touch of 

Robotics" emerges, challenging seventh and eighth graders to 

create an intelligent robot, which, programmed, demonstrates 

their skills from the use of musical art by bringing to the 

classroom a Innovative proposal that combines interaction, 

innovation and attractiveness With the use of the Alpha Maker 

Kit, we created a robotic piano that brings with it a collection of 

songs selected by the group for the study of scores and letters, 

where we relive works by regional, national and international 

singers And renowned. Among the songs, the Brazilian National 

Anthem, Luiz Gonzaga's white wing, The final countdown, 

among others. Thus, we will use the pedagogical practice to 

promote musical education and its value, inserted in the social 

context. 

Keywords: Robotics, Visual Arts, Music, Education, Learning. 

1 INTRODUÇÃO 

O tema abordado nesse artigo está relacionado com o uso da 

Robótica em sala de aula. De caráter bibliográfico (Lakatos, 

2008), propõe-se analisar como pode ser trabalhado 

pedagogicamente o uso da música e arte na sala de aula de forma 

a favorecer o ensino e aprendizagem, bem como, a ministração 

de uma aula muito mais produtiva, mais crítica, que possa 

remeter com melhoria ao aluno, diferentes reflexões 

direcionadas pelo educador. 

Considerada uma linguagem universal, a música faz parte da 

história de todos os povos e suas diferentes civilizações, por 

todas as partes, dos tempos pré-históricos até a nossa atualidade. 

Interpretada distintamente, é impossível constatar que uma 

pessoa não possa gostar de cantar, ouvir e até mesmo dançar uma 

música, seja ela de qualquer rítmo; em casa, na rua, entre amigos 

e até mesmo na escola,  a música torna-se patente em todas as 

esferas do meio social, além de fortalecer de maneira relevante 

na formação cultural, contribui para reforçar laços afetivos e 

sociais, tendo ainda, um destaque no conceito ‘aprendizado” a 

partir das ideias, definições e informações que cada letra pode 

trazer para aperfeiçoar o conhecimento e aproximar cada vez 

mais a arte para a vida e o cotidiano dos alunos. 

 Embasados nesse propósito, surge a ideia de unirmos os 

recursos música, robótica e as artes visuais,  que ganharam 

destaque na producão e continuidade daquilo que tinhamos em 

mente, trazendo para a sala de aula, uma proposta inovadora que 

une interação, inovação, atratividade e excelentes resultados na 

aprendizagem, contribuindo assim para a formação integral dos 

nossos discentes de forma prazerosa.  

A Robótica como recurso facilitador visa vivenciar a construção 

do conhecimento, apropriando-se dos novos meios tecnológicos 

para favorecer a solução de problemas levantados muitas vezes 

pelos próprios alunos que tem a oportunidade de construir, 

propor soluções, inventar e reinventar desenvolvendo aspectos 

relativos à motricidade, raciocínio lógico, socialização e 

reflexão sobre si e seu papel no mundo, estarão mais próximos 

de sua realidade experimentando uma ferramenta preciosa 

segundo os critérios da LDB e os PCNs.  Com os avanços 

tecnológicos, surgem diversas possibilidades para que qualquer 

indivíduo tenha a oportunidade de aprofundar-se e se tornar um 

produtor de técnicas e tecnologias. Segundo Papert (1994) as 

novas tecnologias trazem um potencial valioso além do 

dinamismo no ambiente de aprendizagem. 
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Os trabalhos realizados com a robótica pedagógica contribuem 

para a construção de novos conhecimentos uma vez que tudo que 

acontece no ambiente educacional será eternizado como 

acrescenta Weiss e Cruz (2001, p. 33): “A aprendizagem é 

resultante da interação do sujeito com o objeto do conhecimento, 

que não se reduz ao objeto concreto, mas inclui o outro, a 

família, a escola, o social”. 

A música vem sendo mais utilizada nas escolas, na intenção de 

alfabetizar e trazer a auto-estima àqueles mais 

carentes.(LOUREIRO, 2007). A escola, enquanto instituição 

que prima pelo desenvolvimento do ser humano, da infância até 

a fase adulta, deve se utilizar de meios que estimulem e 

incentivem as partes diferenciadas do cérebro, a fim de 

contribuir para o contato do individuo com a realidade e o meio 

em que vive. Howard (1985) julga a música como uma das artes 

e ciência de maior conceito da sociedade. Ele ainda acrescenta 

que, as mudanças históricas e políticas, delimitaram o espaço a 

que se destina a múcisa, mesmo sendo ela um beneficio para o 

ser humano que busca expressar-se musicalmente; além de 

ajudar no metabolismo corporal, desevolve a mente, a lógica e a 

sensibilidade; beneficios esses que podem ser atraídos ainda na 

gestação. Nos primeiros meses de vida,  a música clássica é 

benéfica para o relaxamento do sono e colabora em outros 

períodos. Acredita-se que, ela age como forte recurso para a 

educação, uma vez que contribui para lúdico, tornando a 

aprendizagem significativa. Na sala de aula, a visão sobre a 

relevância da música não é diferente. Utilizada na intenção de 

comparar, estimular o aprendizado de conteúdos mais 

complexos, trabalhar leitura e escrita, explorar a criatividade, a 

prática do ouvir para interpretar e refletir o que se ouve, criticar, 

enriquecer o vocabulário, entre outras vantagens, a música ainda 

socializa e transmite cultura entre povos. Logo, associada à 

robótica, prima pela conquista do aluno afim de inserí-lo no 

mundo das tecnologias de maneira inovadora, visando a sua 

preparação para uma melhor absorção do conteúdo escolar, 

trazendo para a prática os conceitos e teorias aplicados na sala 

de aula. Enquanto arte, a música favorece o desenvolvimento 

cultural como uma linguagem.  

Partindo desse pressuposto, a música também forma talentos 

musicais, futuros compositores e instrumentistas, o que requer 

do educador, uma atenção especial para o direcionamento do 

educando. Em nosso convívio escolar, não foi dificil perceber o 

interesse e a dedicação dos discentes em colocar em prática, 

àquilo que inicialmente aprenderam. Com o uso das noçoes 

básicas de música, aplicadas ao desejo de se tornarem pequenos 

compositores, se utilizaram de suas experiências e a partir do 

estudo das notas musicais, foram além do simples, Dó, Ré, Mi, 

Sol, Lá, Si. 

“Este artigo encontra-se organizado da seguinte 

forma: a seção 2 apresenta objetivos que motivaram a 

elaboração de um projeto inovador, na intenção de aprimorar 

os conhecimentos prévios dos nossos alunos. A seção 3 descreve 

o trabalho proposto, seu processo metodológico, aspectos 

educacionais, a que se destina e como foi feito. São 

apresentados na seção 4, os materiais e métodos utilizados para 

a construção do protótipo. A seção 5, discorre os resultados e 

discussões a respeito do trabalho. As conclusões são 

apresentadas na seção 6, onde apresentamos a originalidade da 

prática e seus resultados favoráveis e inerentes à educação 

como um todo. ”  

 

2 OBJETIVOS 

Conhecer o universo da música, ler cada partitura, aprender com 

as músicas regionais da nossa cidade e do mundo, unir robótica 

e arte num toque especial, são objetivos que nos motivaram 

enquanto professoras, a elaborar uma proposta de trabalho 

inovador através do Projeto “ Um toque de Robótica”, 

desenvolvido no Instituto Paraíbano Infanto Juvenil, na intenção 

de aprimorar os conhecimentos prévios dos nossos alunos. 

Destarte, utilizaremos a prática pedagógica para fomentar a 

educação musical e seu valor, inseridos no contexto social. 

3 O TRABALHO PROPOSTO 

O grupo envolvido foi desafiado a criar um robô inteligente que, 

programado, pudesse demonstrar suas habilidades a partir do 

uso da arte musical. Com a utilização do Kit Alpha Maker, 

surgiu a ideia de construir um piano que fosse capaz de interagir 

com os alunos envolvidos, e os demais alunos da escola. Para a 

confecção do piano, foi utilizada uma Placa Maker Versão 1.2 

de prototipagem rápida, porém mais fácil de ser usada no 

mercado. Com um alto grau de compatibilidade com as placas 

da família Arduíno, pode ser programada com diferentes 

linguagens de programação.  

 

 

Figura 1 - Placa Maker Versão 1.2 

No entanto, utilizamos a linguagem Legal Maker, ora mais 

adequada para jovens projetistas. Do Kit Alpha Maker, foram 

ainda incluídos à montagem, peças em 3d, sensores de contato, 

conector de energia padrão J1, cabo USB, parafusos, porcas, 

chaves de fenda e boca. Para a execução do piano, os sensores 

de contato usados para simular as teclas do piano, por ser um ser 

um sensor digital, que fornece apenas dois valores: verdadeiro 

ou falso, após o acionamento, logo emite seu valor verdadeiro, 

liberando o som musical em notas. 

 

Figura 2 – Sensor de Contato 

 

A  construção do protótipo foi realizada por um grupo de alunos 

do sétimo e oitavo anos, no total de 3 (três) participantes. Os 

alunos traziam consigo, noções básicas de música, o que de certa 
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forma, colaborou para o avanço do trabalho. O grupo reservou 

horários especificos para as oficinas de montagem, programação 

e estudo das partituras e notas musicais. A intencionalidade da 

criação do piano foi, trazer para a sala de aula, a musicalidade 

investida na arte, com o uso da robótica enquanto recurso 

inovador, e despertar nos participantes, a vontade de se 

aprofundar e utilizar a música como atratividade e construção do 

saber. O acervo de músicas selecionadas pelo grupo para o 

estudo das partituras e letras, traz a tona, trabalhos de cantores 

regionais, bem como nacionais, internacionais e de renome. 

Entre as músicas, destaca-se, o Hino Nacional Brasileiro, Asa 

branca de Luiz Gonzaga, The final countdown, entre outras. 

  

Figura 3 – Protótipo Piano  

 

O trabalho desenvolvido destaca-se pela relevância 

interdisciplinar, proporcionando tanto ao educador quanto ao 

educando uma maneira mais lúdica de ensinar e aprender. Além 

da troca de conhecimentos, o que mais se destaca nesse processo 

é a oportunidade oferecida na intenção de tornar o educando 

responsável pela exposição das suas ideias, críticas e conceitos 

acerca do mundo que o cerca. 

4 MATERIAIS E MÉTODOS 

O trabalho desenvolvido teve pontos relevantes no tocante aos 

testes para a sua finalização. Inúmeras vezes, trabalhamos na 

intenção de formar e concluir cada partitura. A maioria dos  

treinos aconteceram no laboratório de robótica, durante o 

horario das  aulas ministradas, o que de certa forma, foi atribuído 

como um dos pontos fracos. O grupo responsável, necessitava 

de uma concentração maior e de um ambiente mais tranquilo, 

surgindo nessa feita, a necessidade de condensarmos um horário 

exclusivo para esses testes, o que de certa forma, contribuiu 

muito para o avanço e continuidade do processo.    O material 

utilizado para esses testes foram: notebooks e o Sotware Legal 

Maker, de linguagem simples, que traz em suas configurações, 

os niveis fáceis e complexos para programar, além dos idiomas 

em português, inglês e espanhol. O Legal Maker oferece ainda, 

a opção de salvar cada programa em exercício, o que de certa 

forma, contribuiu para a análise dos testes que eram construídos 

e salvos, nomeados em versões; como exemplo: 

HinonacionalV1.leg. Realizadas a apartir da programação 

concedida, as notas musicais eram formadas de acordo com o 

tempo em segundos. Esse tempo dependia da nota que a música 

necessitasse para que o seu rítmo fosse perfeito. Os alunos 

envolvidos dividiram as tarefas e todos participaram dos testes, 

que trouxe diversão durante toda a trajetória do trabalho.  

 

Figura 4 – Testes  

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Autêntico e eficiente, o robô respondeu com aptidão, cada 

missão, a ele estabelecida, e assim, a música cumpriu mais uma 

vez sua função de socializar, educar, estimular a criatividade 

bem como desenvolver habilidades motoras.  Em seguida, o 

trabalho foi vivenciado por todos os alunos das respectivas salas, 

somando um totas de 75 alunos. O trabalho foi aceito em massa 

pela instituição, que optou por agendar uma apresentação nas 

demais salas, a fim de que todos os alunos possam usurfruir da 

atratividade que ora já tem varias ideias para seu crescimento. 

Foi gratificante ver cada aluno buscando nas supostas teclas do 

piano robótico, àquela nota que ele aprendeu durante os treinos.  

De acordo com resultados obtidos nos treinos, as versões, 

conforme citadas acima, eram descartadas na medida em que 

uma nova à superasse, até que a versão final fosse concluída.   

 

 

Figura 3 – Alunos criadores do Piano, apresentam trabalho 

nas salas de aula 

 

Vejamos na tabela a seguir, um breve exemplo de como foram 

estabelecidas as versões de inicio e fim da programação do 

protótipo e seu resutado final. 

Tabela 1 – Programação Hino Nacional  

 

Hino Nacional Testes/versões 

Início 

 1 Nota Dó 2 s 

 2 Espere 0,5 s 

 3 Espere s2 = verdadeiro  

 4 Nota Fá 2 s 

 5 Espere 0,5… 

 

 

HinonacionalV1.leg 
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Fim 

Início 

 1 Nota Dó 0,9 s 

 2 Espere 0,3 s 

 3 Espere s2 = verdadeiro  

 4 Nota Fá 0,3 s 

 5 Espere 0,3 … 

Fim 

 

 

HinonacionalV2.leg 

Início 

 1 Nota Dó 0,4 s 

 2 Espere 0,2 s 

 3 Espere s2 = verdadeiro  

 4 Nota Fá 0,4 s 

 5 Espere 0,2 … 

Fim 

 

 

HinonacionalVFina

l.leg 

 

Na tabela, percebe-se que, os valores em segundo, acompanham 

o tempo em que as notas são tocadas. O comando “espere” pausa 

cada nota, passando para a seguinte. No comando “ Espere S2 = 

verdadeiro” acontece a validação do sensor de contato, que 

representa as teclas do piano. As versões de programação 

representadas acima, estão resumidas devido a sua extensão, e 

correspondem ao seu início. Vale ressaltar que esse processo foi 

realizado em todos as músicas, onde o número de versões 

dependia da complexidade das notas. Todas as músicas foram 

apresentadas na íntegra pelos participantes do grupo que 

convidaram os demais alunos das salas ao desafio de tocar e 

aprender no mais novo piano que foi sucesso na instituição.   

 

6 CONCLUSÕES 
 

Reconhecemos os desafios que resultaram nos acertos, e imensa 

satisfação de levar a educação musical com excelente qualidade 

para os nossos alunos. O trabalho não se resumiu a penas aos 

autores que foram selecionados para a sua execução, mas, foi 

estendido aos demais que participaram e também contribuiram 

para sua continuidade. Enquanto docente, procuro analisar a 

educação musical, arte e robótica, não apenas enquanto suporte 

na aprendizagem, mas principalmente  suas contribuições para 

os aspectos relevantes no que tange ao emocional, o social, o 

intelecto e o desenvolvimento cognitivo de cada aluno.  

Cada momento vivenciado com a Robótica como ferramenta 

para a melhoria e desenvolvimento de habilidades, e criação do 

protótipo para o trabalho, trouxe excelentes resultados até então 

analisados. Notou-se ainda, os professores/mediadores do 

processo vem sendo suporte para que se construa de ambientes 

de ensino e aprendizagem interdisciplinares na intenção de 

possibilitar aulas inovadas e atraentes e divertidas. Considerada 

uma ferramenta nova, o professor pode se dispor da sua 

aplicabilidade para mostrar e vivenciar conceitos teóricos, 

facilitando seu repasse, passando a aprender, construir, 

desconstruir e reconstruir conceitos interligados a sua prática 

pedagógica. A interação com o aluno é construída e traz à tona 

propostas educacionais que podem ser desenvolvidas aguçando 

assim o exercício da metacognição, na intenção de levar cada 

aluno a pensar e discutir sobre a realização das atividades, 

salientando a maneira como cada um aprendeu. Cada atividade 

desenvolvida simula e representa o mundo real, oportunizando 

o educando a explorar conceitos, perceber e solucionar o 

problema exposto, além de construir seu conhecimento por meio 

das suas observações próprias. 

Diante do exposto, acredito que cada trabalho realizado e 

inscrito para a sua exposição, tenha o mesmo objetivo; o de 

trazer para nossas escolas, uma maneira mais lúdica de ensinar 

e aprender. A educação é e continuará sendo o passo mais 

importante para o processo de formação para a vida inteira, para 

isso cabe ao profissional educador:  (...) criar homens que sejam 

capazes de fazer coisas novas e não simplesmente repetir o que 

outras gerações fizeram; homens que sejam criativos, inventores 

e descobridores; o segundo objetivo é formar mentes que 

possam ser críticas, que possam analisar e não aceitar tudo que 

lhes é oferecido. (PIAGET, 1970 apud JUSTO, 2007).  

Sendo assim, com o que foi levantado ao longo da realização 

desse trabalho é possível concluir que tecnologia vem 

alcançando espaços merecidos. O educador e o educando vêm 

assumindo papéis distintos se comparados aos tempos atrás, 

cada momento vivenciado deve ser valorizado e colocados em 

prática, não somente nas atividades com o uso da robótica, mas 

em todo contexto que envolve a sala de aula, afinal de contas, o 

contexto citado parte do princípio de que somos todos parceiros 

na construção do conhecimento com qualidade. 
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