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RESUMO: Com esse artigo, tentamos mostrar todo o 

processo de construção de nossos dois robôs, que têm a 

finalidade de entreter a plateia e encenar uma das músicas da 

cultura infantil brasileira, as famosas cantigas de roda, na 

Competição Brasileira de Robótica (CBR) [1]. Com essa 

oportunidade, tentamos concretizar o que acreditamos e 

aprendemos no estudo da robótica.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Não Informado. 

 

ABSTRACT: In this article, we try to show the whole process 

of building of our two robots, which are intended to entertain 

the audience and stage one of the songs of Brazilian children's 

culture, the famous rhymes, the Brazilian Competition 

Robotics (CBR)[1]. With this opportunity we try to achieve 

what we think and learn in the study of robotics.  
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1 INTRODUÇÃO  
 

Nossa equipe, Café-com-Byte Dance Júnior II, acredita que a 

tecnologia tem muito ajudado na evolução humana, como 

exemplo disso, temos os robôs que vem cada vez mais 

interagindo em nosso cotidiano. Além deles exercerem 

funções humanas, servem como entretenimento e lazer.  

 

Temos a oportunidade, nessa competição, de aprimorar nosso 

conhecimento nessa importante área que trará um futuro 

promissor.  

 

O estudo desenvolvido por alunas do 8º e 9º anos aborda o 

desenvolvimento de um projeto de Robótica envolvendo a 

construção e a programação de robôs Lego Mindstorms.  

 

Resgatando de forma moderna uma das muitas brincadeiras 

das crianças de nossa nação, a cantiga de roda, desenvolvemos 

uma dramatização com robôs a partir da canção “A linda rosa 

juvenil”. A apresentação contará com dois robôs que 

representarão as personagens da cantiga e seguirão passos 

paralelos à sequência dos acontecimentos da mesma.  

2 ESTRUTURA DOS ROBÔS  
 

Os robôs foram construídos utilizando-se peças, sensores, 

atuadores e controlador lógico programável do Mindstorms 

NXT, da Lego.  

2.1 Estrutura do Robô 1 
 

Nesse robô, utilizamos três rodas, sendo duas delas 

comandadas por servos motores e uma roda boba. Contando 

com seis motores para o auxílio dos movimentos na parte 

superior e inferior do robô, tendo a ajuda de mais um bloco 

programável extra, para o comando destes.  

 

Para respeitar os limites do palco, foi embutido um sensor de 

luz na parte inferior do robô. Também foram empregados um 

sensor de som, para identificar a intensidade da música, e um 

sensor de toque, a fim de possibilitar um melhor desempenho 

e sincronia nos movimentos durante a sua apresentação.  

2.2 Estrutura do Robô 2  
 

Para a construção desse robô também foram utilizadas três 

rodas, no mesmo esquema do anterior, duas delas comandadas 

por servos motores e uma boba. Como este robô executará 

movimentos mais simples, foi usado apenas um bloco 

programável.  

 

Para a identificação do robô 1 foram empregados no robô 2 

um sensor ultrassônico, e um sensor de toque, a fim de acionar 

um novo comando, fazendo este robô recuar, voltando sempre 

ao seu ponto de origem. 
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3 PROGRAMAÇÃO  
 

A programação de nossos robôs foi feita com o programa 

Lego Mindstorms NXT com o NXT-G [2]. Esse tipo de 

linguagem foi escolhido porque é uma linguagem de 

programação gráfica, bastante intuitiva - baseada em ícones de 

arrastar e soltar – e atende às necessidades da equipe no 

momento. Além disso, a equipe está mais familiarizada com a 

mesma.  

4 MÚSICA, DESIGN ARTÍSTICO E 
DECORAÇÃO  

 

A música escolhida é uma das mais conhecidas cantigas de 

roda: “A linda rosa juvenil”.  

 

As cantigas de roda ou cirandas são, segundo a Wikipédia [3], 

uma grande expressão folclórica. São melodias simples, 

tonais, com âmbito geralmente de uma oitava e sem 

modulações. Em outras palavras, cantiga de roda é um tipo de 

canção infantil popular relacionada às brincadeiras de roda, 

está incluída nas tradições orais em inúmeras culturas. As 

cantigas hoje conhecidas no Brasil tem origem europeia, mas 

especificamente em Portugal e Espanha. As melodias e ritmos 

são equivalentes à cultura local, letras de fácil compreensão, 

temas referentes à realidade da criança ou ao seu imaginário, e 

geralmente com coreografias. Normalmente tem origens 

antigas e muitas versões de suas letras, pois vão sendo 

passadas oralmente pelas gerações.  

 

Para encenação da peça, teremos um robô que representará a 

rosa e outro que realizará dois papéis, sendo eles, o papel da 

bruxa e do rei. Para contracenar com os robôs haverá duas 

personagens bailarinas interpretadas por humanos, que 

também simularão o passar do tempo. Para demonstrar o mato 

crescendo ao redor, também optamos por duas personagens 

interpretadas por humanos. 

 

Toda apresentação se passará em um cenário montado pela 

equipe, um jardim. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Nessa oportunidade que tivemos, lidando com a robótica, 

aprimoramos os nossos conhecimentos nesse incrível 

universo. Aprendemos a valorizar o trabalho em equipe 

deixando de lado as nossas diferenças.  Registramos, nesse 

artigo, todos os nossos passos na construção de nossos robôs. 

Com isso, esperamos honrar a oportunidade que nos foi dada, 

mantendo sempre a equipe unida com força de vontade, para 

que tenhamos sempre um bom desempenho.  
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