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 A torre de Hanói foi criada pelo matemático francês 

Édouard Lucas, incluída no terceiro volume de sua obra 

Récréations Mathématiques, publicada em 1893. A torre 

também é conhecida como torre do bramanismo ou quebra-

cabeça do fim do mundo por causa da lenda criada para o 

jogo.  

LENDA 

 

No grande templo de Brahma em Benares, numa 

bandeja de metal sob a cúpula que marca o centro do 

mundo, três agulhas de diamante servem de pilar a sessenta 

e quatro discos de ouro puro. Incansavelmente, os 
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sacerdotes transferem os discos, um de cada vez, de agulha 

para agulha, obedecendo sempre à lei imutável de Brahma: 

Nenhum disco se poderá sobrepor a um menor. No início do 

mundo, todos os sessenta e quatro discos de ouro foram 

dispostos na primeira das três agulhas, constituindo a Torre 

de Brahma. No momento em que o menor dos discos for 

colocado de tal modo que se forme mais uma vez a Torre de 

Brahma numa agulha diferente da inicial, tanto a torre como 

o templo serão transformados em pó e o ribombar de um 

trovão assinalará o fim do mundo.  

Conclusão: Numa torre de 64 discos, se os monges 

fizessem um movimento por segundo necessitariam de, no 

mínimo, 264- 1 movimentos. Nesse caso, levariam 400 

quintilhões de séculos para transportar a torre completa. 

 

CONHECENDO O JOGO 

 

A torre é composta por uma base com três hastes 

(pinos) e sete discos com tamanhos diferentes. 

OBJETIVO DO JOGO: Transportar a torre de uma haste de 

origem para uma haste de destino efetuando uma 

quantidade mínima de movimentos. 
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REGRA: Executar o deslocamento da torre nas hastes, 

movimentando somente um disco por vez e nunca 

permitindo que um disco maior se sobreponha a um menor.  

IDADE: Acima de 7 anos. 

 

METODOLOGIA 

 

É a quantidade de discos da torre que fornece a 

percepção dos movimentos e a dificuldade do jogo. Quanto 

mais discos, maior o número de movimentos, a dificuldade e 

o tempo de realização da atividade. Nessa metodologia é 

possível iniciar em qualquer nível e ir graduando ao 

transportar a torre cada vez com um maior número de 

discos.  

O jogador escolhe o nível que quer começar e depois 

que concluir o jogo acrescenta um disco maior e reinicia a 

passagem da torre no próximo nível.  

 Nível 2 => movimentar a torre com 2 discos 

 Nível 3 => movimentar a torre com 3 discos 

 Nível 4 => movimentar a torre com 4 discos 

 Nível 5 => movimentar a torre com 5 discos 

 Nível 6 => movimentar a torre com 6 discos 

 Nível 7 => movimentar a torre com 7 discos 
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DICAS 

 

I. Para quem está iniciando, não é recomendável 

começar no nível 7, pois poderá se desmotivar. O nível 

inicial e final, vai depender da idade, do 

desenvolvimento cognitivo e da motivação do jogador;  

II. Para diminuir o número de erros e o tempo gasto, é 

importante prestar atenção na movimentação do 

primeiro disco (menor). Ele irá determinar o local onde 

a torre termina (pino de destino) e isso vai depender do 

número de discos que estiver sendo movimentando e 

para qual pino o primeiro disco foi deslocado;  

III. É estimulante buscar um padrão de movimentação dos 

discos e descobrir a lógica desse jogo. Preste atenção 

e busque perceber os movimentos sequenciais que 

está fazendo. Além disso, você pode descobrir o 

número mínimo de movimentos efetuados de acordo 

com o número de discos da torre e até se desafiar a 

criar uma fórmula que forneça o número mínimo de 

movimentos da torre em relação à quantidade de 

discos; 

IV. A Torre de Hanói é usada como instrumento de 

avaliação de funções executivas: memória de trabalho 

e controle inibitório. As ações sequenciais da torre 

auxiliam no planejamento de problemas, tomada de 
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decisão, concentração, sequenciamento, 

generalizações, ação exploratória, contagem e outros. 

V. Maiores informações podem ser encontradas no 

manual de mediação na página do MIN: 

http://www.cienciasecognicao.org/min/;  

VI. Existem versões eletrônicas e gratuitas do jogo, uma 

delas pode ser encontrada no site: 

www.ufrgs.br/psicoeduc/hanoi/. Também existem 

vários aplicativos com o jogo, que podem ser 

encontrados facilmente na internet e baixados 

gratuitamente para celulares. 

http://www.cienciasecognicao.org/min/
http://www.ufrgs.br/psicoeduc/hanoi/

