
 

Página | 1 
 

            MANUAL ADAPTADO PARA DEFICIENTES      

           VISUAIS 

 

 

Criado pelo professor de arquitetura húngaro Erno Rubik (1974) o Cubo 

Rubisk’s se tornou o brinquedo mais vendido no mundo. Também conhecido 

como cubo mágico ele é um quebra-cabeças tridimensional onde as peças se 

deslocam em torno de um eixo central, cada face é pintada de uma única cor, com 

camadas que se movimentam. O cubo mágico (3x3x3) tem 3 peças na altura, 3 no 

comprimento e 3 na largura num total de 27 peças, sendo o eixo central uma delas. 

Apesar de ter se tornado símbolo de inteligência, não é preciso ter uma 

“inteligência superior” para montar o cubo, basta que a pessoa queira aprender e 

se proponha a passar pelo processo de aprendizagem. É preciso que respeite o 

 CUBO MÁGICO – RUBIK’S 

CUBE 
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seu ritmo de tempo e não se compare com pessoas que já praticam esse jogo há 

muito tempo. Não existe mistério nem mágica na montagem do cubo, o que existe 

é lógica. 

Qual é a lógica? 

A lógica usada no cubo mágico é o algoritmo que é uma sequência lógica finita 

e definida de instruções que deve ser seguida para resolver um problema ou 

executar uma tarefa. Um algoritmo mostra passo a passo os procedimentos 

necessários para resolução de um problema, ou seja, diz como fazer.  

Ao mapear mentalmente o caminho para ir de um lugar para outro você está 

fazendo um algoritmo, ou seja, criando mentalmente um passo a passo para te 

orientar.  A primeira vez é complicado, você fica confuso e erra, mas com atenção 

e seguindo as dicas do caminho irá aprender, com a repetição irá memorizar e com 

o tempo fará tudo automaticamente. É exatamente assim com o cubo. O problema 
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é que as pessoas acreditam que ele é impossível, não acreditam na própria 

capacidade e desistem diante das primeiras dificuldades, e, é claro, continuarão 

sem saber montar o cubo, acreditando que não são capazes de conseguir. Difícil 

ele é, impossível não. Mas desafio fácil não tem graça! 

 

OBJETIVO DO JOGO: 

 O cubo original tem as peças pintadas de cores diferentes. São seis cores onde 

cada uma corresponde a uma face. Ele tem a face branca oposta a amarela, a face 

vermelha oposta a laranja e a face verde oposta a azul. Ao embaralhar o cubo as 

peças focam com as cores todas misturadas e o objetivo do jogo é completar cada 

face com todas as peças da mesma cor. 
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ADAPTAÇÕES DO CUBO: 

 

 As adaptações do cubo permitem que pessoas com deficiência visual possam 

brincar com esse maravilhoso quebra-cabeças. Para facilitar usamos a lógica 

usada no dado normal, na qual as quantidades das faces opostas somam sete. 

Então colocamos pontos em quantidades de 1 a 6 em cada peça das faces. Para a 

adaptação das quantidades foram usados autoadesivos de cristais (strases relevo 

Crystale) nas cores das faces do cubo.  Esse material facilita porque pessoas 

cegas podem se guiar pela quantidade e também porque os cristais são brilhantes 

e ajudam a quem tem baixa visão. Esse material é vendido em lojas de materiais 

escolares e artísticos, ele vem em cartelas com vários cristais.  
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       A organização das faces ficou da seguinte forma: 

 Face branca (1 ponto) oposta a face amarela (6 pontos); 

 Face azul (2 pontos) oposta a verde (5 pontos); 

 Face laranja (3 pontos) oposta a vermelha (4 pontos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagem: cubo mágico adaptado com cristais. 

Este manual está adaptado para 

facilitar a aprendizagem do jogo de 

forma autônoma por qualquer 

pessoa com deficiência visual, por 

isso, ao lado da cor colocaremos as 

quantidades.  
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ALGUMAS SACADAS: 

 

A maioria das pessoas sabe que o objetivo do jogo é montar as faces com todas 

as peças da mesma cor (quantidades). Porém não sabem qual é a cor que devem 

colocar em cada face e ficam girando as camadas aleatoriamente tentando montar 

uma face. Após perder muito tempo e não conseguir montar o cubo acabam 

desistindo. Você saberia identificar qual é a cor (quantidade) específica de uma 

face? 

Pare e pense!  Se você não sabe o que procura, como irá achar? Então, antes 

de tentar montar o cubo mágico você precisa conhecê-lo, ou seja, iniciar da parte 

para o todo, e não ao contrário. Não tenha pressa. Como dizem: “A pressa é 

inimiga da perfeição”.  

Esse incrível quebra-cabeça tridimensional possui, arredondando, 43 

quintilhões de combinações possíveis. Devido esse número enorme de 
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combinações existentes, a melhor forma de aprender é aproveitar as combinações 

que já foram descobertas ao longo dos anos, inclusive pelo próprio criador do jogo 

Erno Rubik e, usá-las, só depois, com o tempo você irá descobrir outras 

combinações e, quem sabe, chegar ao “número de Deus”, que é a menor 

quantidade de movimentos necessários para montar o cubo mágico. Atualmente 

ele é de 20 movimentos. 

É por isso que tentar montar o cubo aleatoriamente sem conhecer os algoritmos 

gera nervosismo, perda de tempo e desistência. Aprender os algoritmos já 

existentes faz ganhar tempo e gera um grande prazer a cada peça que você 

consegue encaixar no lugar certo. Montar o cubo todo então, o prazer é imenso, 

só conseguindo para saber. Então, seja perseverante! 
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CONHECENDO O CUBO MÁGICO 

 

 Vamos conhecer cada peça, as camadas e como se movimentam as faces para 

depois iniciarmos a montagem usando o método de camadas. Se você já conhece 

pode ir direto para os algoritmos de montagem, se não, siga o manual. 

 Antes pegue o cubo, mexa bastante, tente girar as camadas horizontais e 

verticais, e sinta as peças, você irá perceber que existem peças e movimentos 

diferentes.  

1 - AS PEÇAS DO CUBO: O cubo possui três peças diferentes: central, quina e 

lateral. 
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a) Peça central 

 

 

 

 

 

b) Peça de quina (vértice) 

 

          

 

 

A peça de quina (vértices) tem três cores (quantidades) 

diferentes. Sua posição combina com as cores das três 

faces a que ela pertence. 

Dica para cegos: Toque com os três dedos (polegar, 

indicador e médio) em uma peça de quina para sentir ao 

mesmo tempo as quantidades nos três lados da peça. 

Total: 8 peças (uma em cada vértice do cubo) 

 

A peça cental tem uma cor (quantidade). Esta peça serve 

como ponto de referência e está presa ao eixo central. É ela 

que determina qual será a cor (quantidade) daquela face. 

Dica para cegos: Toque com o indicador em uma das faces 

e perceberá que tem 9 pecinhas, toque na peça que está 

bem no meio, esta é a central.    

Total: 6 peças (uma em cada face) 
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c) Peça de lateral (aresta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- A MOVIMENTAÇÃO DAS CAMADAS EXTERNAS (FACES) 

A peça lateral (aresta) é a peça que fica entre os 

vértices, ela tem duas cores (quantidades). Sua 

posição deve combinar com as duas cores das 

duas faces a que pertence. 

Dica para cegos: Toque com dois dedos (polegar 

e indicador) em uma peça de aresta para sentir 

as quantidades dos dois lados da peça. 

Total: 12 peças (uma em cada aresta do cubo). 
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  Para movimentar uma face externa é preciso deixar o cubo imóvel e não mexer 

nas camadas do meio.  Cada giro representa somente ¼ (um quarto) da rotação. 

Abaixo estão os esquemas das faces a serem movimentadas e o sentido da 

movimentação com as siglas que usaremos nos algoritmos. 

 

ATENÇÃO PARA A LEGENDA DAS FACES: 

 Toda letra maiúscula significa a inicial do nome da face; 

 Letra maiúscula sozinha significa rotação para o sentido horário; 

 Toda letra maiúscula acompanhada da letra i minúscula significa rotação 

para o sentido anti-horário (invertido); 

 Lembre-se sempre de que para saber o sentido de rotação da face, 

devemos pensar em um relógio posicionado na face que estamos 

mexendo. O sentido horário será sempre o ponteiro no número 12 girando 

em direção ao número 3 e o anti-horário girando em direção ao 9; 

 Caso tenha dúvidas nas movimentações leia as dicas. 
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Dicas: Para definir o sentido horário ou anti-horário na face direita, imagine um 

relógio sobre essa face e posicione sua mão direita sobre ela, em que o número 

12 esteja próximo ao dedo indicador, o 3 próximo ao mínimo e o 9 ao indicador. 

Ao girar a face direita para trás será sentido horário e para frente será anti-horário. 

 

LEGENDA: 

D = Face direita com 

rotação para o sentido 

horário (para trás). 

Di = Face direita com 

rotação para o sentido 

anti-horário (para frente). 

 
  D           Di 
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Dicas: Nesta face os movimentos são contrários aos da face direita, então ao 

girar a face esquerda para frente será sentido horário e para trás anti-horário.  

Para definir o sentido horário ou anti-horário na face esquerda, imagine um relógio 

sobre essa face e posicione sua mão esquerda sobre ela, em que o número 12 

esteja próximo ao dedo indicador, o 3 próximo ao indicador e o 9 ao mínimo. Ao 

girar a face direita para frente será sentido horário e para trás será anti-horário. 

LEGENDA: 

E = Face esquerda com 

rotação para o sentido 

horário (para frente). 

Ei = Face esquerda com 

rotação para o sentido 

anti-horário (para trás). 

 
  E            Ei 
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Dicas: Para definir o sentido horário ou anti-horário na face superior, imagine um 

relógio sobre essa face e posicione sua mão direita sobre ela, em que o número 

12 esteja próximo ao dedo indicador, o 3 próximo ao mínimo e o 9 ao polegar. Ao 

girar a face superior para direita será sentido horário e para esquerda será anti-

horário. 

LEGENDA: 

S = Face superior com 

rotação para o sentido 

horário (para direita). 

Si = Face superior com 

rotação para o sentido 

anti-horário (para 

esquerda). 

 

  S            Si 
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Dicas: Nesta face os movimentos são inversos ao da face superior, então ao girar 

a face inferior para a esquerda o sentido será horário, e para a direita será anti-

horário. 

Para definir o sentido horário ou anti-horário na face inferior, imagine um relógio 

sobre essa face e posicione sua mão direita sobre ela, em que o número 12 esteja 

próximo ao indicador o número 3 próximo ao seu dedo mínimo e o 9 próximo ao 

polegar.  

LEGENDA: 

I = Face inferior com 

rotação para o sentido 

horário (para esquerda). 

Ii = Face inferior com 

rotação para o sentido 

anti-horário (para direita). 

   I              Ii 
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Dica: Para definir o sentido horário ou anti-horário na face frontal, imagine um 

relógio sobre essa face e posicione sua mão direita sobre ela, em que o número 

12 esteja próximo ao dedo indicador, o 3 próximo ao mínimo e o 9 ao polegar. Ao 

girar a face frontal para direita será sentido horário e para esquerda será anti-

horário. 

LEGENDA: 

F = Face frontal com 

rotação para o sentido 

horário (para direita). 

Fi = Face frontal com 

rotação para o sentido anti-

horário (para esquerda). 

 
  F           Fi   F            Fi 
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OBS: Nesta face os movimentos são inversos ao da face frontal, então ao girar a 

face traseira para a esquerda o sentido será horário, e para a direita será anti-

horário. 

Para definir o sentido horário ou anti-horário na face traseira, imagine um relógio 

sobre essa face e posicione sua mão direita sobre ela, em que o número 12 esteja 

próximo ao indicador o número 3 próximo ao seu dedo mínimo e o 9 próximo ao 

polegar.  

LEGENDA: 

T = Face traseira com rotação 

para o sentido horário (para 

esquerda). 

Ti = Face traseira com rotação 

para o sentido anti-horário (para 

direita). 

  T            Ti 
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4 – DICAS PARA EFETUAR OS ALGORITMOS 

 Sabemos que o algoritmo dá o caminho (passo-a-passo) para mover uma peça 
de um lugar para outro, ou seja, encaixar uma peça no lugar certo. Mas para isso 
é preciso: 

 Posicionar o cubo da forma correta solicitada em cada etapa; 

 Verificar se a peça a ser movida está na posição específica para aquele 
algoritmo (sentir a localização de origem); 

 Prestar atenção ao algoritmo e fazer todos os movimentos corretos até o 
final de forma focada. Não se distraia, um movimento errado e tudo se perde; 

 Verificar se a peça foi para o local certo, ou seja, e depois se a peça está 
na localização de destino. 

 

RESOLVENDO O CUBO MÁGICO PELO MÉTODO SIMPLES 

 O método de camadas é o mais simples e consiste em ir resolvendo uma 
camada de cada vez num total de 7 etapas que devem ser seguidas corretamente:  

 1ª camada (duas etapas); 2ª camada (uma etapa) e 3ª camada (quatro etapas).  
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1ª ETAPA: CRUZ BRANCA (1 ponto) 

Montar as peças laterais (arestas) da primeira camada.  

  

 

Organização do cubo: 
A cruz branca (1 ponto) é composta pelas arestas da primeira camada, ou seja, por 
peças laterais de duas cores: a branca (1) e a outra correspondente a face lateral. 
Logo ao encaixar a peça branca, ela deverá combinar com cor (quantidade) da 
lateral a que pertence. Ex: branca(1) e azul (2). 

Posição do cubo: deixar a face branca como sendo a face superior e mantê-la 
como ponto de referência da primeira camada.  

Montando a cruz branca: 
Esta etapa não tem algoritmo por ser a mais simples. Para organizar as arestas 
brancas basta procurar nas arestas (12 peças laterais) as peças que tenham cor 
branca com outra cor (quantidade). Ao encontrar uma peça dessa, verifique qual é 
a outra cor dela. Tente girar a face onde ela está de forma que a peça com branco 
vá para face inferior com a cor branca para baixo (de preferência). Depois gire a 
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face inferior até que essa peça vá para a face lateral correspondente (a outra cor 
da peça), e ao chegar, basta girar essa face para cima para que o lado branco se 
encaixe na face superior e o outro lado fique na lateral certa. Caso a peça esteja 
no lugar certo, mas com as cores invertidas use o algoritmo 1 para desvirá-la. 

Posição do cubo: face branca (1) para cima (superior), face lateral a ser arrumada 
na mão direita. 

Posição da peça: aresta superior direita.  

Função do algoritmo 1: inverter a posição das cores da peça. Posicionar a cor 
branca para cima e a outra cor para lateral correspondente. 

 
 
 

 

  

 

 

ALGORÍTMO 1:        Di - S - Fi - Si 
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2ª Etapa: Completar a primeira camada.  

                (Face branca e laterais)  

 

Organização do cubo: 

Primeiro procure uma peça de vértice que tenha branco (1) nas quatro quinas 
inferiores (de preferência). Observe quais são as outras duas cores que ela tem e 
procure a quina onde essas duas cores se encontram. Gire a face inferior até 
encaixar essa peça na quina certa (combinando as duas faces laterais). 

Lembre-se de tocar a peça central das faces laterais para saber se as quantidades 
dessas faces são iguais as duas cores (quantidades) laterais da peça que você 
achou. Exemplo: Se você quer encaixar o vértice com as cores [branco(1), azul(2) 
e vermelho (3)] deverá posicioná-la na quina inferior azul(2) com vermelho(3). Não 
se preocupe com a posição das cores (quantidades) da peça e sim com a 
localização, pois a posição das cores (quantidades) o algoritmo arruma.  

OBS.: Caso tenha algum vértice branco(1) na camada superior na quina errada, 
será necessário fazer os três primeiros movimentos do algoritmo 2 para colocar 
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esta peça na face inferior e depois posicioná-la na quina certa para fazer o 
algoritmo completo. 

Posição do cubo: Face branca (1) como face superior e a quina que será 
arrumada entre as faces frontal e direita; 

Posição da peça:  quina frontal direita inferior (prioritariamente) ou superior;  

Função do algoritmo 2: Arrumar os vértices superiores (quinas), movendo a peça 
de quina branca (1) da posição (frontal direita inferior) para (frontal direita 

superior). 

 

 
Atenção: Repita o 
algoritmo quantas vezes 
for necessário até a peça 
se encaixar de forma 
correta, ou seja, 
combinando as três cores 
(quantidades) nas três 

faces certas. 

ALGORITMO 2:   Di - Ii - D - I 
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  3ª Etapa: Completar a segunda camada (meio). 

 

Organização do cubo: 

Para preservar a camada montada mudaremos o referencial invertendo o cubo. 
Colocamos a face branca(1) para baixo e a amarela (6) para cima (face superior); 

As arestas laterais da segunda camada tem duas cores (quantidades) laterais. As 
peças são: azul(2) com laranja(4); azul(2) com vermelho(3); vermelho(3) com 
verde(5) e verde(5) com laranja(4).  Procure essas peças de aresta na face superior 
(toque com dois dedos). Ignore as peças com amarelo (6). Ao localizar uma dessas 
arestas gire a face superior até posicionar esta peça na face lateral que tenha a 
mesma cor (quantidade). Posicione o cubo com essa aresta estando na posição 
frontal superior.  Depois verifique se a cor (quantidade) que ficou na parte superior 
da peça corresponde a face lateral esquerda ou face lateral direita, para seguir o 
algoritmo certo. 

Se não encontrar alguma dessas arestas na camada superior, significa que ela 
estará em alguma lateral da segunda camada. Neste caso será necessário fazer o 



 

Página | 24 
 

algoritmo para tirá-la do lugar, depois coloca-la na posição (dica anterior) e fazer 
o algoritmo para colocá-la na lateral correta. 

Posição do cubo: Face amarela (6) para cima (superior), face a ser arrumada na 
posição frontal; 

Posição da peça: Aresta frontal superior;  

Função dos algoritmos: Mover as peças de aresta da face frontal superior para as 
laterais frontal direita (algoritmo 3) ou esquerda (algoritmo 4). 

Algoritmo 3: Movimenta a peça da aresta frontal superior para a frontal direita  

 

  

 

ALGORITMO 3:  S – D - Si – Di – Si – Fi – S - F 
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Algoritmo 4: Movimenta a peça de aresta frontal superior para aresta frontal 
esquerda  

  

 

 

 

PARABÉNS!! Você conseguiu montar a segunda camada. Vamos prosseguir para 
completar a terceira camada [peças amarelas (6)] e finalizar o cubo.  

ALGORITMO 4:   Si - Ei - S - E - S - F - Si - Fi 
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4ª Etapa: CRUZ AMARELA (6 pontos) 

 Montar as arestas amarelas(6) da terceira camada (superior). 

                  

                       

Organização do cubo:  

A cruz amarela é diferente da branca (1), nesta não se preocupe com as cores 
laterais só com a parte superior (6);  

Verifique se seu cubo já está com a cruz amarela (6 pontos) pronta, se 
estiver pule para próxima etapa; 

Se seu cubo não estiver, verifique se ele está com arestas amarelas 
(6) em uma das três formas abaixo.  

Dica: Repita o algoritmo 1,2,3 vezes. A cada passo posicione o seu cubo 
de acordo com um dos estados acima e refaça o algoritmo até conseguir montar a 
cruz amarela (arestas laterais). 
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ESTADO 2 

Peças superiores amarelas (6) na posição: central + aresta 

esquerda + aresta traseira. 

ESTADO 1 

Apenas a peça central superior amarela (6) no lugar. 

ESTADO 3 

Peças superiores amarelas (6) na posição: Aresta esquerda + 

peça central + aresta direita (linha horizontal no meio). 
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Posição do cubo: Face amarela (6) para cima (superior).  

Posição das peças: colocar de acordo com um dos três estados acima.  

Função do algoritmo 5: Mover as peças de aresta amarelas (6) para montar a 
cruz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALGORITMO 5: F- D - S – Di -  Si - Fi 
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5ª Etapa: Completar a face superior amarela (6). 

 

Organização lógica: 

Neste momento não se preocupe com as cores laterais das peças só com a 
face superior amarela (6); 

É importante que o cubo esteja com a cruz amarela (6) na face superior e que tenha 
uma peça de vértice amarelo (6) na quina frontal superior esquerda (não importa a 
posição do lado amarelo(6) da peça) para efetuar o algoritmo.  

O melhor estado é o 1. Se você fizer o algoritmo duas vezes nesta posição 
consegue montar a face amarela, mas o pior é o estado 4, nesta posição você terá 
que fazer o algoritmo para ele entrar no estado 1 e refazer o algoritmo mais duas 
vezes. 
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ESTADO 1 

 A imagem representa o cubo com a face superior amarela: 

cruz amarela (6) + vértice frontal superior esquerdo com a 

parte amarela (6) da peça para cima. 

ESTADO 2 

 A imagem representa o cubo com a face superior amarela 

(6): cruz amarela pronta + vértice lateral esquerdo frontal 

superior com a parte amarela (6) da peça virada para a face 

lateral esquerda.  

ESTADO 3 

 A imagem representa o cubo com a face superior amarela: 

cruz amarela (6) pronta + vértice lateral esquerdo frontal 

superior com a parte amarela (6) da peça voltada para a face 

frontal. 
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Dica: Repita o algoritmo 6 de uma a três vezes. A cada passo posicione o seu cubo 
de acordo com o um dos estados  anteriores (preferência o estado 1) e refaça o 
algoritmo até conseguir montar a face amarela (6). 

 

 

 

ESTADO 4 – caso especial 

 A imagem representa o cubo com a cruz amarela (6) pronta 

+ os dois vértices da lateral direita superior com a parte 

amarela (6) voltada para face superior.  

Neste caso deixe os vértices amarelos(6) na face direita 
(mão direita) e faça o algoritmo para sair desse estado e 
entrar em um dos três anteriores. 
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Posição do cubo: Face amarela(6) como face superior (para cima), 

Posição da peça: de acordo com um dos quatro estados acima (preferência o 1º); 

Função do algoritmo 6: mover os vértices superiores (quinas) e completar a face 
superior amarela (6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALGORITMO 6: D – S -  Di - S - D - S - S - Di 
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6ª etapa: Organizar os vértices (quinas) com as cores 
das faces laterais: 

Organização do cubo:  

Na etapa anterior arrumamos a face amarela sem preocupação com as cores 
(quantidades) laterais, então agora é necessário arrumar as laterais das peças e 
vamos iniciar pelos vértices.  

Caso tenha duas peças de vértices com a mesma cor (quantidade) lateral, 
posicione essas peças na face correta e posicione o cubo com essa face sendo a 
traseira. Exemplo: Se tiver dois vértices com parte lateral vermelha (3), gire a face 
superior até que esses vértices fiquem na face vermelha(3) e coloque o cubo de 
forma que esta face fique como face traseira. 

Se não tiver nenhum vértice pronto, esse algoritmo precisará ser feito duas 
vezes. A primeira vez irá montar dois vértices para posicioná-lo na face traseira 
(item anterior). 

Posição do cubo: Face amarela (6) como superior (para cima). 
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Posição da peça: Vértices com laterais prontas devem ficar na posição de face 
traseira;  

Função do algoritmo 7: organizar os vértices da face amarela(6) de acordo com 
as cores (quantidades) laterais correspondentes. 

 

 

 

 

ALGORITMO 7:    Di - F- Di - T- T- D - Fi - Di – T - T - D – D - Si 

 

Imagem mostra a 

localização dos 

vértices que serão 

arrumados. 
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7ª etapa: Acertar as cores (quantidades) laterais das 
arestas superiores e completar o cubo. 

Organização do cubo: 

Observe as cores (quantidade) laterais das peças das arestas superiores. Se elas 

não estiverem na face certa (confira com a peça central) teremos que arrumá-las 

para finalizar o cubo; 

Se tiver uma face lateral completa é crucial coloca-la como face traseira; 

Caso não tenha nenhuma aresta na face correta esse algoritmo será feito duas 

vezes.  

Posição do cubo: Face amarela (6) como superior (para cima) e face lateral pronta 

na traseira. 
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Posição da peça: Verificar em qual sentido as peças serão trocadas (sentido 

horário) ou (anti-horário),  

Função dos algoritmos: organizar as peças das arestas superiores para completar 

as faces laterais e finalizar o cubo. 

 

Organização 1) Se as peças a serem trocadas vão da esquerda para direita (sentido 

horário), ou seja, rotação da posição E (aresta superior esquerda) para posição F 

(aresta superior direita) e posição G (aresta superior frontal) para posição E (aresta 

superior esquerda), faça o algoritmo 8. 

 

Organização 2) Se as peças a serem trocadas vão da direita para a esquerda 

(sentido anti-horário), ou seja, rotação da posição F (aresta superior direita) para 

posição E (aresta superior esquerda) e posição G (aresta superior frontal) para 

posição F (aresta superior direita), faça o algoritmo 9. 
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. 

 

 

ALGORITMO 8: F- F- S - E - Di - F- F- Ei- D- S -F- F 
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PARABÉNS!!!!! O SEU CUBO ESTÁ MONTADO!  

 

ALGORITMO 9:   F -F- Si -E- Di -F- F -Ei- D- Si -F -F 
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O cubo mágico é um emocionante e prazeroso jogo, pois tem apelo a diversão, 

ao desafio, a curiosidade e a estética. Ele desafia nossa inteligência e persistência, 

sendo alguns dos motivos que fazem o cubo ser querido e/ou temido por muitas 

pessoas. Brincar com o cubo mágico estimula habilidades espaciais, pensamento 

crítico, soluções de problemas, tomada de decisão, controle inibitório, memória, 

concentração, coordenação motora e agilidade mental. Mais do que aprender algo 

novo, quem aprende a montar o cubo melhora seu sentimento de capacidade e 

autonomia, fortalecendo sua motivação para aprender (Se consigo aprender isso, 

aprendo qualquer coisa!!) 

Agora que você sabe que é possível montar o cubo 

e, que você é capaz de montá-lo, basta treinar 

bastante e com o tempo irá memorizar os algoritmos 

e não precisará mais consultar o manual. Inicie 

decorando uma camada por vez, até decorar todos 

os algoritmos. Depois vá tentando aumentar o seu 

tempo descobrindo novos algoritmos. Procure 

aprender o método avançado.                                                                                               

           Divirta-se! Esse manual tem como base os algoritmos do manual You Can do the Rubik’s Cube  
site www.youcandothecube.com  (manuais em inglês e Espanhol). 

Elaborado por: Kátia Machinez da Cunha.          Diagramação: Juliana Leite Ribeiro 

Orientação: Dr. Alfred Sholl-Franco 

 

http://www.youcandothecube.com/

