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DESAFIO INDUÇÃO - TORRE DE HANÓI 

 

   

 

 

MEDIAÇÃO: 

      Neste jogo é importante que o mediador tenha cuidado com o grau de 

dificuldade para não afetar negativamente a motivação do estudante, por isso 

ele não deve deixar o estudante começar com os sete discos (é muito difícil e 

demorado levando a desistência). Inicia-se com dois discos (para 

demonstração das regras) e a dificuldade vai aumentando com o aumento do 

número de disco. Desta forma o estudante vai se motivando, pois a cada 

conquista ele quer um desafio maior. A maioria dos estudantes vão até os sete 

discos e não desistem enquanto não terminam. 

 
Dicas:  

1) Uma sacada importante é descobrir onde a torre termina e isso vai 

depender da saída do primeiro disco dependendo do número de discos 

da torre: Com quantidade par de discos a torre termina no local oposto 

ao que foi colocado o primeiro disco. Ex: Com dois discos ao sair do 

pino A para o pino B com o primeiro disco a torre irá terminar no pino C. 

Mas se tiver um número ímpar de discos a torre irá terminar no pino 

onde foi colocado o primeiro disco. Ex: Com 3 discos ao sair do pino A 

para o pino B com o primeiro disco a torre irá terminar no pino B. 

2) Aqueles com maior percepção e que gostam de solucionar problemas 

irão querer descobrir a lógica por trás desse jogo e podem ser levados a 

pensar numa fórmula que forneça o número mínimo de movimentos da 

torre em relação a quantidade de discos. Podendo usar a atividade 

abaixo: Explorando Conhecimento. 
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ADAPTAÇÕES DOS JOGO PARA DEFICIENTES VISUAIS: Como na torre de 

Hanói a identificação da ordem das peças é feita através do tamanho dos 

discos, fizemos a adaptação colocando números arábicos nos discos de 

madeira para fornecer mais um símbolo para identificação do tamanho dos 

mesmos. Além disso, acrescentamos letras nos pinos da base auxiliando na 

identificação para movimentação dos discos nas hastes (pinos). Essas 

adaptações foram com letras e números ampliados para os estudantes com 

baixa visão e também em Braille para os estudantes cegos. Para a escrita 

Braille usamos autoadesivos de cristais (strases relevo Crystale).   

EXPERIÊNCIA DE PIAGET COM A TORRE DE HANÓI 

Piaget usa a Torre de Brahma em experiências sob ponto de vista da 

tomada de consciência das ações e das relações entre conceituação e a ação  

Além das capacidades desenvolvidas com o Tangram e o Cubo Soma a 

Torre de Hanói estimula o raciocínio na percepção de padrões, no 

pensamento recorrente e na sistematização que leva ao pensamento 

abstrato. 
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Dica: Jogue a torre online no site: http://www.ufrgs.br/psicoeduc/hanoi/ 
 
 

Estágios Característica Idade Noções  

Matemáticas 

Torre de Brahma 

Sensório 
Motor 

Atividades reflexas 

Primeiros hábitos 

Permanência do 
objeto, 
intencionalidade de 
atos 

0 a 2 
anos 

Maior/ menor   

Noção de espaço, 
formas 

Não houve experiência neste estágio 

Pré-
Operatório 

Linguagem, 
organizações 
representativas, 
pensamento intuitivo 

Regulação 
representativa 
articulada 

2 a 7 
anos 

Desenhos, ordem, 
figuras, contagem 

Correspondência termo 
a termo, conservação 
do número, 
classificação simples 

Chegaram a alcançar êxito com dois 
discos após várias tentativas de 
contornar as regras e sem consciência 
das ligações lógicas 

Operações 
Concretas 

Operações simples, 
regras, pensamento 
estruturado, 
fundamento na 
manipulação de 
objetos 

Multiplicação lógica 

7 a 11 
anos  

Reversibilidade, 
classificação, seriação, 
transitividade, 
conservação de 
tamanhos, 
quantidades, etc. 

Classe-inclusão, 
cálculos 

O sucesso com dois discos é imediato, 
com três há tentativas hesitantes, erros e 
correções, mas os sucessos tornam-se 
estáveis sem generalizações. Percebe-se 
uma primazia das ações. 

Operações 
Formais  

Lógica hipotético-
dedutiva, raciocínio 
abstrato 

Estruturas formais 

11 a 
15 
anos 

Proporções,  
combinações 

Demostrações, Álgebra 

Caracterizado pelos sucessos rápidos e 
estáveis com relação a três discos e por 
antecipação cada vez mais inferencial em 
relação a números superiores com 
generalizações. 


