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A metodologia desenvolvida para aplicação destes módulos obedece a uma estratégia de uso progressivo dos

jogos lógicos, graduando os estímulos sensoriais e o grau de dificuldade dos jogos visando a motivação e o estímulo

às habilidades espaciais, ao pensamento crítico, às soluções de problemas, à memória, à concentração, à

coordenação e à agilidade mental dos estudantes do ensino básico (fundamental II e médio) videntes ou com

deficiência visual e considerando serem estas habilidades necessárias ao bom desenvolvimento da inteligência

lógico-matemática.

A inteligência lógico-matemática faz uso de números, sequências e padrões para resolver problemas. Lida com

a habilidade de pensar lógica e sistematicamente por indução e dedução. Também reconhece formas geométricas,

padrões numéricos, entende e trabalha com conceitos abstratos (Souza, 2008).

Levamos em consideração que um fator contrário ao processo de geração de motivação é o alto nível de

dificuldade das tarefas (KIM, 2013). Por isso, estabelecemos, em cada módulo, níveis graduais de dificuldades para

beneficiar a geração e a regulação da motivação dos estudantes. A organização inicial dos módulos e o grau de

dificuldade ficaram estabelecidos da seguinte forma:

➢ Desafio dedução 2D – Tangram: variando entre os níveis muito fácil a muito difícil;

➢ Desafio dedução 3D - Cubo Soma: variando entre médio a difícil;

➢ Desafio indução – Torre de Hanói: variando de muito fácil a muito difícil

➢ Desafio algoritmo - Cubo Mágico: variando de difícil a muito difícil

As descrições dos quatro módulos da oficina podem ser encontradas no site MIN, endereço eletrônico: http://www.cienciasecognicao.org/min/?page_id=329

http://www.cienciasecognicao.org/min/?page_id=329


DEDUÇÃO
É um tipo de raciocínio que parte de uma

proposição geral (referente a todos os elementos de um

conjunto) e conclui com uma proposição particular

(referente a parte dos elementos de um conjunto), que se

apresenta como necessária, ou seja, que deriva

logicamente das premissas.

• Dada a generalização infere-se as

particularidades;

• Do todo para as partes (análise);

• Passo a passo, onde premissas verdadeiras

fornecem um fundamento definitivo para

conclusão;

• A conclusão final torna-se espantosa e admirável

porque os passos para o seu desenvolvimento são

desconhecidos.

INDUÇÃO
Indução é o modo de raciocínio que adota uma

conclusão como aproximada por resultar ela de um

método de inferência que, de modo geral, deve no final

conduzir à verdade (Pierce, 1995).

• Dada as particularidades infere-se as

generalizações;

• Das partes para o todo (síntese);

• Experimentação;

• Mais relacionado a criatividade;

Analisar é “decompor”, é impor atributos. Um 
tipo simples de análise é a classificação. Se um 

estudante classificou, então ele analisou e usou o 
raciocínio dedutivo. (Rosa Neto, 2002). 

Sintetizar é “compôr”, é generalizar. A síntese
contém abstrações mediadoras. Os conceitos,
conclusões, regras e fórmulas são sínteses. (Rosa
Neto, 2002)
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O jogo Cubo Soma é um quebra-cabeças tridimensional considerado análogo ao Tangram chinês por possuir

igualmente 7 peças que reorganizadas formam um cubo e outras figuras através da criatividade. O jogo foi

inventado em 1936 pelo escritor e matemático dinamarquês Piet Hein, conhecido pelo pseudônimo Kumbel.

Convencido do seu teorema geométrico, Piet rabiscou em uma folha de papel as 7 peças, contendo 27

pequenos cubos que iriam formar um cubo 3 x 3 x 3, colou as peças e, ao final, conseguiu confirmar o seu insight.

Assim surgiu o conjunto de peças que compõe o jogo Cubo Soma, tornando-se muito popular na Escandinávia e

depois espalhando-se para outros países. Richard Guy, da Universidade de Malaya em Singapura, descobriu mais

de 230 soluções essencialmente diferentes, sem contar suas rotações e reflexões (GARDNER, 1987).
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Níveis: Médio a muito difícil

Objetivo:

✓ Montar um cubo 3x3x3 com sete policubos (peças irregulares formadas com até 4 cubos).

✓ Classificar, selecionar e movimentar sobre o plano as peças que compõem os quebra-cabeças.

✓ Observar a conservação de uma forma após a realização de um movimento.

✓ Aplicar diferentes estratégias para resolução de problemas.

✓ Completar o jogo para gerar sentimento de capacidade e influenciar o autoconceito do(a) estudante.

Dinâmica da atividade

Os mediadores deixam o estudante manipular livremente as peças dos jogos, por tentativa e erro, observando

como ele usa sua lógica. Caso o estudante precise de ajuda o mediador o desafia a analisar as peças e a pensar em

como elas podem ser movimentadas para serem encaixadas perfeitamente, antes de ficar colocando e retirando

aleatoriamente.

Estimular o estudante a analisar quais peças são mais fáceis de encaixe e quais são mais difíceis. Separar as

mais difíceis e formar uma base (sem buracos) com elas, seguir completando com as peças restantes mais fáceis de

encaixar. Não desmontar a base até que tenha tentado todas as posições das peças restantes.

Existem mais de 230 formas diferentes, fora as rotações e translações, para montar o cubo. Ao descobrir uma

forma, outras diferentes podem ser buscadas.
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DICA DE MONTAGEM

Existem mais de 230 formas diferentes de montar o cubo, fora as rotações e reflexões. Por isso, daremos uma dica de

montagem para auxiliar o mediador.

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4

5
6 7
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Utilize as peças do cubo soma para criar novas formas, produzir
histórias e brincadeiras.
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O Kit Cognição e Lógica (Tangram, Cubo Soma, Torre de Hanói e Cubo Mágico) é composto por 4 módulos lúdicos

em uma oficina prática. Os jogos foram inovados em tecnologia 3D com adaptações em cores, formas e Braille para

deficientes visuais, o Whorkshop e os jogos são produtos desenvolvidos no Mestrado Profissional em Diversidade e

Inclusão-CMPDI/UFF, em 2017, pela professora Kátia Machinez da Cunha sobre orientação do professor Dr. Alfred Sholl-

Franco.

Kit Cognição e Lógica foi aprimorado de forma inclusiva para deficientes visuais. Ele é um produto que apresenta

uma perspectiva transdisciplinar, sendo uma tecnologia educacional assistiva. Esse produto está inserido principalmente

na área de ensino de matemática, porém dialoga com outras áreas como a neuroeducação, pedagogia, Diversidade e

Inclusão, Divulgação e popularização Científica. Ele cria possibilidades de ser reinventado pelo púbico alvo, uma vez que,

cada um dos jogos possui várias possibilidades de uso pedagógico, não só para desenvolvimento de raciocínio lógico,

mas para ensino de vários conceitos e conteúdo de matemática, em vários níveis escolares. Ele também tem potencial

para detecção de estudantes com Altas Habilidades.

Contatos: katiamcunha@gmail.com / www.cienciasecognicao.org.br
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