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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 quebra-cabeça foi inventado pelo matemático francês

Édouard Lucas. Ele teve inspiração de uma lenda para construir o

jogo das Torres de Hanói em 1883. Já seu nome foi inspirado na

torre símbolo da cidade de Hanói, no Vietnã.

Existem várias lendas a respeito da origem do jogo, a mais

conhecida diz respeito a um templo Hindu, situado no centro do

universo. Diz-se que Brama supostamente havia criado uma torre

com 64 discos de ouro e mais duas estacas equilibradas sobre

uma plataforma. Brama ordenara-lhes que movessem todos os

discos de uma estaca para outra segundo as suas instruções. As

regras eram simples: apenas um disco poderia ser movido por vez

e nunca um disco maior deveria ficar por cima de um disco menor.

Segundo a lenda, quando todos os discos fossem transferidos de

uma estaca para a outra, o templo iria desmoronar e o mundo

desapareceria.



Níveis Muito fácil a muito difícil

✓ Com 2 e 3 discos – muito fácil a fácil

✓ Com 4 e 5 discos – fácil a difícil

✓ Com 6 e 7 discos – médio a muito difícil

OBJETIVO

Transportar a torre de uma haste de origem (B) para uma haste de destino (A ou C) efetuando uma quantidade

mínima de movimentos.

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.

Dinâmica da atividade

É a quantidade de discos da torre que fornece a percepção dos movimentos e a dificuldade do jogo. Quanto mais

disco, 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 número maior de discos.

O jogador escolhe o nível em que quer começar e, depois de concluir o jogo, acrescenta um disco maior e reinicia a

passagem da torre no próximo nível. Para quem está iniciando, não é recomendável começar no nível 7, pois poderá

se desmotivar.

• Nível 2 – 2 discos, Nível 3 – 3 discos e assim sucessivamente até o maior nível.
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DICAS IMPORTANTES PARA O MEDIADOR!

▪ Para conseguir o número mínimo de movimentos é importante prestar atenção na movimentação do primeiro

disco (menor). Ele irá determinar o local de destino da torre, isso vai depender do número de discos sendo

movimentados e para qual pino o primeiro disco foi deslocado. Observe o que acontece quando tem um número

par ou impar de discos a serem movimentados;

▪ É estimulante buscar um padrão de movimentação dos discos e descobri a lógica do jogo. Além de descobrir

quantos movimentos mínimos podem ser efetuados de acordo com o número de discos. Também desafiar

estudantes (8ª ano ao ensino médio) a criar uma fórmula que forneça o número mínimo de movimentos da torre

em relação à quantidade de discos.

▪ A torre é usada como instrumento de avaliação de funções cognitivas: memória de trabalho e controle inibitório.

▪ As ações sequenciais da torre auxiliam no planejamento de problemas, na tomada de decisão, concentração,

sequenciamento, generalizações, ação exploratória, contagem etc.
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nº de 

discos DESCRIÇÃO SEQUENCIAL DOS DISCOS MOVIMENTADOS
Número mínimo

de movimentos

1
1 1

2
1-2-1 3

3
1-2-1- 3 -1-2-1 7

4
1-2-1-3-1-2-1 – 4 - 1-2-1-3-1-2-1 15

5
1-2-1-3-1-2-1-4-1-2-1-3-1-2-1 – 5 - 1-2-1-3-1-2-1-4-1-2-1-3-1-2-1 31

6

Como seria esta sequência? 

Qual o total de movimentos?
63

7

O que você já começa a perceber?

Qual o total para sete discos?
127

...
Qual a relação entre o número de discos e o total de movimentos? Dobro do anterior + 1

n Como poderíamos generalizar o nº mínimo de movimento para n 

discos?
2𝑛 - 1
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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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