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RESENDE, Augusto Cezar Romero. Área profissional e processo da tomada de 
consciência: análise microgenética do jogo Torre de Hanói. 2004. 177 f. 
Dissertação (Mestrado em Psicologia) − Programa de Pós-Graduação em 
Psicologia, Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, 2004. 
 
 

RESUMO 
 
 
 
Esta pesquisa investigou, numa abordagem microgenética, a influência de duas 
áreas profissionais no processo de tomada de consciência das estratégias e dos 
procedimentos utilizados por universitários na resolução de um problema contido em 
um jogo de regras. Participaram do estudo quinze estudantes do curso de 
Engenharia Civil e quinze do curso de Psicologia. O instrumento de investigação 
utilizado foi o jogo Torre de Hanói, cujo objetivo é transportar uma torre de “n” discos 
da coluna inicial para a coluna de destino, passando por uma coluna intermediária. A 
pesquisa desenvolveu-se em três etapas, a saber: etapa 1 - abrangendo tentativas 
de resolução do problema contido nas torres com 2, 3, 4 e 5 discos, seguidas do 
registro das jogadas em um protocolo; etapa 2 -  compreendendo o preenchimento 
de um quadro por meio do qual se podiam analisar as regularidades entre o número 
de deslocamentos de cada disco e o número total de deslocamentos em cada torre; 
etapa 3 - envolvendo uma entrevista com base em um roteiro contendo questões 
sobre as estratégias utilizadas. Para analisar o processo de tomada de consciência, 
caracterizado pela relação entre o fazer e o compreender, foram elaborados seis 
níveis evolutivos (IA, IB, IIA, IIB, IIC e III). Os principais resultados obtidos permitiram 
verificar que, em relação ao fazer, a maioria dos participantes (60%) resolveu o 
problema contido em todas as torres. No entanto constatou-se  que, enquanto a 
maioria dos estudantes de Engenharia Civil (80%) obteve êxito pleno, ou seja, 
solucionou o problema contido nas quatro torres com número mínimo de 
deslocamentos, a maioria dos de Psicologia (60%) obteve êxito parcial, isto é, 
resolveu o problema contido em algumas torres com um número mínimo de 
movimentos, e em outras, com número excedente de deslocamentos. No plano do 
compreender, verificou-se que a maioria dos alunos de Psicologia (66,7%) 
coordenou pelo menos duas estratégias por meio das conceituações, enquanto a 
maior parte dos de Engenharia Civil (53,3%) não conseguiu coordenar nenhuma.  
Quanto ao processo de tomada de consciência, os resultados mostraram que 
33,34% dos alunos de Psicologia se encontravam no nível IIA, ou seja, alcançaram 
êxito parcial no nível do fazer e uma compreensão parcial do problema, enquanto 
46,66% dos alunos de Engenharia Civil se encontravam no nível IIC, isto é, atingiram 
êxito pleno no nível do fazer e uma compreensão parcial do sistema contido no jogo.  
 
 
 
 
Palavras-Chave: Fazer e Compreender; Área Profissional; Tomada de Consciência; 

Microgênese Cognitiva, Jogos de Regras. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
 
 

This research investigated, with a microgenetics approach, the influence of two 
professional areas in the process of conscience building of the strategies and the 
procedures utilized by university students in the resolution of a problem contained in 
a game of rules. Participated in the study fifteen civil engineering students and fifteen 
psychology students. The instrument of investigation utilized was the Hanoi Tower 
game, which has the objective of transporting a tower of "n" discs from the initial 
column to another column, passing through an intermediary column. The research 
developed in three stages, as follows: stage 1 - grouping trials of resolution of the 
problem contained in towers with 2, 3, 4, and 5 discs, followed by the recording of the 
plays in a protocol; stage 2 - comprehending the construction of a table from which 
the regularities between the number of displacements of each disc and the total 
number of displacements in each tower; stage 3 - involving an interview based on a 
script containing questions about the utilized strategies. To analyze the process of 
conscience building, characterized by the relation between the do and the 
understand, six evolutionary levels (IA, IB, IIA, IIB, IIC and III) The main results 
obtained allowed to verify that, with respect to doing, most of the participants (60%) 
solved the problem contained in all towers. However, it was noticed that, while most 
of the Civil Engineering students (80%) achieved complete success, that is, solved 
the problem contained in the four towers with a minimum number of displacements, 
most of the psychology students (60%) achieved partial success, that is, solved the 
problem contained in some towers with a minimum number of movements and, for 
other towers, with an extra number of displacements. With respect to 
comprehending, it was verified that most of the psychology students (66,7%) 
coordinated at least two strategies by means of conceptualizing, while the majority of 
the engineering majors (53,3%) was not able to coordinate any. With respect to the 
process of conscience building, the results showed that 33,34% of the psychology 
students were classified on level IIA, meaning that they achieved partial success in 
doing and partial comprehension of the problem, while 46,66% of the Civil 
Engineering were classified on level IIC, that is, achieved complete success in doing 
and a partial comprehension of the system contained in the game. 
 
 
 
Keywords:  To Make and to Understand; Conscience  Building; Cognitive 

Microgenesis; Professional Area; Games of Rules. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O fenômeno da tomada de consciência é considerado um importante tema da 

teoria de Piaget. O autor interessou-se em estudar o desenvolvimento cognitivo a 

partir da Psicologia Funcional, realizando uma análise pormenorizada do processo 

da compreensão. 

Em uma perspectiva construtivista, Piaget desmitificou as idéias de senso 

comum que vigoravam na Psicologia de sua época, as quais defendiam a tese de 

que a tomada de consciência consistia em um fenômeno de “iluminação”, em função 

do qual o indivíduo alcançava a compreensão de forma súbita e inesperada. 

Contrariando essas idéias, o autor construiu um modelo explicativo da tomada 

de consciência de acordo com o qual o processo de desenvolvimento ocorre muito 

gradualmente, podendo levar alguns anos para a sua consolidação. 

 Investigando essa temática piagetiana, o presente projeto de pesquisa 

propõe-se analisar a influência da área profissional no desempenho de universitários 

em relação ao “fazer” e ao “compreender”. De acordo com o referido autor, essa 

relação é fundamental para se entender a tomada de consciência.  

 Os participantes deste estudo foram estudantes dos cursos de Engenharia 

Civil e de Psicologia da Universidade Federal do Espírito Santo. 

 Pretende-se utilizar como instrumento de investigação um jogo de regras 

chamado “Torre de Hanói”. Esse jogo já foi utilizado em pesquisas anteriores por 

Piaget (1977), Teixeira (1982), Moreno (1995) e Ortega et al. (2002), para investigar 

o processo da tomada de consciência em crianças e adolescentes, tendo sido 

considerado adequado para a consecução desse objetivo. 
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 Entretanto, não foram encontrados estudos que utilizaram esse jogo com 

participantes adultos. Verificou-se, ainda, uma concentração de pesquisas 

relacionadas com o problema das estruturas operatórias formais. Incentivadas pelas 

preocupações sobre o surgimento dessas estruturas levantadas por Piaget, tais 

investigações limitaram-se a abordar o modo como o pensamento formal se 

manifestava em estudantes de diferentes áreas. 

 De forma sintética, pode-se dizer que o presente estudo procura investigar, 

numa perspectiva microgenética, a influência da área profissional sobre os diversos 

tipos de procedimentos relativos ao “fazer” e ao “compreender”, utilizados por 

universitários de diferentes áreas profissionais na solução do problema contido no 

jogo “Torre de Hanói”.  
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2    A TOMADA DE CONSCIÊNCIA NA OBRA DE PIAGET 

 

 O processo de tomada de consciência na teoria piagetiana está relacionado 

ao conceito de equilibração, ou seja, à necessidade vital de todo organismo vivo  

manter um estado harmônico (equilíbrio) com o seu meio. De acordo com Becker 

(2001), o equilíbrio caracteriza-se por um sistema de constante troca entre o sujeito 

e o meio, ou seja, pela manutenção da atividade de assimilação.  

 Quando essa harmonia é interrompida, ocorrem certas perturbações no 

sistema cognitivo, as quais são chamadas de “desequilibrações”. Isso acontece 

quando os esquemas de assimilação existentes não são capazes de integrar às 

estruturas as informações percebidas do meio.  

 Piaget (1977, 1978a) publicou duas importantes obras, nas quais relata os 

resultados de suas investigações sobre os mecanismos responsáveis pela tomada 

de consciência: A Tomada de Consciência (1977) e Fazer e Compreender (1978a). 

Nesses estudos, o autor observou o desempenho de crianças entre 4 e 14 anos de 

idade em atividades que continham uma situação-problema. A análise focalizou o 

processo da tomada de consciência no qual foi verificada uma defasagem da 

compreensão pelo pensamento em relação ao êxito da atividade motora. 

Em A Tomada de Consciência (1977), o autor relatou experimentos que 

envolviam atividades nas quais as soluções de situações-problema não dependiam 

da compreensão do indivíduo. Piaget classificou essas atividades como tarefas de 

“êxitos precoces”. Em Fazer e Compreender (1978a), o autor utilizou tarefas que 

chamou de “êxitos sucessivos”, as quais exigiam a tomada de consciência 

(compreensão) para que os objetivos fossem alcançados.  
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 As atividades de “êxitos precoces” dependem unicamente das coordenações 

das ações, que Piaget (1977, p. 10) classificou como ações referentes à “inteligência 

prática”. Um exemplo desse tipo de atividade utilizado pelo autor é o ”engatinhar”, 

experimento no qual a seqüência de ações alcança o objetivo da locomoção sem 

que o indivíduo necessite compreender a seqüência lógica desses movimentos.  

 As tarefas classificadas como de “êxitos sucessivos”, que necessitam da 

compreensão para serem solucionadas, não podem ser resolvidas somente com o 

emprego da “inteligência prática”. É necessária a tomada de consciência das 

seqüências coordenadas das ações, durante a qual o encadeamento das próprias 

condutas passa a ser dominado pelo pensamento. 

 Nessas atividades, é comum o surgimento das desadaptações, ou seja, das 

situações de desequilíbrio cognitivo, que podem ocorrer em virtude da inoperância 

dos esquemas das ações em superar as situações-problema contidas nessas 

atividades. 

 Esses desequilíbrios correspondem a processos desencadeadores, ou seja, o 

indivíduo é obrigado a rever, ou verificar, as próprias ações que resultaram em 

fracasso em relação ao objetivo pretendido. Assim, Becker (2001, p. 47) relata: 

 

O sujeito volta para si mesmo, produzindo transformações nos esquemas 
que não funcionaram a contento. O esquema assim refeito pode proceder, 
agora, a novas assimilações ou retiradas de características dos objetos, 
das ações e das coordenações das ações. 

 

 O estado de desequilíbrio, ao mobilizar o sujeito a recorrer às próprias ações, 

a eventos anteriores ao resultado da ação, desencadeia o processo funcional 

caracterizado pelo uso das regulações. Esses mecanismos possuem uma função 

compensatória às perturbações geradas pela interrupção do equilíbrio cognitivo. 
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 Para Hernández (1988), a função primordial da tomada de consciência é 

desenvolver uma equilibração mais consistente com o meio, pela qual o organismo 

pode lançar mão das regulações com o objetivo de superar os efeitos das 

desequilibrações. As regulações cognitivas são capazes de promover adaptações 

mais estáveis em meios mais complexos. 

 De acordo com a autora, o mecanismo das regulações é intrínseco a todos os 

organismos que têm que se readaptar às sucessivas exigências do meio. A 

regulação é classificada como ativa ou consciente. 

 A regulação ativa corresponde somente às correções realizadas após a 

verificação do erro na ação. Esse mecanismo mais elementar é dependente das 

percepções dos eventos ocorridos e não oferece subsídios para equilibrações mais 

estáveis. Com relação à compreensão, ela ocorre de modo parcial, ou seja, as ações 

ainda não são coordenadas ao nível do pensamento. Um exemplo clássico desse 

mecanismo é o procedimento fundamentado no ensaio-e-erro. 

 A regulação consciente, por sua vez, envolve uma antecipação do erro por 

meio do pensamento. Segundo Hernández (1988), esse mecanismo culmina na 

tomada de consciência, pois envolve a capacidade de representação. Essa estrutura 

representativa permite ao indivíduo simbolizar a seqüência lógica da ação por meio 

do pensamento, podendo assim prever e eliminar os erros antes mesmo que eles 

ocorram. 

 Para Hernández (1988), a necessidade da manutenção do equilíbrio cognitivo 

fundamenta todo o processo funcional inerente à tomada de consciência. A 

perturbação do sistema cognitivo diante da interrupção da atividade das 

assimilações desperta o funcionamento de procedimentos que visam obter 

informações sobre esse impasse. Esses procedimentos são chamados de  
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abstrações e correspondem a mecanismos pelos quais características e 

peculiaridades serão absorvidas a partir dos objetos. 

 De acordo com Piaget (1977), há três tipos de abstração: abstração empírica, 

abstração reflexionante e abstração refletida. Para o autor, esses mecanismos 

permeiam todo o processo da tomada de consciência, desde o procedimento mais 

elementar (abstração empírica) até o mais sofisticado (abstração refletida). 

 A abstração empírica caracteriza-se por produzir conhecimento a partir das 

características físicas dos objetos ou dos aspectos materiais das ações do indivíduo 

(HERNÁNDEZ, 1988, p. 54). Em seguida a esse mecanismo funcional elementar, as 

informações são assimiladas por meio dos esquemas da ação (sensório-motores), 

tendo em vista que apenas os aspectos observáveis do objeto são incorporados. 

 A abstração reflexionante corresponde a um mecanismo mais sofisticado, no 

qual o conhecimento é abstraído dos elementos não observáveis, ou seja, das 

coordenações internas dos esquemas das ações. De acordo com Hernández (1988) 

e Becker (2001), esse mecanismo é responsável pela atividade assimiladora entre 

os esquemas. Por meio dele estabelecem-se importantes coordenações entre os 

conhecimentos produzidos através das abstrações empíricas. 

 Segundo esses mesmos autores, a abstração reflexionante possui dois 

componentes: o reflexionamento e a reflexão. O reflexionamento caracteriza-se pela 

função de projetar em um nível cognitivo superior aquilo que foi abstraído do 

patamar inferior. Esse fenômeno acontece, por exemplo, quando elementos das 

estruturas sensório-motoras se estendem no interior das estruturas representativas, 

assim como os conteúdos referentes dessas mesmas estruturas se projetam através 

das estruturas hipotético-dedutivas. 
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 O segundo componente da abstração reflexionante, chamado reflexão, 

caracteriza-se por uma reconstrução, em função da qual uma informação, advinda 

de um patamar estrutural inferior, é inserida de forma coordenada e coerente em 

uma estrutura superior. 

 É pela abstração reflexionante que os esquemas são coordenados a partir de 

uma função assimiladora, e é por meio desse procedimento que os esquemas são 

assimilados uns aos outros. As informações não são mais retiradas do objeto físico 

exterior, mas, sim, dessas coordenações internas, portanto, não observáveis. Para 

os referidos autores, é mediante essa abstração que ocorre o processo de 

interiorização do conhecimento. 

 Nota-se que a abstração reflexionante é responsável pela construção das 

estruturas superiores por meio de uma reorganização interna entre os esquemas. 

Esse mecanismo possui a função de integrar elementos construídos em estruturas 

elementares a outros elementos inseridos nas estruturas mais complexas. Esse 

processo construtivo produz conhecimentos mais amplos e complexos, 

aperfeiçoando assim o aparato cognitivo. 

 A abstração refletida caracteriza-se pela concretização do processo da 

tomada de consciência. Esse mecanismo, que é contemporâneo ao estágio das 

operações formais (HERNÁNDEZ, 1988, p. 63), reconstrói no plano conceitual os 

conhecimentos produzidos por meio das abstrações reflexionantes. Em outras 

palavras, a abstração refletida corresponde à possibilidade de verbalização do 

conhecimento construído através das coordenações entre os esquemas. 

 Enquanto a abstração reflexionante coordena os esquemas das ações com o 

objetivo de construir novas inferências, a abstração refletida coordena os esquemas 

responsáveis pela conceituação. Piaget (1977) chamou esse mecanismo de reflexão 



 18

de segunda potência, ou seja, uma forma de refletir sobre o próprio conteúdo do 

pensamento.  

 Percebe-se, então, que o processo da tomada de consciência se inicia a partir 

de um resultado verificado. Com isso, o indivíduo pode motivar-se a retroceder na 

experiência, objetivando resgatar as causas que expliquem por que uma ação se 

aproximou ou se distanciou de um determinado objetivo pretendido.  

 Nesse processo de retroceder na seqüência dos eventos, o sujeito pode 

relacionar suas ações com os resultados alcançados. É por meio da abstração 

reflexionante que uma nova informação é integrada e coordenada com as já 

existentes no patamar superior. É a partir da coordenação entre essas informações 

que as inferências lógicas podem ser realizadas.  

 Pela abstração refletida, as conclusões alcançadas com base nessas 

inferências transformam-se em teorizações (ou explicações causais). Por meio 

desse processo, é promovida a tomada de consciência; as coordenações 

construídas sobre a relação sujeito-objeto são agora dominadas pelo pensamento. 

 Com relação às abstrações, pode-se concluir que o pensamento 

primeiramente deriva da ação. Os resultados da ação correspondem, no início do 

processo da tomada de consciência, à única referência do indivíduo em relação ao 

objeto do conhecimento. Por meio das abstrações reflexionante e refletida, o 

pensamento tende a preceder a ação, ou, em outras palavras, a tomada de 

consciência está relacionada com uma forma de dominar pelo pensamento os 

mecanismos lógicos responsáveis pela ação, segundo a qual a seqüência das ações 

passa a ser planejada antes da sua execução. 

Piaget (1978a) defendeu que o processo da tomada de consciência ocorre de 

acordo com três níveis do conhecimento: autonomia inicial da ação, isomorfismo 
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entre os esquemas práticos e os esquemas do pensamento e autonomia do 

pensamento lógico-matemático e da conceituação sobre os esquemas práticos da 

ação. As atividades de êxitos sucessivos, por exigirem uma autonomia do 

pensamento sobre os esquemas das ações, mostraram-se as mais adequadas para 

se observar o desenvolvimento e as relações desses três níveis do saber. 

O primeiro nível do conhecimento corresponde a um saber autônomo da 

ação, não ocorrendo ainda a intervenção da função decisória das estruturas 

superiores do pensamento. Trata-se de uma fase de adaptação do sujeito com as 

características físicas do objeto bem como da construção dos esquemas da ação, ou 

seja, é prevalecente o uso das abstrações empíricas e das regulações ativas. 

Nessa fase inicial, as antecipações feitas pela inteligência sensório-motora são 

realizadas mediante as informações precedentes da própria experiência. Trata-se 

das primeiras antecipações dos esquemas práticos das ações.  

O segundo nível do conhecimento corresponde ao estágio intermediário do 

processo da tomada de consciência. Sobre esse estágio do conhecimento, Piaget 

(1978a, p. 175) afirma que “os sucessos práticos se efetuam somente por etapas, 

por coordenações progressivas de níveis bem distintos e espaçados”. 

 Uma característica marcante dessa etapa é o fato de o conhecimento 

desenvolver-se em período longo. Nessa etapa, os esquemas práticos e os 

conceituais permanecem em um mesmo nível (isomorfismo), no qual a troca de 

informações entre ambos acontece de modo solidário e dialético.  

De acordo com Piaget (1978a), os planos mais periféricos do conhecimento, 

isto é, os resultados da ação e o objetivo do jogo, estarão sendo colocados à prova 

para confirmar ou negar as inferências do pensamento até que uma programação do 

conjunto seja paulatinamente elaborada. 
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Entretanto, ainda não é verificado, nessa fase intermediária, o domínio pleno 

integrado das significações construídas pelas abstrações reflexionantes, mas, sim, 

uma coordenação parcial do conhecimento. Piaget (1978a, p. 177) afirma que, antes 

de o indivíduo apropriar-se de um conhecimento com significações coordenadas e 

integradas entre si, ocorre uma “programação do pensamento abordando aspectos 

elementares ou parciais desses mecanismos, o que gera apenas equilibrações 

transitórias”. 

O terceiro nível do conhecimento corresponde a uma inversão do domínio 

inicial dos esquemas práticos das ações em uma autonomia dos esquemas 

conceituais. O pensamento assume um comando em relação ao fazer, no qual 

adquire poderes para coordenar os esquemas práticos e dar a eles direção. De 

acordo com Piaget (1977, p. 209), as estruturas superiores retrocedem às inferiores 

“dando a elas um plano de conjunto e até mesmo às vezes a idéia de meios novos 

que a ação vai ajustar segundo suas próprias regulações”.  

Com isso, o mecanismo das ações, mesmo orientado pelo pensamento, poderá 

ajustar-se com suas próprias regulações empíricas, o que não compromete o caráter 

decisório e autônomo das estruturas superiores.  

 No processo inicial da tomada de consciência, somente dois aspectos são 

acessíveis à atividade consciente: um objetivo a ser alcançado e o resultado da ação 

em relação ao objetivo pretendido. Esses elementos correspondem aos aspectos 

mais periféricos da inter-relação sujeito-objeto. 

 Piaget (1977) atribuiu características interacionistas ao processo da tomada 

de consciência. Segundo o autor, o conhecimento não é produzido somente a partir 

do sujeito, nem somente a partir do objeto, mas, sim, do intercâmbio dialético entre 

ambos.  Piaget elaborou um esquema para melhor sintetizar essa relação: 
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                                              S   C 

                                          

                           C   P        C’        

Onde: “S” = sujeito, “O” = objeto, “C” = região central relativa ao sujeito, “C’” = região central 
relativa ao objeto e, “P” = região periférica ao sujeito e ao objeto. 

 

         Figura 1 –  Modelo de interação entre sujeito e objeto, entre o fazer e o 
compreender 

 
  
 Com base nesse modelo, é possível perceber que o conhecimento é 

produzido de forma solidária, ou seja, o progresso do conhecimento em relação ao 

objeto influi sobre o progresso do conhecimento relativo aos mecanismos das ações 

do indivíduo e vice-versa. 

 Piaget concebe a tomada de consciência em função de dois processos: 

processo de interiorização e processo de exteriorização. O primeiro está relacionado 

à compreensão dos procedimentos internos da ação, graças à qual as coordenações 

entre os esquemas sensório-motores são pouco a pouco desvendadas. 

 O fenômeno da exteriorização é o processo de conhecimento das relações 

entre os aspectos coordenados e o objeto. A impossibilidade de separar esses dois 

processos é explicada pelo fato de o conhecimento desenvolver-se de uma ação 

empregada sobre um objeto. O resultado dessa interação é que o “saber fazer” não 

é desenvolvido apenas das coordenações entre as ações, mas também das próprias 

particularidades do objeto. Nesse processo, os aspectos físicos do objeto servem de 

referência para o desenvolvimento dos esquemas relativos às ações. 

 Pode-se concluir que o processo da tomada de consciência se desenvolve de 

uma região periférica da interação sujeito-objeto até os seus mecanismos mais 

centrais, responsáveis por esses resultados observados. 
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 Segundo Piaget (1977), a tomada de consciência efetua-se de acordo com a 

coordenação entre os esquemas relativos à conceituação, ou seja, na capacidade 

de verbalizar os meios utilizados pelas estruturas da ação. O autor verificou que 

crianças muito novas não conseguiam conceituar com fidedignidade os 

procedimentos que utilizavam. A criança respondia em função de uma idéia 

preconcebida, sem perceber que na realidade ela havia procedido de forma diferente 

(PIAGET, 1983). 

 Piaget (1977) incorporou na Psicologia Cognitiva o conceito psicanalítico do 

inconsciente, atribuindo-lhe características estruturais. No período anterior ao da 

conceituação, o pensamento seria orientado por estruturas sensório-motoras, cuja 

existência permanecia ignorada. Piaget (1983, p. 43) relata: “[...] o inconsciente 

cognitivo consiste, assim, num conjunto de estruturas e de funcionamentos 

ignorados pelo indivíduo, exceto nos seus resultados”. 

 A conceituação, então, não corresponde, no início do processo da tomada de 

consciência, ao que acontece em ação. Ela primeiramente obedece ao 

conhecimento construído em esquemas hierarquicamente superiores, já defasado 

em relação às estruturas motoras. Dizendo em outras palavras, o indivíduo 

inicialmente compreende em ação, o que caracteriza o material inconsciente, para 

só depois compreender em um plano conceitual. 

 De acordo com essas incompatibilidades estruturais, o processo de tomada 

de consciência pode ser inibido por uma interrupção da atividade assimilativa. 

Segundo Becker (2001), o indivíduo só poderá assimilar certas informações se 

possuir esquemas adequados à natureza da atividade que está sendo desenvolvida. 

O autor assinala que “[...] o sujeito só poderá retirar informações dos objetos de 
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acordo com aquilo que ele pode tirar no momento, ou seja, de acordo com os seus 

esquemas de assimilação” (BECKER, 2001, p. 47). 

 A incompatibilidade entre as estruturas inferiores e as superiores acontece 

porque o conhecimento é primeiramente coordenado em estruturas mais 

elementares (sensório-motoras) para posteriormente ser reconstruído nos esquemas 

mais sofisticados (os representativos e os conceituais).  

 De acordo com essas diferenças, o indivíduo pode perceber uma dada 

informação como incompatível com os conteúdos integrados no plano conceitual e 

desprezá-la ou ignorá-la. Piaget (1977) chamou esse fenômeno de recalcamento, 

adaptando, assim, outro conceito psicanalítico à sua teoria do desenvolvimento. 

 Percebe-se que o inconsciente cognitivo está fundamentado em estruturas de 

ações coordenadas. Como relata Piaget (1983, p. 52), “[...] o inconsciente está 

mobilizado em esquemas sensório-motores já organizados em estruturas, mas 

exprimindo o que o indivíduo pode fazer e não o que ele pensa”.  

 A superação das contradições e dos mecanismos inibitórios do recalcamento 

ocorre quando o sujeito realiza novas coordenações nos esquemas conceituais. A 

partir dessas coordenações, novas informações poderão ser integradas às 

estruturas da conceituação.  

 Segundo Piaget (1983), a criança primeiramente compreende no nível da 

ação e não no do pensamento, ou seja, compreende por meio dos esquemas 

sensório-motores, e não dos esquemas representativos. A compreensão é 

alcançada inicialmente em níveis sensório-motores, e só posteriormente em nível 

representativo. 
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 As atividades de “êxitos sucessivos”, além de exigirem o “saber fazer” para a 

resolução da situação-problema, requerem, sobretudo, a tomada de consciência 

(compreender) do sistema lógico envolvido na tarefa.    

 Com base na teoria de Piaget, Macedo (1994) abordou dois tipos de planos 

do conhecimento: conhecer no plano da ação (saber fazer) e conhecer no plano do 

pensamento (compreender). 

 O “saber fazer” é fonte do processo da tomada de consciência e corresponde 

ao compreender por meio dos esquemas das ações. Segundo Fiorot (2001, p. 51), 

“[...] o fazer refere-se a uma compreensão no plano da ação de um problema 

proposto, o que permite ao sujeito alcançar um resultado favorável”. 

 O “fazer” está relacionado com um resultado a ser alcançado, tendo em vista 

um objetivo pretendido. As ações coordenam-se em uma seqüência articulada numa 

dimensão espaço-temporal. Essas coordenações concretizam-se de forma 

subordinada à relação entre a percepção dos resultados atingidos e o objetivo da 

atividade a ser alcançado. 

 Em relação ao “compreender”, o conhecimento que fora adquirido por meio 

dos esquemas de ação é agora dominado por meio do pensamento. Trata-se de 

controlar, em um plano representativo, ou semiótico, os processos responsáveis 

pelos resultados alcançados pela ação. 

 O “compreender” por meio do pensamento direciona-se não ao objetivo a ser 

alcançado, mas às explicações causais da interação sujeito-objeto. Macedo (1994, 

p. 167) afirma: “O fazer depende da construção de procedimentos, de um como 

fazer. O compreender depende da construção de uma teoria sobre esses 

procedimentos, de um porquê fazer”.   
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 Nota-se que o “compreender” é uma forma de tomar consciência dos 

elementos mais centrais das ações. Já o “saber fazer” (savoir faire) caracteriza-se 

por uma maior ênfase nos resultados e no objetivo da ação, ou seja, nos aspectos 

mais periféricos da interação entre o sujeito e o objeto do conhecimento. 

 É relevante lembrar que as situações-problema classificadas como ações de 

“êxitos precoces” exigem apenas o conhecimento em nível do “saber fazer”, não 

precisando, assim, da compreensão por meio do pensamento das coordenações 

envolvidas nas ações para a solução prática do problema. No entanto, as ações de 

“êxitos sucessivos” exigem essa compreensão para que os desequilíbrios cognitivos 

desencadeados na solução da atividade sejam superados.   

Tendo em vista que, na presente pesquisa, o processo de tomada de 

consciência será analisado por meio de um jogo de regras, são apresentados a 

seguir os principais estudos que utilizaram esse tipo de instrumento na análise dos 

processos do desenvolvimento e da aprendizagem. 
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2 O JOGO EM UMA PERSPECTIVA CONSTRUTIVISTA 
 
 

 Os jogos de regras têm constituído um importante instrumento em vários 

estudos que adotaram o construtivismo como referencial teórico na investigação dos 

diversos aspectos do desenvolvimento humano. A teoria de Piaget contribuiu para a 

utilização desse instrumento no estudo do processo do desenvolvimento cognitivo e 

social humano.  

 Piaget (1978b), em A Formação do Símbolo na Criança, propõe uma 

classificação compreendendo três estruturas de jogos: jogos de exercício, jogos 

simbólicos e jogos de regras.  

 Os jogos de exercício caracterizam-se pela ausência da finalidade das 

ações em relação ao uso de estratégias, no entanto, essa finalidade é imediatista e 

está associada à obtenção do prazer funcional ao exercitar os esquemas sensório-

motores. O objetivo do jogo em si é totalmente desprezado pela criança. As 

condutas costumam ser repetitivas e o prazer de manusear o objeto corresponde a 

um fim em si mesmo. Essa primeira estrutura de jogos tem como finalidade a 

construção dos esquemas sensório-motores. 

 Os jogos simbólicos, correspondentes à segunda estrutura proposta por 

Piaget, são caracterizados pelo uso das funções representativas e analógicas. Esse 

tipo de jogo aparece por volta dos dois anos de idade e nele é comum a presença 

das assimilações deformantes: o indivíduo modifica aspectos da realidade 

obedecendo ao próprio desejo e às satisfações do “eu”. Nessa estrutura, é muito 

comum a fala egocêntrica, embora existam momentos em que a linguagem possui 

uma finalidade comunicativa e, portanto, socializada. 
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 Os jogos de regras desenvolvem-se concomitantemente à ampliação das 

relações sociais, que exigem cada vez mais o cumprimento das regras oriundas da 

sociedade a que o indivíduo se encontra vinculado. Essas exigências também 

aparecem nas atividades dos jogos em grupo, na relação de pares (crianças com a 

mesma idade).  

 De acordo com Macedo (1992), os jogos de regras possuem três 

características fundamentais: uma situação-problema a ser resolvida, um resultado a 

ser alcançado e as suas respectivas regras. Para o autor, as regras possuem um 

caráter social, pois elas podem ser construídas e propostas coletivamente, e o 

respeito a essas normas torna-se um fator fundamental para a preservação do grupo 

social. Em relação a esse aspecto, Petty (1995, p. 24) afirma que 

 
[...] é condição necessária a presença de regras que regulem 
estas relações: a regra é uma regularidade que o grupo impõe 
a todos os jogadores, sendo que desobedecê-la [sic] implica 
uma falta grave, muitas vezes acompanhada pela expulsão 
daquele que a violou. 
 
 

 Recentes estudos têm utilizado o jogo de regras com o objetivo de investigar 

importantes temas da teoria piagetiana, tais como “O Possível e o Necessário”, “A 

Interação Social” e o “Fazer e Compreender”, entre outros.  

 Silva (2001), em um trabalho de pesquisa que utilizou como instrumento o 

“Quatro Cores” (jogo cujo objetivo é pintar um desenho com espaços subdivididos, 

de modo que cada espaço seja de cor diferente da região vizinha), buscou 

investigar, em uma perspectiva psicogenética, a influência da interação social na 

compreensão de uma situação-problema proposta nesse jogo. Participaram desta 

pesquisa 40 crianças (um grupo de 20 participantes de 10 anos e outro com 

participantes de 12 anos). 
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Todas as crianças participaram de três etapas distintas da aplicação (a 

primeira era individual, a segunda em dupla, e a terceira novamente individual). Em 

relação ao primeiro grupo, a maioria das crianças atingiu nível I de compreensão, ou 

seja, ocorreu recalcamento do erro e ausência de conflitos (relacionados à não-

percepção do erro). No segundo grupo, a maioria alcançou o nível II de 

compreensão, ou seja, o erro foi reconhecido, mas os procedimentos de ensaio-e-

erro foram predominantes. Esses resultados apontaram que a variável idade foi 

influente. 

Em relação à segunda etapa da aplicação, a autora observou a presença do 

egocentrismo, pelo qual as crianças mostraram dificuldades em perceber o ponto de 

vista do outro. A variável “interação social” não se mostrou influente no desempenho 

dos sujeitos nem na compreensão do jogo. Na terceira fase da aplicação, a maioria 

das crianças (67,5 %), de ambas as idades, conseguiram uma melhora do 

desempenho em relação à primeira etapa (10 anos = 32,5 %, e 12 anos = 35 %). 

 Abreu (1993), utilizando o “Jogo da Senha” com crianças de 5 a 10 anos, 

investigou, em uma perspectiva microgenética, as formas do pensamento e os 

procedimentos na resolução da situação-problema. A autora ainda analisou as 

eventuais correções utilizadas por elas ao considerarem os resultados de suas 

condutas. Abreu também discutiu possibilidades de aplicação dos jogos de regras 

em um contexto pedagógico.  

A autora concluiu que a concepção dos educadores sobre a aplicação dos 

jogos de regras em um contexto escolar é a de “instruir divertindo”. Concluiu ainda 

que as estratégias utilizadas foram a certeza subjetiva, ou seja, os participantes não 

se apoiavam em nenhuma justificação racional, mas, sim, em uma crença intuitiva, 

própria do indivíduo. 
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 Santos (1997) utilizou o jogo “Dominó de Quatro Cores” (uma espécie de 

quebra-cabeças contendo peças com quatro diferentes cores, no qual peças de 

mesma cor não podem permanecer uma ao lado da outra) com crianças de 7 a 11 

anos de idade (18 portadoras de Síndrome de Down, e 18 crianças consideradas 

normais e de classe média). A autora investigou, numa perspectiva microgenética, 

os níveis de compreensão e desempenho bem como as formas do raciocínio 

utilizadas por esses dois grupos. Concluiu que os participantes portadores da 

Síndrome de Down se situavam no nível I, ou seja, não apresentaram compreensão 

do referido jogo, e as suas explicações não foram fundamentadas em estruturações 

lógicas. Os participantes considerados “normais” oscilaram entre os níveis II e III, ou 

seja, variaram entre o uso de estratégias de ensaio-e-erro (quando não havia 

estrutura de pensamento necessária para a resolução do problema) e o uso das 

ações coordenadas pelo raciocínio lógico-dedutivo.  

 Fiorot (2001) investigou as concepções que professores de crianças e 

adolescentes tinham sobre os fatores que interferem na aprendizagem dos seus 

alunos e sobre os que interferem na própria aprendizagem em um jogo de regras 

(Jogo da Senha). A autora contou com 20 participantes que, além de professores, 

são alunos de um curso universitário de Pedagogia.  

Os resultados levaram-na a concluir que o erro não chega a ser observado, 

não sendo ele aproveitado para uma re-elaboração estratégica. Entre os 

participantes, 90 % dos participantes não conseguiram articular em pensamento as 

ligações presentes no plano da ação, ou seja, não verbalizaram as integrações 

ocorridas entre as demais jogadas, e 75% indicaram que o fator “o próprio 

participante” (o professor) seria responsável por seu sucesso ou fracasso. Além 

disso, não foi detectada uma concepção de interdependência entre os fatores que 
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facilitam ou prejudicam a aprendizagem; também não foi encontrada 

interdependência no próprio jogo da senha. A família foi apontada pela maioria dos 

participantes como dificultadora do processo de aprendizagem (a família é associada 

ao fracasso escolar e o professor, ao êxito escolar). Foram verificadas ainda as 

concepções características da Pedagogia tradicional. 

 Em um trabalho realizado com participantes alcoolistas e não alcoolistas, 

Barcelos (2002) analisou, em uma perspectiva microgenética, as estratégias 

utilizadas por esses indivíduos na resolução da situação-problema presente no 

“Jogo da Senha”, bem como a influência da dependência alcoólica no emprego do 

raciocínio.  

Baseando-se em conclusões de pesquisas da área médica de que os 

alcoolistas em recuperação apresentam uma melhora do déficit cognitivo da 

segunda para a quarta semana de abstinência, a autora pretendeu verificar a 

capacidade do referido jogo em detectar esses avanços no mesmo período de 

tempo. Para isso, Barcelos (2002) utilizou as versões 3 e 4 de seu instrumento de 

pesquisa para analisar o desempenho dos participantes, que foram distribuídos em 

dois grupos: um formado por 4 alcoolistas em recuperação, e o outro, por 4 sujeitos 

não alcoolistas. Os resultados, no entanto, não apontaram a melhoria esperada. 

Em um outro estudo com jogos de regras, Santos e Alves (2000) utilizaram 

quatro tipos diferentes de dominó o de cores, o comum, o com números e o com 

número x quantidade. Participaram 20 alunos pré-escolares (7 meninos e 13 

meninas)  entre 4 e 5 anos de idade, com os quais o autor buscou analisar a 

construção de conhecimentos no contexto das interações sociais ao longo de um 

ano.  
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Nessa pesquisa, os autores registraram as mudanças quanto ao desempenho 

no referido jogo, tomando como foco o seguimento das regras, o domínio dos 

conceitos implícitos nelas e as interações entre os sujeitos. O percentual dos erros 

cometidos pelas crianças não passou de 12%, e os momentos interativos geraram 

transmissão e construção de conhecimentos acerca dos quatro tipos de jogos de 

dominó. 

 Petty (1995) avaliou, em uma perspectiva construtivista, a importância da 

presença dos jogos no contexto psicopedagógico. Analisou nessa pesquisa seis 

diferentes jogos (“Jogo da Senha”, “Quatro Cores”, “Ta-te-ti”, “Pega-varetas”, 

“Dominó” e “Tangran”), como forma de desenvolver a construção do conhecimento 

em sala de aula. A autora ainda analisou seis propostas diferentes nas quais o jogo 

de regras poderia ser realizado em situação de sala de aula, como uma atividade 

complementar. 

 Esses estudos têm em comum a investigação da utilização da abordagem 

piagetiana na análise do desenvolvimento cognitivo humano. O jogo de regras, como 

instrumento, foi validado como um importante recurso para investigar as 

manifestações de significativos mecanismos funcionais responsáveis pela 

construção do raciocínio e da compreensão. 

Considerando que a presente pesquisa tem como objetivo a análise do 

processo de compreensão de universitários por meio do jogo “Torre de Hanói”, serão 

apresentadas a seguir as relações entre esse jogo e o processo da tomada de 

consciência na teoria de Piaget. 
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4   O JOGO “TORRE DE HANÓI” E O PROCESSO DE TOMADA DE 

CONSCIÊNCIA 

 

 No jogo “Torre de Hanói”, utiliza-se uma base de madeira com 26 cm de 

comprimento por 8,5 cm de largura contendo três colunas (ou pinos) e cinco discos 

com tamanhos e cores diferentes, conforme assinala a Figura 2. 

 

 

Figura 2 – Ilustração do jogo “Torre de Hanói”. 

 

Os discos são empilhados em ordem decrescente, na coluna inicial (A), e o 

participante deverá transportar a torre, partindo dessa coluna, passando por uma 

coluna intermediária “B”, até chegar à coluna “C”. A solução completa do jogo 

consiste em realizar esse transporte com um número mínimo de jogadas. O jogo 

“Torre de Hanói” possui duas regras básicas: a) os discos devem ser movimentados 

um de cada vez; b) os discos menores nunca poderão ficar por baixo dos maiores.  

 Esse jogo foi caracterizado por Piaget (1977, p. 25) como uma atividade cuja 

solução só poderia ser alcançada por “êxitos sucessivos”. Essas atividades 
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envolvem situações-problema que exigem do indivíduo a compreensão da relação 

entre suas ações e o sistema lógico contido no problema. 

 Em uma atividade como a do jogo “Torre de Hanói”, cuja resolução depende 

das ações de “êxitos sucessivos”, o jogador não vai atingir o objetivo com número 

mínimo de jogadas se reproduzir a mesma seqüência de movimentos para uma torre 

com número maior de discos. 

 O desequilíbrio cognitivo pode ser desencadeado quando o indivíduo 

perceber que a mesma seqüência de movimentos, que anteriormente resultou em 

êxito, resultou agora em fracasso, quando novos discos foram acrescidos. Com base 

nisso, o jogo pode tornar-se um teste desafiador para o jogador e gerar estados 

motivacionais importantes, que o estimulem a alcançar o seu objetivo.  

 Com essa constatação, pode-se perceber que, tendo em vista a reformulação 

do “saber fazer”, o jogo exige a utilização das regulações, para que o indivíduo 

possa atingir uma compreensão dos mecanismos da ação por meio do pensamento. 

As desadaptações dos esquemas de ação só podem ser superadas por intermédio 

das regulações conscientes, ou seja, do domínio do pensamento em toda a 

coordenação lógica das ações. 

 Esse jogo de regras já foi utilizado por Piaget (1977) em pesquisa relatada na 

obra A Tomada de Consciência. O autor buscou descrever os procedimentos 

funcionais utilizados por crianças na faixa etária entre 5 e 11 anos para a solução da 

situação-problema intrínseca a esse jogo. 

 Nessa ocasião, Piaget investigou os níveis de compreensão, ao analisar as 

explicações dos participantes sobre suas ações. Em busca desse objetivo maior, 

procurou avaliar a capacidade das crianças em realizar as “antecipações” e, ainda, 

observar se elas possuíam as noções de “transitividade” e de “recorrência”. Para 
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esse autor, a solução do problema contido no jogo “Torre de Hanói” depende de o 

indivíduo ter construído esses três recursos cognitivos: as antecipações, a 

transitividade e a recorrência. 

 As antecipações são fruto de uma ampliação das coordenações entre as 

ações, nas quais os procedimentos utilizados se tornam mais subordinados ao 

objetivo da tarefa. 

 O princípio da transitividade corresponde a uma combinação, ou coordenação 

dos movimentos, na qual duas colunas do jogo são relacionadas de forma adequada 

com uma terceira. Isso quer dizer que uma coluna é utilizada como um elemento 

intermediário, a coluna “B”, no transporte dos discos da coluna “A” para a coluna “C”. 

 O princípio da recorrência caracteriza-se pela importante função de recorrer 

aos eventos anteriores para que se possam aplicar conhecimentos assim adquiridos 

em situações futuras mais complexas.  

 Piaget (1977) utilizou um critério de avaliação dos dados baseado na 

compreensão dos três fundamentos descritos acima. Esse critério de análise 

apresentava três estágios evolutivos: I, II e III.  

 No estágio I, a criança fracassava com a torre de 3 discos e, na torre com 2 

discos, alcançava êxito no plano da ação. Nesse primeiro estágio, verificava-se uma 

ausência total da compreensão. 

 No estágio II, a criança atingia o sucesso no plano da ação na torre com 3  

discos. O princípio da transitividade era dominado no plano da ação, não havendo 

ainda a sua tomada de consciência. Nesse segundo estágio, observava-se uma 

primazia do “fazer” sobre o “compreender”. 

 No estágio III, a criança atingia êxito imediato com 3 discos, ocorrendo 

generalizações dos procedimentos utilizados com 2 e 3 discos para problemas mais 



 35

complexos (com 4 e 5 discos). Era observada a capacidade de coordenação das 

noções de recorrência e transitividade, no momento em que ocorria o uso mais 

amplo das abstrações reflexionantes. 

 Macedo (1991), ao estudar o jogo “Torre de Hanói”, buscou definir princípios 

norteadores do conhecimento, como a transitividade e a recorrência. Esse autor 

objetivou realizar uma análise teórica e educacional de temas referentes à obra de 

Piaget, buscando relacioná-los com a abordagem psicopedagógica.  

 A partir da análise desse jogo, o autor realizou uma reflexão sobre o papel da 

Escola na construção do conhecimento dos alunos. Macedo (1991) elaborou uma 

metáfora, na qual relacionou o papel do educador em “transportar” seus alunos de 

um nível de conhecimento a outro com o objetivo do jogo, que é o de também 

transportar uma torre da coluna de partida até a coluna de chegada.  

 Em um outro estudo em que o jogo “Torre de Hanói” foi utilizado, Torres e 

Macedo (1994) investigaram as relações entre os quatro operadores do 

conhecimento – conceito, predicado, inferência e julgamento – e os quatro 

operadores do processo da aprendizagem – cópia, exercício, raciocínio e 

interpretação. Os autores analisaram esses temas em uma abordagem 

construtivista, utilizando o jogo como um ponto de referência. 

 Ortega, Fiorot e Silva (2002), em uma pesquisa em que participaram 50  

estudantes com idade entre 6 e 14 anos, utilizaram o mesmo instrumento a fim de 

investigar a relação entre a ação e a compreensão. Assim como em outros estudos 

(TEIXEIRA, 1982; PIAGET, 1977 e MORENO, 1995), foi verificada uma grande 

defasagem entre o êxito da ação e a tomada de consciência dos meios utilizados. 

 Ortega, Fiorot e Silva (2002) propuseram uma ampliação dos critérios de 

análise dos níveis evolutivos em relação aos usados por Piaget (1977), Teixeira 
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(1982) e Moreno (1995) e verificaram que a maioria dos participantes não verbalizou 

nenhuma estratégia. No entanto, ao analisarem o desempenho prático, ou seja, o 

“saber fazer”, constataram que a maioria dos participantes foi capaz de resolver o 

problema proposto pelo jogo.  

 Moreno (1995) utilizou o jogo “Torre de Hanói” para verificar as defasagens 

entre o fazer e o compreender no desempenho dos participantes. A autora 

investigou os aspectos conscientes, construtivos e evolutivos das regulações 

cognitivas na solução das situações-problema. 

 Participaram da pesquisa 60 indivíduos, crianças e adolescentes na faixa 

etária entre 5 e 14 anos. Além do jogo “Torre de Hanói”, a autora utilizou ainda a 

atividade do “Equilíbrio da Balança”. 

 Analisando os indivíduos que haviam solucionado o jogo independente do 

número de movimentos utilizados, a autora verificou que 66% dos sujeitos 

conseguiram resolver a situação-problema com 3 discos, 63% resolveram-no com 4  

discos e 55% solucionaram o problema com 5 discos.  

 Entretanto, quando o critério foi considerar o êxito alcançado com quantidade 

mínima de deslocamentos, os resultados apresentaram-se bem diferentes, 

principalmente em relação às torres de 4 e 5 discos. De acordo com isso, verificou-

se que, de todos os participantes que solucionaram a torre com 4 discos  

independente do número de movimentos, apenas 28,9% atingiram o objetivo com o 

número mínimo de jogadas. Com 5 discos, os números foram ainda menores: 

12,1%. 

 Para a autora, a tarefa mais complexa, a de resolver a situação-problema com 

a torre de 5 discos usando um número mínimo de movimentos, exige que o indivíduo 

utilize os recursos das regulações conscientes (a regulação que precede a ação), ou 
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seja, o sujeito precisará dominar mentalmente o mecanismo lógico do jogo. 

Entretanto, para as atividades mais simples, a utilização das regulações ativas, 

comuns nas estratégias de ensaio-e-erro, será o suficiente.  

 Para que o indivíduo possa alcançar o objetivo do jogo “Torre de Hanói” com 

o menor número de movimentos, Para que o indivíduo possa alcançar o objetivo do 

jogo “Torre de Hanói” com o menor número de movimentos, ele terá que, 

necessariamente, elaborar e aplicar as quatro estratégias fundamentais para a sua 

resolução, a saber: (a) liberar o disco maior, depois o segundo maior, e assim 

sucessivamente; (b) construir uma torre de “n-1” discos na coluna B; (c) movimentar 

diretamente o disco maior da sua coluna de origem A para a coluna C; e (d) 

transportar o disco 1, na primeira jogada, diretamente para a coluna C, se o número 

de discos for ímpar, e, se for par, transportá-lo da coluna A para a coluna B. 

   O número mínimo necessário de jogadas é representado pela equação 2n -1, 

na qual “n” é igual ao número de discos. De acordo com essa fórmula, em uma torre 

com 2 discos, são necessárias 3 jogadas; com 3 discos, 7 jogadas; com 4 discos, 15  

jogadas; e, com 5 discos, 31 jogadas. 

 Como é possível perceber, o jogador pode resolver o problema contido no 

jogo “Torre de Hanói” de duas formas: utilizando procedimentos baseados no 

ensaio-e-erro e, conseqüentemente, gastando um número excedente de 

movimentos, ou utilizando estratégias lógicas para que o objetivo seja atingido com 

economia total de jogadas.   

 Um outro estudo envolvendo o uso do jogo “Torre de Hanói” foi realizado por 

Teixeira (1982), que comparou o desempenho dos sujeitos em três provas 

operatórias (“Torre de Hanói”, “Provas de Permutação” e “Quantificação de 
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Probabilidades”). Sessenta estudantes da 1.ª, 2.ª e 3.ª séries do ensino médio, na 

faixa etária entre 15 e 20 anos, participaram dessa pesquisa. 

 A autora verificou que os participantes conseguiram melhores resultados no 

jogo “Torre de Hanói” do que nas outras duas atividades. No entanto, o desempenho 

foi bem inferior quando o critério analisado foi a resolução com um menor número de 

movimentos. 

 De acordo com os resultados dessa pesquisa (nessa oportunidade, a autora 

utilizou a mesma avaliação dos níveis evolutivos de Piaget [1977]), apenas 30% dos 

participantes foram capazes de construir generalizações, de compreender os 

princípios de recorrência e transitividade e de conceituar os procedimentos utilizados 

para a superação do problema. Os outros 70% dos participantes utilizaram o método 

do ensaio-e-erro e não conceituaram nenhuma estratégia. 

 Embora não fizesse parte do objetivo central dessa pesquisa, Teixeira 

constatou que o nível de escolaridade apresentou relevância significativa para a 

construção das estruturas operatórias formais. A autora também constatou que não 

ocorreu a correlação entre as notas de Matemática dos participantes com o 

desempenho alcançado no jogo. 

 De acordo com Teixeira (1982), a resolução desse jogo com o número mínimo 

de jogadas exige a utilização das estruturas hipotético-dedutivas do estágio de 

desenvolvimento operatório-formal. Para Wadsworth (1995), esse estágio cognitivo é 

caracterizado pelo uso das capacidades representativas, no qual o conhecimento é 

construído com base nas operações dedutivas, não dependendo mais 

exclusivamente das percepções dos elementos presentes na realidade.  

 No estágio operatório-formal, o pensamento referente às estruturas hipotético-

dedutivas tem uma menor dependência dessas percepções e as informações 
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passam a ser coordenadas mentalmente. O indivíduo, obedecendo a critérios 

lógicos, torna-se capaz de generalizar suas descobertas para situações futuras, 

ainda não vivenciadas. 

 Em relação à pesquisa de Teixeira, a autora ainda verificou uma outra 

qualidade do “Torre de Hanói”, que é o fato de essa atividade possuir uma situação-

problema cuja solução depende das ações de “êxitos sucessivos”. O indivíduo tem 

que enfrentar níveis sucessivos de dificuldades, e o problema só pode ser resolvido 

de forma completa se houver compreensão da relação entre as ações coordenadas 

e o sistema lógico contido no jogo. A esse respeito, Teixeira (1982, p. 20) relata: 

 
Trata-se de ação por êxito sucessivo, já que o sujeito só obterá êxito na 
ação se compreender as regras envolvidas, ou seja, adotar um plano 
sistemático. Se não houver compreensão, o sujeito apresentará uma 
conduta assistemática, não conseguindo montar a Torre de Hanói ou, 
baseando-se no ensaio-e-erro, fará um número excessivo de 
deslocamentos desnecessários. 
 
 

 Pelo fato de possuir essas qualidades, o jogo pode favorecer a manifestação 

sucessiva de mecanismos cognitivos, desde os mais primitivos (fundamentados na 

percepção dos resultados da conduta), até os mais sofisticados (os mais 

conscientes). De acordo com Moreno (1995), a tendência é que o indivíduo utilize 

recursos cognitivos mais sofisticados à medida que se forem ampliando os níveis de 

complexidade da atividade em questão. 

 De acordo com esses dados, o “Torre de Hanói” é uma atividade que exige a 

compreensão do jogador para que ele atinja o objetivo proposto com um menor 

número de movimentos possível. Para isso, o indivíduo deverá compreender as 

estratégias empregadas. Isso quer dizer que o jogo exige a construção das 

coordenações das ações por meio do pensamento.  
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 Baseado nessas coordenações o sujeito será capaz de inferir as conclusões 

(produção de conhecimento) sobre a relação entre as antigas e as novas tentativas 

utilizadas para a solução do problema. O processo da tomada de consciência 

efetua-se por meio da capacidade de interpretação e generalização do pensamento, 

o que possibilita ao indivíduo explicar os aspectos fundamentais que o levaram a 

solucionar o problema apresentado. 

 Além dessas características da construção do raciocínio, o “Torre de Hanói” 

permite a criação de um contexto privilegiado para a análise das estratégias e das 

seqüências das ações utilizadas pelo indivíduo. Para isso, o participante pode contar 

com um tempo totalmente livre (sem nenhum tipo de restrição) com vistas a 

apreender os fundamentos do jogo e desenvolver as suas estratégias para a 

resolução. Existem, portanto, no referido jogo, boas possibilidades de o investigador 

observar e investigar os mecanismos responsáveis pela tomada de consciência 

utilizados pelo jogador.  

 Observa-se, através desse levantamento, que o “Torre de Hanói” permite 

analisar aspectos funcionais responsáveis pela construção do conhecimento, bem 

como as relações entre o fazer e o compreender. 

 Tendo em vista que o presente trabalho tem como objetivo pesquisar, em um 

contexto microgenético, os procedimentos e as estratégias utilizados por 

universitários para construir o sistema contido no jogo “Torre de Hanói”, será 

caracterizado, na próxima seção, o Método Clínico, proposto por Piaget para 

analisar aspectos estruturais, e a proposta de Inhelder e Caprona (1996) sobre a 

análise funcional do desenvolvimento cognitivo.  
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5    O MÉTODO CLÍNICO E A ABORDAGEM MICROGENÉTICA NA ANÁLISE 
DOS PROCESSOS COGNITIVOS 

 

 Entendendo que os testes tradicionais, caracterizados por entrevistas 

padronizadas, se mostravam ineficazes para a análise das origens do pensamento, 

Piaget desenvolveu o Método Clínico, com o objetivo de investigar a psicogênese do 

desenvolvimento cognitivo. 

 Os testes que dominavam o cenário da Psicologia Cognitiva anteriormente à 

elaboração do Método Clínico caracterizavam-se por questionários padronizados 

que tinham o objetivo de quantificar as respostas dos entrevistados. Esses testes de 

inteligência tinham ainda o objetivo de obter escores, baseando-se no número das 

respostas corretas. Contrariamente a essas intenções, Piaget preocupou-se em 

investigar os aspectos psicogenéticos do pensamento por meio dos erros cometidos 

pelas crianças. 

 Ao se distanciar de forma radical e definitiva das padronizações dos métodos 

tradicionais, o autor estudou o indivíduo como um ser único, situado em um estado 

evolutivo do desenvolvimento cognitivo. No entanto, esse interesse não significa que 

Piaget, ao empregar o Método Clínico, buscava a investigação dos aspectos 

idiossincráticos e particulares dos examinandos; pelo contrário, preocupava-se com 

o sujeito epistêmico, ou seja, pelas formas universais da construção do 

conhecimento. A esse aspecto, Delval (2002, p. 70) afirma: 

 

A novidade que Piaget introduz no Método Clínico é o fato de utilizá-lo 
como um método para o estudo dos indivíduos normais em evolução. 
Piaget estuda a criança que tem diante dele como um sujeito único, um 
sujeito que é uma unidade, que tem uma coerência interna, porém não se 
centra no peculiar desse sujeito, e sim no universal, nessa criança como 
um sujeito epistêmico, um sujeito que produz conhecimentos. 
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 O Método Clínico piagetiano possui um objetivo claro: o de desvendar a 

psicogênese do pensamento. Essa gênese do pensamento é, portanto, 

desconhecida e ignorada pelo indivíduo. Por essa razão, o método exige uma 

postura mais ativa do examinador. O papel do investigador é, entre outros, o de 

intervir constantemente sobre as condutas do sujeito, com o objetivo de “[...] dirigir a 

conversa para um terreno fértil e, ao mesmo tempo, ser dirigido pelo pensamento do 

sujeito” (CARRAHER, 1989, p. 15). 

 Em função dessa postura do investigador, Delval (2002, p. 53) relata que: 

A essência do método consiste na intervenção constante do experimentador 
em resposta à atuação do sujeito, com finalidade de descobrir os caminhos 
que segue o seu pensamento, dos quais o sujeito não tem consciência e 
que, portanto, não pode tornar explícitos de maneira voluntária. 

 

 Para aplicar o Método Clínico adequadamente, o examinador deve, ao 

investigar o sujeito epistêmico, possuir, também, um amplo conhecimento dos 

estágios do desenvolvimento referentes à teoria piagetiana.  

 Segundo Ribeiro (2001), o Método Clínico exige uma constante re-elaboração 

das hipóteses para que o examinador possa realizar um adequado controle de sua 

investigação. Essas hipóteses de trabalho devem, a todo momento, nortear a 

escolha das situações-problema que são apresentadas aos participantes. No 

entanto, para que esse objetivo possa ser alcançado, o pesquisador deve conhecer 

os detalhes minuciosos de cada estágio do desenvolvimento piagetiano. 

Carraher (1989, p. 27) contribui para o esclarecimento desse tema, 

assinalando:  

 

A escolha prévia das situações a serem apresentadas à criança possibilita 
ao examinador a formulação de objetivos claros para o seu trabalho, que 
deve orientá-lo para que ele não se perca durante o exame e saiba usar a 
flexibilidade do Método Clínico sem gastar tempo desnecessariamente com 
questões sem interesse ou irrelevantes. 
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 Essa relação entre a teoria e a prática do Método Clínico torna-se bastante 

útil para que o examinador possa investigar se o examinado possui ou não as 

estruturas do pensamento capazes de resolver o problema proposto. 

 Para que essas estruturas sejam desvendadas, o investigador deve descobrir 

as respostas com maior grau de convicção, buscando uma melhor elucidação das 

respostas dúbias. Sobre essa importante função do examinador, Queiroz (1995, p. 

44) relatou: 

 
As respostas dadas pelo sujeito devem ser justificadas por ele; o ‘grau’ de 
certeza do examinando sobre o que respondeu deve ser investigado; as 
respostas não devem permanecer em forma ambígua, cabendo ao 
examinador apresentar novas questões que possibilitem ao próprio sujeito a 
eliminação de uma dupla interpretação. 

 
 

 No presente trabalho, a investigação sobre as relações entre o “fazer” e o 

“compreender” em sujeitos universitários será fundamentada em um contexto 

microgenético. 

 Enquanto o Método Clínico piagetiano se preocupa em descrever as 

estruturas que organizam e dirigem o pensamento, a abordagem microgenética está 

interessada nos processos funcionais que estão em curso na resolução dos 

problemas. 

 Esses mecanismos funcionais são responsáveis pela evolução das estruturas 

macrogenéticas do desenvolvimento cognitivo. A esse aspecto, Inhelder e Caprona 

(1996, p. 11) consideram que: “[...] a situação de aprendizagem – dentro da 

abordagem microgenética – foi visualizada como um meio de estudar os processos 

de crescimento e evolução, isto é, as transições de um estádio da macrogênese ao 

seguinte”. 

 A abordagem macrogenética, por sua vez, busca investigar as 

particularidades entre os modelos subjacentes à construção do conhecimento. De 
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acordo com os referidos autores, esse método conseguiu elaborar uma arquitetura 

estrutural do desenvolvimento cognitivo. 

 Segundo Ribeiro (2001), as relações entre estruturas e procedimentos são 

interdependentes. Tanto uns como outros se interferem mutuamente no decorrer do 

desenvolvimento. A ampliação evolutiva das estruturas possibilita a construção de 

novos procedimentos funcionais. Do mesmo modo, esses novos mecanismos 

favorecem o desenvolvimento de novas estruturas. Essa relação dialética e solidária 

entre os dois aspectos está intimamente relacionada com o intercâmbio entre os 

mecanismos das assimilações e os das acomodações. 

 Apontada a diferenciação entre as perspectivas macro e microgenéticas, 

serão enunciadas, a seguir, algumas características básicas da abordagem 

microgenética. 

 Enquanto a abordagem macrogenética defende uma postura mais 

intervencionista do examinador, a microgenética propõe uma intervenção mínima em 

relação às atividades do examinando. No entanto, o pesquisador deve estar bem 

atento às observações dos diferentes procedimentos utilizados pelo indivíduo na 

resolução do problema apresentado. 

 De acordo com Ribeiro (2001), as pesquisas funcionais que utilizam a 

abordagem microgenética visam investigar as estratégias selecionadas pelos 

examinados para a resolução dos problemas, avaliando os processos criativos que 

promovem as descobertas dos meios para alcançar o objetivo pretendido. 

 Ao investigar esses procedimentos, o pesquisador da abordagem 

microgenética interessa-se pelo sujeito psicológico. Este se diferencia do sujeito 

epistêmico (construtor dos conhecimentos universais) pelo seu caráter 
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idiossincrático, ou seja, pelos aspectos individuais que determinam uma maneira 

única e exclusiva de produzir conhecimentos. 

 Para estudar os procedimentos utilizados pelo sujeito psicológico, é 

fundamental investigar os “caminhos” trilhados pelo pensamento na atividade 

proposta. O examinador deve, portanto, permanecer atento às modificações em 

relação às estratégias utilizadas. 

 Para Inhelder e Caprona (1996), nesses procedimentos o indivíduo 

estabelece um controle sobre os resultados da própria ação. Trata-se de uma 

espécie de auto-exame, no qual é exercida uma confrontação entre os esquemas 

preditivos e as constatações dos observáveis, ou seja, dos resultados da ação. 

 Os conflitos resultantes das comparações entre os esquemas e as 

percepções dos eventos devem influenciar a visão de mundo do sujeito psicológico. 

O autocontrole sobre as próprias condutas deve impor certas limitações ao repertório 

das ações do sujeito, definindo assim a sua peculiaridade idiossincrática.  

 Como dito anteriormente, a abordagem microgenética não sugere muitas 

intervenções do examinador, pois seu objetivo específico é permitir a livre 

exploração do indivíduo com o objeto do conhecimento. É por meio dessa liberdade 

exploratória que o examinando manifesta os diversos procedimentos responsáveis 

pela construção do conhecimento. O indivíduo pode atualizar seus esquemas diante 

das dificuldades encontradas, modificando suas estratégias, escolhendo 

procedimentos mais adequados. Quanto a essa relação, Inhelder e Caprona (1996, 

p. 12) oferecem a seguinte contribuição:  

O estudo das microgêneses evidencia as características do processo 
interativo entre o sujeito e o objeto, que havia sido analisado por Piaget. Ele 
permite desvelar a coordenação e a integração eventuais das soluções e 
dos sucessivos modelos parciais do sujeito. 
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 Percebe-se que a investigação do uso dos recursos cognitivos em uma 

seqüência articulada de ações se torna fundamental. Um outro objetivo da 

perspectiva microgenética é analisar o conjunto das representações do indivíduo 

sobre a atividade, assim como as representações de sua resolução final. Ao 

investigar essas representações, o examinador está analisando as intenções e os 

valores do examinando. 

 De acordo com Inhelder e Caprona (1996), a representação do indivíduo 

sobre a tarefa pode sofrer modificações em função das representações sobre a 

situação final da atividade. Segundo esses autores, a representação do fim precede 

e determina a escolha dos meios, pela qual as representações podem modificar-se 

no decorrer da atividade desenvolvida. 

 Nota-se que as pesquisas que utilizam a abordagem microgenética exigem 

uma análise pormenorizada sobre a variabilidade dos procedimentos empregados. 

Para uma adequada investigação, a escolha da atividade torna-se fundamental. A 

tarefa a ser selecionada deve possibilitar situações nas quais as seqüências 

articuladas das ações possam ser observadas em um longo espaço de tempo. 

 Uma atividade que permita um contato longo entre sujeito-objeto favorece a 

observação do uso dos modelos parciais. Esses modelos correspondem a um 

conjunto de procedimentos adotados que não foram suficientes para a superação da 

situação-problema. O investigador, portanto, deve prestar atenção às alterações 

quanto ao uso de modelos inadequados à natureza do problema. 

 Com o uso dos estágios macrogenéticos como referência, torna-se 

necessário uma escolha adequada dos examinandos. O critério seletivo deve 

contemplar os sujeitos que previsivelmente serão capazes de compreender a 

atividade, sem que, no entanto, a resolvam de forma imediata. 
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 O jogo “Torre de Hanói”, como instrumento de coleta de dados, corresponde, 

de acordo com a perspectiva da microgênese, a uma tarefa privilegiada, que permite 

a investigação das seqüências dos procedimentos utilizados. Além disso, possibilita 

a atividade exploratória e a livre interação entre sujeito e objeto em uma dimensão 

temporal. 

 Uma vez que o presente estudo tem por objetivo verificar a influência da área 

profissional no nível de compreensão do jogo “Torre de Hanói”, serão apresentados 

a seguir os principais estudos realizados com universitários. 
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6     ESTUDOS SOBRE O PENSAMENTO FORMAL 

 

 O pensamento formal caracteriza-se pela capacidade de dominar aspectos da 

realidade por meio do raciocínio hipotético-dedutivo. No estágio das operações 

formais, o indivíduo torna-se capaz de utilizar o pensamento de acordo com uma 

operação lógica que considera os “possíveis”, ou seja, os conhecimentos produzidos 

por meio dos procedimentos dedutivos que atingem uma certa autonomia em 

relação aos aspectos puramente observáveis da realidade.  

 De acordo com Wadsworth (1995), o pensamento formal tende a generalizar 

o conhecimento construído, ou, melhor dizendo, por meio das explicações causais 

entre os fenômenos, o indivíduo pode aplicar essas relações lógicas a outras 

situações ainda não experimentadas. 

 Esse tipo de pensamento está relacionado com a capacidade de construção 

de hipóteses generalizáveis, de acordo com a qual o conhecimento é construído 

graças às operações dedutivas. Esse modo de produção de conhecimento 

assemelha-se aos métodos clássicos científicos. 

 Após essa breve referência às principais qualidades do pensamento formal, 

serão expostos a seguir os estudos que investigaram essas estruturas do 

pensamento em universitários. 

 Poucas pesquisas foram realizadas com o objetivo de analisar essa temática. 

Os estudos levantados nesta investigação utilizaram dois diferentes tipos de 

instrumento para a coleta dos dados, a saber: a Escala do Desenvolvimento do 

Pensamento Lógico de Longeot, citado por Souza e Macedo (1986), que possui 

provas piagetianas para a análise do desenvolvimento cognitivo, e o jogo de regras. 
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 Souza e Macedo (1986) aplicaram a “Escala do Desenvolvimento do 

Pensamento Lógico” em universitários de três diferentes áreas profissionais 

(Psicologia, Educação Física e Física). Nessa pesquisa, os autores investigaram a 

influência da área profissional sobre o aparecimento do pensamento formal em 

estudantes ingressantes no meio acadêmico. 

 Os autores não constataram a esperada influência do curso das Ciências 

Exatas (no caso, a Física) na manifestação das estruturas das operações formais na 

resolução daquele instrumento. Verificaram também que os alunos ingressantes nos 

cursos universitários se encontravam em diferentes níveis de desenvolvimento 

cognitivo. 

 Em uma pesquisa com estudantes do primeiro período do meio universitário, 

Schwebel, citado por Souza e Macedo (1986), concluiu que esses indivíduos 

ingressavam na vida acadêmica sem possuírem as estruturas cognitivas inerentes 

ao estágio operatório-formal.  

 Ao analisar o conteúdo das atividades desenvolvidas pelos participantes de 

sua pesquisa, Thibodeau, citado por Souza e Macedo (1986), afirmou que a alta 

capacidade para a aprendizagem possui correlação positiva com o conteúdo da 

tarefa proposta, ou seja, a aprendizagem tende a ser bem superior quando o 

conteúdo da atividade se apresenta próximo ao tipo de trabalho realizado no 

cotidiano do sujeito.  

 Com o objetivo de verificar a influência da área profissional em relação ao uso 

das estruturas das operações formais, White e Fershenberg, citados por Souza e 

Macedo (1986), realizaram um estudo com universitários das Ciências Exatas e das 

Ciências Humanas. Os autores afirmaram que as performances dos participantes 
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apresentavam correlação positiva com o grau de familiaridade em relação ao 

conteúdo da prova aplicada e com a área de interesse do indivíduo. 

 Em um estudo com participantes adultos, que eram ao mesmo tempo 

professores do ensino fundamental e estudantes do curso de Pedagogia, Fiorot 

(2001) utilizou o “Jogo da Senha”. A autora constatou que 90% dos participantes não 

manifestaram, na resolução da situação-problema contida na atividade, os 

procedimentos relativos ao raciocínio lógico das operações formais. 

 As estratégias mais utilizadas por esses participantes foram as 

fundamentadas no ensaio-e-erro. Verificou-se um nível baixo de compreensão das 

ações e do sistema contido no jogo. A autora não encontrou, ainda, diferenças 

significativas no desempenho alcançado pelos estudantes do primeiro e do último 

período do referido curso. 

 Em uma outra pesquisa realizada com participantes universitários na faixa-

etária entre 18 e 25 anos, Queiroz (1995) investigou o raciocínio lógico em 

estudantes do curso da Psicologia. Nesse estudo, que utilizou a abordagem 

microgenética para a coleta e análise dos dados, o autor destacou os tipos de erros 

procedimentais cometidos pelos participantes no decorrer da construção das 

estratégias para a solução do “Jogo da Senha”. 

 Nesse estudo, o autor verificou uma maior possibilidade de erros no jogo com 

9 e 16 sinais, registrando 8 tipos de erros, em relação à tipificação de erros 

encontrada no jogo com 3 e 4 sinais, que, nesse caso, eram apenas de dois tipos. 

Verificou também que a nova tipificação era compatível com o critério de avaliação 

dos dados proposto por Piaget (1986), que corresponde aos níveis evolutivos IA, IB, 

II e III. 
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 O levantamento aqui feito mostra que existe uma carência de pesquisas nas 

quais os jogos de regras são utilizados. Com relação ao instrumento proposto (o 

jogo Torre de Hanói), não foram encontrados estudos com participantes 

universitários. As investigações realizadas com o referido jogo destinaram-se a 

pesquisar o desenvolvimento cognitivo em crianças e adolescentes, e não em 

participantes adultos. 

 Portanto, a presente pesquisa tem como propósito ampliar os estudos que 

analisam as relações entre o “fazer” e o “compreender” em adultos inseridos nas 

diferentes áreas profissionais. Além disso, visa contribuir para o conjunto de 

pesquisas relativas aos jogos de regras. 
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7   POSIÇÃO DO PROBLEMA 

 

O presente trabalho teve por objetivo analisar, em um contexto microgenético, 

os procedimentos e estratégias utilizados por universitários para compreender o 

sistema contido no jogo “Torre de Hanói”. 

Com base nessa análise, foi observado o nível de compreensão desses 

estudantes em relação ao jogo, nível que é determinado pela transformação do 

“fazer” em “compreender”, que, segundo Piaget (1977), caracteriza o processo de 

tomada de consciência.  

Esta pesquisa visa ainda investigar a influência de duas áreas profissionais,  a 

de Engenharia Civil e a de Psicologia, nesse processo de compreensão do sistema 

contido no jogo. Para isso, trabalhou com alunos do oitavo ao último período desses 

cursos, matriculados na Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)   

 A hipótese inicialmente formulada considera a importância da área 

profissional sobre os melhores desempenhos em relação aos níveis de 

compreensão. Essa hipótese foi fundamentada nos resultados alcançados por 

Schwebel (apud TORRES; MACEDO, 1994) apresentados no capítulo anterior.  

 Esse autor constatou que o tipo de trabalho realizado pelo indivíduo em seu 

dia-a-dia influencia na aprendizagem do sistema de uma atividade proposta.  

 Posto isso, a previsão é de que o conteúdo relativo ao sistema do jogo “Torre 

de Hanói” seja mais bem assimilado por sujeitos que possuem melhores domínios 

sobre as operações lógico-matemáticas. Nesse caso, a área profissional que 

supostamente favoreceria o desenvolvimento dessas operações seria a ligada às 

Ciências Exatas.    
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Anteriormente a esta pesquisa, foi realizado um estudo-piloto com estudantes 

universitários de duas áreas profissionais – Ciências Exatas e Ciências Humanas – 

também da UFES, com o propósito de testar o instrumento e um critério avaliativo. 

Esse estudo preliminar contou com a participação de 8 alunos, 4 do curso de 

Psicologia, 2 deles matriculados no primeiro período e 2, no último, e 4 do curso de 

Engenharia Elétrica, 2 do primeiro período e 2 do último.  

Ao comparar os resultados alcançados pelos estudantes do primeiro período 

dos dois cursos, observou-se que os participantes da área de Exatas atingiram 

melhores desempenhos que os de Humanas. Os alunos de Psicologia alcançaram  

êxito parcial na solução do jogo, isto é, resolveram algumas torres com número 

mínimo de jogadas e outras, com número excedente de deslocamentos, nos quais 

se  verificou um predomínio das ações de ensaio-e-erro. Em relação ao plano do 

compreender, nenhum participante conseguiu elaborar conceitualmente as quatro 

estratégias fundamentais para a resolução do jogo. Os alunos ingressantes de 

Engenharia Elétrica alcançaram um domínio pleno do sistema do jogo nos planos  

tanto do fazer, quanto do compreender, isto é, resolveram o problema presente em 

todas as torres com quantidade mínima de movimentos e foram capazes de 

conceituar coordenadamente todas as estratégias.  

Os 4 estudantes matriculados no último período dos dois cursos alcançaram 

êxito pleno na solução do problema, obtendo, assim, o domínio pleno do sistema do 

jogo no plano do fazer.  No plano do compreender, um dos 2 universitários do curso 

de Psicologia obteve domínio parcial e o outro, domínio pleno do referido sistema. 

No que se refere aos alunos da área de Exatas, todos atingiram um domínio parcial 

do sistema do jogo, não conseguindo, dessa forma, articular as quatro estratégias 

por meio das conceituações.   
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 Como esse estudo piloto utilizou um pequeno número de participantes, 

tornou-se difícil generalizar os resultados obtidos, já que poderia ter aqui ocorrido a 

presença de um sujeito que se destacasse muito da média dos outros formandos do 

curso de Psicologia.  

 A realização desse estudo, envolvendo um maior número de participantes, 

tornou-se necessária para que resultados mais consistentes sobre a influência da 

área profissional no processo da tomada de consciência fossem alcançados.   

Portanto, o presente trabalho justifica-se pela necessidade de se ampliar 

a) a discussão de um tema teórico piagetiano (tomada de consciência), de 

fundamental importância para a área da Psicologia do Desenvolvimento 

Humano; 

b) os dados empíricos de trabalhos que utilizam jogos de regras, 

particularmente o jogo “Torre de Hanói”, na análise da relação entre o 

fazer e o compreender em adultos, já que a maioria dos estudos foi 

realizada com crianças e adolescentes; 

c) os estudos que investigam a influência da área profissional no 

desempenho cognitivo (relação entre o fazer e o compreender) de 

universitários por meio de um jogo de regras, já que a maioria dos 

trabalhos realizados utilizou as provas piagetianas com o objetivo comum 

de investigar as estruturas do pensamento formal.  
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8   MÉTODO 

 

8.1   PARTICIPANTES 

 

 Participaram desta pesquisa 30 estudantes universitários matriculados em um 

curso da área das Ciências Exatas e em outro, da área das Ciências Humanas, da 

Universidade Federal do Espírito Santo. Esses participantes foram divididos em dois 

grupos de 15 universitários, um do curso de Engenharia Civil e outro do curso de 

Psicologia, todos alunos do oitavo ao último período. 

 A escolha dos estudantes foi realizada de modo aleatório. A variável “sexo” foi 

desprezada, e isso se justificou pelo próprio objetivo geral do trabalho, que foi o de 

analisar a influência da área profissional sobre os níveis de compreensão 

alcançados, independente de uma possível interferência dessa variável.  

 Durante a seleção desses participantes, foi investigado se eles já tinham um 

diploma de curso superior, ou se estavam fazendo um outro curso de graduação. 

Esse procedimento justificou-se pela necessidade de descartar qualquer influência 

de uma outra área profissional sobre o nível de compreensão a ser alcançado pelo 

aluno. 

 A opção por esses estudantes foi fundamentada na hipótese de que as 

diferenças existentes entre os conteúdos programáticos dos dois cursos exerceriam 

influência no processo da tomada de consciência relativa à resolução do problema 

contido no jogo “Torre de Hanói”.  

 Na área das Ciências Exatas, pressupõe-se que ocorra uma exigência 

constante, ao longo do curso, de que os conteúdos relativos ao pensamento lógico-

matemático sejam desenvolvidos e manifestados. Além disso, essa área profissional 
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também exige que os alunos comprovem suas hipóteses, ou suas idéias, por meio 

de operações numéricas. Já no curso da área de Humanas, essa exigência não 

costuma ser tão freqüente.  

 

8.2   INSTRUMENTO E PROCEDIMENTOS 

  

 O jogo “Torre de Hanói” foi utilizado de acordo com o Método Clínico, com 

ênfase na microgenética. A aplicação do instrumento foi feita individualmente, sem 

qualquer delimitação de tempo. O procedimento dividiu-se em três etapas distintas. 

Na  primeira etapa, os participantes resolviam a situação-problema relativa às torres 

com 2, 3, 4 e 5 discos com o preenchimento do protocolo de registro das jogadas. 

Na segunda etapa, preenchiam um quadro contendo uma tabela com fileiras e 

colunas, nas quais anotavam a quantidade total de movimentos gastos em cada 

torre e o número de deslocamentos de cada disco. Na terceira e última etapa da 

aplicação, os estudantes respondiam às questões formuladas na entrevista, que 

abordavam a utilização das estratégias para a solução do problema do jogo.  

 Anteriormente à aplicação dessas três etapas, foi apresentado aos 

participantes o material da “Torre de Hanói”, com o objetivo de possibilitar que se 

adaptassem à situação-problema contida no jogo. Esse momento também foi 

caracterizado pela exposição do objetivo e das regras do jogo. Todas as dúvidas 

foram esclarecidas, e as explicações puderam ser repetidas tantas vezes quantas 

foram necessárias. 

 No início do jogo, os discos estavam sempre empilhados em ordem 

decrescente na coluna inicial (A). O participante estava incumbido de transportar a 

torre, partindo dessa coluna, passando por uma coluna intermediária (B) até chegar 
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à coluna C. Conforme foi mencionado no quarto capítulo deste trabalho, o jogo 

“Torre de Hanói” possui duas regras básicas: a) os discos devem ser movimentados 

um de cada vez; b) os discos menores nunca podem ficar por baixo dos maiores. 

Feita essa explanação sobre as regras do jogo e sobre o contato inicial dos 

participantes com a “Torre de Hanói”, será descrita detalhadamente a metodologia 

da aplicação do instrumento em suas três etapas.   

Na primeira etapa da aplicação, destinada à solução do jogo com as torres 

com 2, 3, 4 e 5 discos, o sujeito era solicitado a resolver a situação-problema 

proposta. O indivíduo poderia atingir o objetivo do jogo de duas maneiras: com êxito 

parcial, ou seja, com número mínimo de deslocamentos de algumas torres, por 

exemplo, das torres com 2 e 3 discos, e com quantidade excedente de movimentos 

de outras, como, por exemplo, das torres com 4 e 5 discos; com êxito pleno, isto é, 

com número mínimo de movimentos em todas elas. 

Essa fase inicial da aplicação consistia em propor ao participante resolver o 

problema contido na torre com 2 discos. Se esse objetivo fosse alcançado, o terceiro 

disco seria acrescentado. Se o objetivo fosse alcançado na torre com 3 discos, 

acrescentar-se-ia o quarto disco, e assim por diante.  

Os participantes eram orientados a jogar com total liberdade para que 

dirigissem eles mesmos o curso da aplicação. Como o estudante não era informado 

se havia solucionado o problema com número mínimo ou excedente de 

deslocamentos, cabia unicamente a ele a decisão de passar ou não para a torre 

seguinte, isto é, para a torre com um número superior de discos. O sentido inverso 

também era válido: o participante podia retornar às torres com número inferior de 

discos em qualquer etapa da aplicação.  
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Ainda nessa primeira fase, os estudantes eram orientados a efetuar, eles 

mesmos, o registro da seqüência de suas jogadas em um protocolo. No caso da 

solução da torre com 2 discos com número mínimo de deslocamentos, o registro 

seria realizado da seguinte forma: o sujeito movimentaria o disco 1  da coluna A para 

a coluna B, marcando 1 AB; depois deslocaria o disco 2 da coluna A para a coluna 

C, registrando 2 AC; para concluir, movimentaria o disco 1 da coluna B para a C, 

anotando 1 BC.  

Esse registro era realizado no momento em que os participantes jogavam, ou 

seja, à medida que iam movimentando os discos, eles mesmos anotavam as 

jogadas no papel. Os estudantes poderiam também optar por explorar o jogo, 

treinando diferentes seqüências de jogadas antes de efetuarem o registro definitivo. 

Na segunda etapa da aplicação, os estudantes eram solicitados a preencher 

o quadro de anotações proposto por Macedo (1991). Esse recurso tinha o formato 

de uma tabela, com espaços reservados para o registro do número total de 

movimentos utilizados em relação a cada disco e do número total de deslocamentos 

de cada torre, inclusive a torre com 1 disco. O Quadro 1, a seguir, apresenta a 

distribuição do número de deslocamentos necessário para a solução do problema 

contido nas torres com 1, 2, 3, 4 e 5 discos. 
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Torres/Discos

 
 Disco 1 

 
Disco 2 

 
Disco 3 

 
Disco 4 

 
Disco 5 

 
   Total 

Torre com  
1 disco 

 
      1   

 
       - 

 
       - 

 
       - 

 
      - 

 
      1 

Torre com 
2 discos 

 
      2 

 
      1 

 
       - 

 
       - 

 
      - 

 
      3 

Torre com 
3 discos 

 
      4 

 
      2 

 
      1 

 
       - 

 
       - 

 
      7 

Torre com 
4 discos 

 
      8 

 
      4 

  
      2 

 
       1 

 
       - 

 
     15 

Torre com 
5 discos 

 
     16 

 
      8 

 
      4 

 
       2 

 
      1 

 
     31 

 

Quadro 1 – Número de deslocamentos necessário para a solução do 

problema contido nas torres com 1, 2, 3, 4 e 5 discos.  

 Após o preenchimento desse quadro, solicitava-se dos participantes que 

analisassem suas anotações. Se o quadro fosse preenchido corretamente, com 

movimentos mínimos em todas as torres, o participante poderia verificar a existência 

de uma relação matemática (progressão geométrica) entre os números de 

deslocamentos das torres. Se houvesse uma torre com quantidade excedente de 

deslocamentos, esse número fatalmente destoaria dos demais e possibilitaria ao 

aluno notar que a torre estava sendo resolvida com movimentos a mais, ou seja, 

com movimentos desnecessários. Essa informação poderia levá-lo a retornar à 

referida torre para buscar novamente o êxito pleno na solução do jogo.  

 Ainda nessa segunda etapa, era proposto aos participantes um desafio: 

conseguir prever o número de movimentos necessário para a solução das torres 

com 6 e 7 discos. Para isso, os alunos teriam que constatar a existência da 

progressão geométrica presente no quadro e analisá-la, a fim de poder generalizar a 
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quantidade mínima de jogadas para a resolução dessas torres. No entanto, esse 

desafio só era apresentado àqueles que solucionavam o problema contido nas torres 

com 2, 3, 4 e 5 discos com número mínimo de movimentos. 

 Se o participante conseguisse chegar às respostas corretas, era solicitado a 

elaborar um método ou uma fórmula capaz de prever o número de deslocamentos 

necessário para a resolução do problema contido na torre com um número “n” de 

discos (por exemplo: n = 10). A equação matemática capaz de descobrir a 

quantidade mínima de movimentos para a referida torre é a “2ⁿ -1”.  

Os relatos relativos à análise feita com base no quadro seriam gravados em 

uma fita cassete, com a permissão dos participantes.  

 Na terceira e última etapa da aplicação, era realizada uma entrevista que 

reunia as seguintes questões:  

 1)  Você utiliza alguma estratégia para solucionar o problema? 

 2) Qual foi o disco mais deslocado? Qual foi o disco menos deslocado?  

Ocorreu a mesma coisa com todas as torres? 

 3) A forma de solucionar o problema com 2, 3, 4 e 5 discos é a mesma?  

Existe alguma semelhança entre elas? 

 4) Importa por qual coluna começar? O primeiro movimento é importante para 

a solução do problema? Por quê? É o mesmo para as torres com 2, 3, 4 e 5 discos? 

 5) Existe alguma regularidade entre as torres de números pares e as de 

números ímpares? Qual? 

 6) Se você tivesse que ensinar uma outra pessoa a jogar, o que falaria para 

ela? 

 Esse procedimento tinha como objetivo avaliar o grau de compreensão do 

sujeito sobre suas ações na situação do jogo, isto é, a elaboração e a coordenação 
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conceitual das quatro estratégias fundamentais para a solução do problema com 

número mínimo de deslocamentos.  

Para alcançar o objetivo do jogo “Torre de Hanói” com o menor número de 

movimentos, ele terá que  elaborar e aplicar as quatro estratégias fundamentais:  

 Estratégia 1: liberar o disco maior, depois o segundo maior, e assim     

sucessivamente; 

 Estratégia 2 : construir uma torre de “n-1” discos na coluna “B”; 

 Estratégia 3: movimentar diretamente o disco maior da sua coluna de origem 

“A” para a coluna “C”; e 

 Estratégia 4: transportar o disco 1, na primeira jogada, diretamente para a 

coluna C, se o número de discos for ímpar, e, se for par, transportá-lo da coluna A 

para a coluna B. 

A aplicação do instrumento aconteceu nas salas de aulas dos próprios blocos 

em que os participantes estudavam. Essas salas encontravam-se totalmente 

desocupadas. Só era permitida a presença do pesquisador e do estudante no 

momento da aplicação, pois a circulação ou a permanência de qualquer outra 

pessoa no recinto poderia ser prejudicial à concentração do sujeito. 

Quanto à marcação da data de aplicação do jogo, os estudantes eram  

totalmente livres para escolher o dia e horário que melhor lhes aprouvessem. Só 

uma condição era colocada: o momento do encontro não poderia acontecer nas 

vésperas ou em horários que antecediam as provas ou outras atividades 

acadêmicas de cunho avaliativo. Essa conduta justificava-se pela necessidade de se 

evitar que o participante estivesse desconcentrado ou preocupado com o fator 

tempo, no decorrer da aplicação.  
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8.3   CRITÉRIOS PARA A ANÁLISE DOS DADOS 

  

 A avaliação dos participantes baseou-se nas relações entre o “fazer” e o 

“compreender”. Essa análise levou em conta o êxito na solução das torres com 2, 3, 

4 e 5 discos (plano do fazer) e a conceituação e coordenação das quatro estratégias 

para a solução do jogo (plano do compreender).  

 A análise dos dados fundamentou-se na avaliação do desempenho alcançado 

pelo participante na primeira e na segunda etapa, ou seja, a resolução do jogo e a 

montagem do quadro proposto por Macedo (1991), e na formulação e articulação 

conceitual das estratégias durante a entrevista, na terceira etapa da aplicação.   

 Na avaliação do desempenho dos participantes, na primeira etapa da 

aplicação, verificaram-se os resultados alcançados na solução do problema contido 

no jogo. Esses resultados poderiam ser: não resolvem o problema contido no jogo 

“Torre de Hanói”; solucionam a situação-problema das torres com número excedente 

de movimentos; resolvem o problema, mas, em uma parte, com uma quantidade 

mínima de jogadas, e, em outra, com um número excedente; solucionam o problema 

com a quantidade mínima de deslocamentos em todas as torres.  

 Em relação à montagem do quadro de anotações, na segunda etapa da 

aplicação, avaliou-se a capacidade do participante em montá-lo e em prever o 

número de movimentos necessário para a solução do jogo com as torres de 6, 7 e 

“n” discos. Além disso, verificou-se se o estudante conseguia construir a equação “2ⁿ 

- 1”.   

 Uma vez que a entrevista tinha como objetivo a avaliação do grau de 

compreensão do sistema contido no jogo, verificou-se se os estudantes conseguiam 
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mencionar, de forma articulada, as quatro estratégias fundamentais para a solução 

do jogo.   

O critério de avaliação dos resultados aqui utilizado foi formulado com base 

na premissa de que o processo da tomada de consciência se efetiva a partir de uma 

coordenação conceitual do conhecimento produzido pelo pensamento. No caso do 

jogo utilizado nesta pesquisa, esse conhecimento está relacionado à capacidade de 

o sujeito explicar as relações causais existentes na utilização das quatro estratégias 

necessárias à resolução do problema proposto.    

O critério de avaliação adotado levou em conta o domínio pleno ou parcial do 

sistema contido no jogo pelos participantes, por meio tanto do pensamento quanto 

das conceituações. Pelo fato de o jogo “Torre de Hanói” ser caracterizado como uma  

atividade que só pode ser resolvida pelas ações de êxitos sucessivos, seu objetivo 

só será alcançado se houver um comando do pensamento sobre os esquemas das 

ações. Em uma palavra: para atingir o êxito pleno na solução do problema é 

necessário que o indivíduo seja capaz de representar mentalmente a seqüência 

lógica das ações, de modo que os erros sejam previstos e eliminados antes de sua 

ocorrência. É dessa forma que os procedimentos de ensaio-e-erro são superados.  

Assim sendo, foram elaborados três níveis e cinco subníveis para a análise 

do nível de compreensão alcançado pelos participantes: os níveis IA, IB, IIA, IIB, IIC 

e III.   

No nível IA, foram classificados os participantes que não conseguiram 

resolver o problema do jogo com o número mínimo de jogadas, em nenhuma das 

torres, e que não foram capazes de formular nenhuma das quatro estratégias para a 

solução do jogo, limitando-se apenas a descrever as regras do jogo ou a seqüência 

das próprias jogadas. As ações utilizadas foram típicas de ensaio-e-erro. 
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No nível IB, relacionado ao plano do fazer, foram classificados os 

estudantes que resolveram uma parte do jogo com número mínimo de jogadas e 

solucionaram a outra com número excedente de movimentos. Isso permite dizer que  

ainda houve um predomínio dos procedimentos de ensaio-e-erro na solução do 

problema. No plano do compreender, esses participantes não foram capazes de 

conceituar nenhuma estratégia. No entanto, é possível que os que conseguiram 

mencionar não tenham sido capazes de explicar as articulações existentes entre 

elas.  

No nível IIA, foram incluídos os participantes que alcançaram êxito parcial 

na solução do problema e que demonstraram uma compreensão parcial do sistema 

contido no jogo por meio das conceituações. Em relação à capacidade de conceituar 

as estratégias articuladamente, esses alunos foram capazes de estabelecer 

coordenação entre duas ou três delas. No entanto, no plano do fazer, ainda se 

verificou um predomínio das ações de ensaio-e-erro nesse nível de compreensão.  

No nível IIB, foram considerados os estudantes que conseguiram atingir 

êxito pleno na solução do problema do jogo, mas não foram capazes de formular 

nenhuma estratégia por meio das conceituações. Quando formularam, não 

chegaram a coordená-las verbalmente. Pode-se assim afirmar que esses sujeitos 

atingiram um domínio pleno do sistema do jogo por meio do pensamento e um 

domínio parcial por meio das conceituações. Já é possível também perceber que foi 

superada a necessidade de recorrer às ações de ensaio-e-erro para solucionar o 

problema.  

No nível IIC, no plano do fazer, foram classificados os participantes que 

conseguiram resolver o problema contido no jogo com número mínimo de 

movimentos, em todas as torres, e que alcançaram, desse modo, o domínio pleno do 
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sistema do jogo por meio do pensamento. Em relação à conceituação das 

estratégias, os indivíduos conseguiram mencionar duas ou três de forma 

coordenada. No entanto, ainda não é possível afirmar que o domínio pleno do 

sistema contido no jogo tenha sido obtido por meio das conceituações.   

No nível III, foram incluídos os participantes que obtiveram êxito pleno na 

resolução do problema contido nas quatro torres e que também conseguiram 

coordenar as quatro estratégias conceitualmente. Nesse nível de compreensão, 

verifica-se que os participantes são capazes de explicar as relações causais 

existentes entre quatro estratégias. Sendo assim, pode-se afirmar que os 

participantes classificados nesse nível alcançaram um domínio pleno do sistema do 

jogo por meio tanto do pensamento quanto das conceituações.  

Em relação à análise estatística dos resultados, foram utilizados o teste do 

Qui-Quadrado e o Exato de Fischer.   
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9 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

              Com base nos resultados obtidos na análise microgenética (INHELDER; 

CAPRONA, 1992, 1996) realizada com cada um dos participantes da pesquisa 

(Anexos A e B), investigaram-se aspectos do processo de tomada de consciência 

por meio da solução de um problema contido no jogo “Torre de Hanói”. Assim, foram 

analisados os mecanismos cognitivos utilizados por esses participantes nas três 

etapas da coleta de dados descritas no capítulo anterior. 

Os mecanismos cognitivos foram analisados tanto no plano do fazer (solução 

do problema), que caracteriza a primeira e a segunda etapa, quanto no plano do 

compreender (formulação das estratégias), que caracteriza a terceira etapa. 

Tendo em vista que o objetivo deste trabalho consiste em investigar a 

influência de duas áreas profissionais no nível de compreensão do sistema contido 

no jogo “Torre de Hanói”, caracterizado pela relação entre o fazer e o compreender, 

serão apresentados, a seguir, os resultados obtidos pelos participantes nesse 

processo. 

 

9.1   PLANO DO FAZER 

 

De um modo geral, todos os participantes resolveram o problema contido nas 

torres com 2, 3, 4 e 5 discos, independente da quantidade de movimentos utilizados. 

No entanto, esse mesmo desempenho não foi observado quando se levou em conta 

apenas a solução dessas torres com o número mínimo de deslocamentos, ocasião 

em que se verificou que nem todos os alunos conseguiram atingir esse objetivo, 

sobretudo nas torres com 4 e 5 discos.  
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Na torre com 2 discos, todos os participantes resolveram o problema 

instantaneamente, com quantidade mínima de jogadas logo na primeira tentativa. No 

entanto, como pode ser observado na Figura 3, o mesmo não ocorreu em relação às 

outras torres. Desse modo, na torre com 3 discos, a grande maioria dos sujeitos 

(96,7%) alcançou o objetivo com o menor número possível de deslocamentos. Já na 

torre com 4 discos, a quantidade de participantes que solucionou o problema com o 

número mínimo foi um pouco menor (83,3%). No que se refere à torre com 5 discos, 

essa porcentagem caiu para 60%. Com base nesses resultados, é possível afirmar 

que a tarefa de solucionar o jogo “Torre de Hanói” se torna mais difícil, à medida que 

o grau de complexidade do problema aumenta, ou seja, à medida que as torres 

passam a conter um maior número de discos.  
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Figura 3 –  Participantes que solucionaram o problema do jogo com  

número mínimo de deslocamentos.  
 

Além disso, é possível afirmar que os sujeitos do curso de Psicologia 

encontraram maiores dificuldades para solucionar o jogo com número mínimo de 
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jogadas, principalmente nas torres com 4 e 5 discos. A Figura 4 mostra o 

desempenho dos participantes de ambos os cursos nas torres com 3, 4 e 5 discos.  
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Figura 4 –  Participantes que solucionaram o problema com 
número  

mínimo de deslocamentos, de acordo com o curso. 
 

Em relação aos resultados mais gerais referentes ao alcance do êxito pleno 

ou parcial na solução do jogo, verificou-se que os resultados obtidos na primeira e 

na segunda etapa (solução das torres com 2, 3, 4 e 5 discos e preenchimento do 

quadro, respectivamente) demonstraram que a maioria dos participantes (60%) 

obteve êxito pleno, ou seja, conseguiu solucionar o problema contido nas quatro 

torres com quantidade mínima de movimentos. No entanto, constatou-se que, 

enquanto a maioria dos estudantes do curso de Engenharia Civil (80%) alcançou 

êxito pleno, a maior parte dos universitários do curso de Psicologia (60%) obteve 

êxito parcial, isto é, conseguiu resolver o problema contido em algumas torres com 
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número mínimo de jogadas e, em outras, com número excedente de deslocamentos. 

Com base no teste do Qui-Quadrado, verificou-se que esses resultados 

apresentaram diferenças significativas (p < 0,05) em favor do curso de Exatas, 

resultados que podem ser observados na Figura 5. 
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Figura 5 –  Participantes que obtiveram êxito pleno ou parcial na solução  
do problema após a primeira e a segunda etapa da aplicação. 

 
 
 

 Uma vez realizada a análise geral do desempenho alcançado na resolução de 

todas as torres, após a realização da primeira e da segunda etapa de aplicação do 

jogo, serão apresentados os resultados mais detalhados obtidos na primeira etapa, 

na qual os participantes tentaram resolver o problema contido em cada torre (com 2, 

3, 4 e 5 discos), ou seja, os resultados referentes ao desempenho dos participantes 

antes do preenchimento do quadro proposto por Macedo (1991), o qual possibilita 

analisar as regularidades entre os números de deslocamentos dos discos.  

 



 70

 

 

 9.1.1   Primeira Etapa 

 

Em relação à torre com 2 discos, verificou-se que todos os participantes 

conseguiram solucionar o problema com número mínimo de jogadas, de forma 

instantânea, isto é, logo na primeira tentativa. No entanto, como pode ser observado 

na Tabela 1, o mesmo não ocorreu com as outras torres.  

 
Tabela 1 

Desempenho dos participantes na resolução do problema contido nas 
torres com 3, 4 e 5 discos na primeira etapa da aplicação, 

 

3 discos 4 discos 5 discos 
Curso número 

mínimo 
número 

excedido
número
mínimo

número 
excedido

número 
mínimo 

número 
excedido

Psicologia 
(N=15) 

13 
(86,67%) 

02 
(13,33%) 

10 
(66,67%)

05 
(33,33%) 

04 
(26,67%) 

11 
(73,33%) 

Engenharia 
Civil (N=15) 

14 
(93,33%) 

01 
(6,67%) 

13 
(86,67%)

02 
(13,33%) 

09 
(60,00%) 

06 
(40,00%) 

Total 
(N=30) 

28 
(98,33%) 

02 
(6,67%) 

23 
(76,67%)

07 
(23,33%) 

13 
(43,33%) 

17 
(56,67%) 

*  Na solução da torre com 2 discos, todos os participantes resolveram o problema com número mínimo  
de  deslocamentos.  
 

No que se refere à torre com 3 discos, observou-se que (a) a grande maioria 

dos estudantes do curso de Engenharia Civil (93,33%) conseguiu solucioná-la com o 

número mínimo de deslocamentos, 4 deles (28,57%) resolveram a torre de forma 

instantânea, e (b) 86,67% dos alunos do curso de Psicologia solucionaram-na com o 

menor número possível de jogadas, 6 deles (40%) atingiram esse objetivo 

instantaneamente. 
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Na torre com 4 discos, foi constatado que 13 participantes da área de 

Exatas (86,67%) solucionaram o problema com número mínimo de deslocamentos, 2 

deles (13,1%), logo na primeira tentativa. Quanto à área de Humanas, 10 estudantes 

(66,67%) alcançaram esse objetivo, 2 deles (20%), instantaneamente.  

Por fim, no que diz respeito à torre com 5 discos, verificou-se que, 

enquanto 60% dos estudantes do curso de Engenharia Civil (60%) a solucionaram 

com número mínimo de jogadas, 73,33% dos universitários do curso de Psicologia 

resolveram o problema com movimentos excedentes. Dos participantes dos dois 

cursos que solucionaram essa torre com o número mínimo de jogadas, nenhum o 

fez de forma instantânea. Os resultados mostraram também que a maioria dos 

alunos do curso de Psicologia encontrou maiores dificuldades para solucionar, na 

primeira etapa da aplicação, o problema contido na torre com 5 discos do que o 

contido nas outras torres. Quanto à comparação dos desempenhos alcançados 

pelos participantes dos dois cursos, foi observada uma grande discrepância entre os 

resultados obtidos: os da área de Exatas obtiveram resultados bem superiores na 

solução da torre com 5 discos do que os da área de Humanas.  

A seguir, serão apresentados os resultados relativos ao desempenho dos 

participantes dos dois cursos na solução do jogo, após o preenchimento do quadro, 

já na segunda etapa da aplicação. Além disso, serão descritos os resultados 

referentes à capacidade de generalização do número mínimo de deslocamentos 

necessário para a solução das torres com 6, 7 e “n” discos. 
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9.1.2   Segunda Etapa 

 

Nessa etapa da aplicação, ainda em relação ao plano do fazer, foi proposto 

aos participantes o preenchimento do quadro com a anotação da quantidade de 

movimentos utilizados no jogo. Como já foi mencionado no oitavo capítulo, esse 

quadro possui espaços reservados para o registro do número de deslocamentos de 

cada disco e da quantidade das jogadas utilizadas em cada torre, inclusive na torre 

com 1 disco. 

Desse modo, ao preencher e analisar o referido quadro, os estudantes 

podiam perceber uma relação matemática (progressão geométrica) entre o número 

de deslocamentos dos discos em cada torre. Esse dado auxiliou os participantes que 

atingiram êxito parcial na solução do jogo a observar que algumas de suas torres 

foram solucionadas com número excedente de movimentos (levando-se em conta 

que a quantidade de movimentos dessas torres destoava da seqüência lógica 

daquela progressão matemática). Logo, a partir dessa verificação, alguns deles 

puderam inferir a quantidade necessária de deslocamentos para resolver o problema 

contido no jogo. 

Já que era permitido aos participantes retornar à solução das torres em 

qualquer momento das três etapas da aplicação, alguns só conseguiram alcançar o 

objetivo do jogo com número mínimo de deslocamentos após o preenchimento e a 

análise desse quadro. Os resultados referentes à necessidade do auxílio desse 

recurso podem ser verificados na Figura 6. 
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Figura 6 –  Participantes que obtiveram êxito pleno com ou sem o auxílio  

do quadro. 
 

 
Com base nesses resultados, foi possível perceber que 60% dos estudantes 

do curso de Engenharia Civil alcançaram êxito pleno, sem precisar recorrer à 

observação e à análise das informações contidas no quadro. Foi possível perceber 

também que 60% dos estudantes do curso de Psicologia não solucionaram o jogo 

com êxito pleno, nem mesmo após passar pela segunda etapa da aplicação.  

Verificou-se, além disso, que a mesma quantidade de participantes dos dois 

cursos, 3 da área de Exatas (20%) e 3 da área de Humanas (20%), conseguiu 

alcançar êxito pleno após a consulta ao quadro. No entanto, constatou-se que a 

maioria dos estudantes de Psicologia (60%) não conseguiu utilizar os dados 

disponíveis no quadro para resolver o problema do jogo com êxito pleno, enquanto a 

minoria dos alunos de Engenharia Civil (20%) não utilizou devidamente o referido 

recurso para solucionar todas as torres com número mínimo de jogadas.  

Analisando de uma maneira mais detalhada o desempenho dos participantes 

na resolução das torres após o preenchimento do quadro, foi constatado que houve, 
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em relação aos resultados apresentados na Tabela 2, uma melhora no desempenho 

de alguns alunos.  

 
 

Tabela 2 
Desempenho dos participantes na resolução do problema contido nas  

torres com 2, 3, 4 e 5 discos após o preenchimento do quadro. 
 

3 discos 4 discos 5 discos 
Curso número 

mínimo  
número 

excedido
número 
mínimo 

Número 
excedido

número 
mínimo 

número 
excedido

Psicologia 
(N=15) 

14 
(93,33)% 

01 
(6,67%) 

11 
(73,33%) 

04 
(26,67%) 

06 
 (40,00%) 

09 
(60,00%) 

Engenharia 
Civil (N=15) 

15 
(100%) 

0 
 

14 
(93,33%) 

01 
(6,67%) 

12 
(80,00%) 

03 
(20,00%) 

Total 
(N=30) 

29 
(96,67%) 

01 
(3,33%) 

25 
(83,33%) 

05 
(16,67%) 

18 
(60,00%) 

12 
(40,00%) 

 Na solução da torre com 2 discos, todos os participantes resolveram o problema com número mínimo de ٭
deslocamentos.  

 

Na análise do desempenho dos participantes na torre com 3 discos, após a 

comparação dos resultados das Tabelas 1 e 2 foi possível notar que, dos 14 

participantes do curso de Psicologia que atingiram o objetivo com número mínimo de 

jogadas (após a segunda etapa da aplicação), 1 aluno (7,14%) resolveu o problema 

após o preenchimento do quadro. Em relação ao curso de Engenharia Civil, todos os 

alunos solucionaram essa torre com número mínimo de movimentos, e apenas 1 

(6,67%) precisou desse tipo de ajuda. 

Em relação à torre com 4 discos, dos 11 participantes do curso de 

Humanas que solucionaram o problema com número mínimo de jogadas, apenas 1 

(9,1%) precisou da consulta ao quadro para atingir esse objetivo. No que se refere 

ao curso de Engenharia Civil, dos 14 estudantes que alcançaram o objetivo com 
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quantidade mínima de deslocamentos, somente 1 (7,14%) precisou recorrer a esse 

tipo de auxílio.   

No que diz respeito à torre com 5 discos, dos 6 estudantes de Psicologia 

que resolveram o problema com o menor número de jogadas possível, 2 (33,33%) 

precisaram preencher e analisar o quadro para alcançar esse objetivo. Já no curso 

de Engenharia Civil, dos 12 participantes que solucionaram o problema com o 

número mínimo de jogadas, 3 (25%) precisaram recorrer ao auxílio.   

Ainda a respeito da comparação dos resultados contidos nas Tabelas 1 e 2, 

dos 11 estudantes do curso de Humanas que não haviam solucionado a torre com 5 

discos com quantidade mínima de jogadas na primeira etapa, apenas 2 (18,2%) 

conseguiram utilizar as informações registradas no quadro para atingir êxito pleno na 

resolução do problema. Já no curso de Exatas, dos 6 participantes que não 

solucionaram essa torre na primeira etapa da aplicação, 3 (50%) atingiram esse 

objetivo após a consulta ao quadro. Com base na análise desses dados, pode-se 

considerar que esses alunos obtiveram uma maior compreensão da relação 

matemática existente entre os números registrados no quadro do que os de 

Psicologia.  

Ainda na segunda etapa da aplicação, foi proposta aos participantes a tarefa 

de prever o número de movimentos necessário para a resolução das torres com 6 e 

7 discos e de descobrir a quantidade mínima de jogadas para solucionar a torre com 

“n” discos (por exemplo: n = 10 discos). A equação que possibilita descobrir esses 

valores é a “2ⁿ - 1”. No entanto, essa atividade foi proposta apenas aos alunos que 

alcançaram êxito pleno na resolução das torres com 2, 3, 4 e 5 discos. Os resultados 

obtidos referentes à capacidade de prever a quantidade de movimentos estão 

contidos na Tabela 3. 
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Tabela 3 
Participantes que previram o número mínimo de deslocamentos para as 

torres com 6, 7 e “n” discos e que formularam a equação “2ⁿ - 1”. 
 
 

Curso não previram Torres com 
6 e 7 discos 

torres com 
6, 7 e “n” 

discos 
formularam a 

equação 

Psicologia 
(N=15) 

8 
(53,33%) 

4 
(26,67%) 

1 
(6,67%) 

2 
(13,33%) 

Engenharia 
Civil (N=15) 

3 
(20,00%) 

3 
(20,00%) 

6 
(40,00%) 

3 
(20,00%) 

Total 
(N=30) 

11 
(36,67%) 

7 
(23,33%) 

7 
(23,33%) 

5 
(16,67%) 

 

 

Assim, verificou-se que, no que se refere ao curso de Engenharia Civil, a 

maioria dos participantes, ou seja, 9 sujeitos (60%), descobriu a quantidade mínima 

de deslocamentos para solucionar a torre com 6, 7 e “n” discos independentemente 

de conseguir formular ou não a equação “2ⁿ - 1”. Apenas 3 participantes desse curso 

(20%) foram capazes de elaborar a referida fórmula.  

Já em relação aos alunos do curso de Psicologia, a maioria (53,33%) não 

descobriu o número necessário de deslocamentos para a solução das torres com 6, 

7 e “n” discos. De todos os participantes dessa área, apenas 3 (20%) descobriram a 

quantidade mínima de movimentos para a resolução plena da torre com “n” discos, 

sendo que 2 (13,33%) chegaram a formular a equação “2ⁿ - 1”.  

Como foi observado nos resultados referentes à consulta dos participantes ao 

quadro para a solução plena das torres, pode-se considerar novamente que os 

alunos da área de Exatas conseguiram interpretar melhor que os de Humanas os 

números contidos nesse recurso e assim puderam generalizar o número mínimo de 

deslocamentos necessário à solução das torres com 6, 7 e “n” discos.  
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Para analisar a atuação dos mecanismos cognitivos envolvidos na 

resolução do jogo, recorreu-se ao trabalho de Piaget (1977), que investigou o 

processo da tomada de consciência por meio do jogo “Torre de Hanói”.  

Segundo o autor, na resolução e compreensão do problema contido nesse 

jogo há a atuação de dois mecanismos de regulação (Piaget, 1977). O primeiro, 

caracterizado pelas regulações ativas, “[...] implica um controle sobre os resultados 

do comportamento, por meio do qual o sujeito comprova o êxito de sua ação ou 

tenta modificar os erros cometidos. Essa auto-regulação encontra-se 

prototipicamente nos processos de aprendizagem por ensaio e erro” (MORENO, 

1995, p. 53). O segundo mecanismo, caracterizado pelas regulações conscientes, 

“[...] supõe controles que se exercem previamente à atuação com o propósito de 

antecipar os erros ou eliminá-los. Disso infere-se que esse tipo mais avançado de 

auto-regulação somente pode aparecer quando os sujeitos operam sobre o plano 

conceitual e são capazes de representar o mundo do possível” (MORENO, 1995, p. 

53). Esses mecanismos, que são responsáveis pelo domínio  das ações por meio 

dos esquemas representativos, possibilitam a obtenção de equilibrações mais 

consistentes e duradouras, no que tange ao problema a ser resolvido. 

Por se tratar de uma atividade de êxitos sucessivos, o problema contido no 

jogo “Torre de Hanói” só será solucionado com êxito pleno se houver a atuação dos 

mecanismos caracterizados pelas regulações conscientes. Esses procedimentos 

mais complexos deverão levar ainda em consideração duas noções básicas para a 

resolução do jogo: (a) transitividade, isto é, a combinação dos movimentos utilizados 

em duas colunas que é adequadamente relacionada a uma terceira; e (b) 

recorrência, ou seja, a capacidade de recorrer às ações anteriores para a solução de 

desafios futuros mais complexos. Com isso, pode-se considerar que o domínio pleno 
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desses conceitos no plano do fazer só será alcançado se houver também o domínio 

pleno do sistema contido no jogo por meio do pensamento, o que permite ao sujeito 

utilizar as quatro estratégias de forma coordenada para a resolução do problema.  

Em relação aos mecanismos das regulações ativas, elas são fundamentadas 

nas ações de ensaio-e-erro, nas quais, como foi explicado anteriormente, o sujeito 

ainda não é capaz de representar mentalmente, por meio do pensamento, a 

seqüência lógica das ações que conduz à resolução plena do problema. Assim 

sendo, essas regulações permitem apenas a obtenção de níveis de equilíbrio menos 

estáveis na solução do jogo utilizado nesse estudo. 

Assim, por se tratar de uma atividade de êxitos sucessivos, a situação-

problema só poderá ser resolvida a partir de um domínio pleno do sistema contido 

no jogo por meio do pensamento. Ao contrário das atividades nas quais o objetivo 

pode ser alcançado por meio dos êxitos precoces, para solucionar todas as quatro 

torres com quantidade mínima de jogadas é necessário um poder de comando do 

pensamento sobre as ações, pois, se isso não ocorrer, haverá o predomínio das 

condutas por ensaio-e-erro, e, desse modo, o objetivo do jogo só será alcançado 

com número excedente de deslocamentos.  

Desse modo, em relação às torres com 2 e 3 discos, foi observado que os 

participantes dos dois cursos não encontraram dificuldades em solucioná-las com 

número mínimo de movimentos. Com isso, é possível afirmar que eles conseguiram 

superar os desequilíbrios desencadeados por essa tarefa, pois foram capazes de 

antever e eliminar os erros (ações que afastavam o jogador do objetivo do jogo) por 

meio do pensamento. Portanto, na solução do problema contido nessas duas torres 

houve, segundo Piaget (1974, 1978), a atuação do mecanismo caracterizado pelas 

regulações conscientes.  
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No que se refere à torre com 4 discos, a maior parte dos participantes 

(83,33%) resolveu o problema com quantidade mínima de deslocamentos, podendo-

se afirmar que houve também um predomínio da atuação dos mecanismos das 

regulações conscientes (Piaget, 1974, 1978) na resolução do problema. Quatro 

alunos do curso de Psicologia (26,67%) e 1 estudante do curso de Engenharia Civil 

(6,67%) solucionaram essa torre com número excedente de movimentos, não 

conseguindo superar, assim, a necessidade de recorrer às ações por ensaio-e-erro. 

Nesse último caso, pode-se considerar que houve um domínio da atuação das 

regulações ativas (Piaget, 1974, 1978) no desempenho desses 5 alunos. 

Quanto à torre com 5 discos, a maior parte dos alunos das duas áreas 

(60%) solucionaram o problema com número mínimo de deslocamentos. No entanto, 

foi observado que os participantes do curso de Humanas encontraram maiores 

dificuldades em resolvê-la, pois a maioria deles (60%) alcançou o objetivo com 

número excedente de jogadas. Sendo assim, pode-se considerar que houve um 

predomínio da atuação das regulações ativas no desempenho desses sujeitos, pois 

as jogadas excedidas não puderam ser previstas e eliminadas por meio das 

representações. 

No que se refere ao desempenho dos participantes do curso de Exatas, a 

maioria (80%) resolveu a referida torre com número mínimo de deslocamentos. 

Desse modo, pode-se considerar que eles alcançaram níveis de equilíbrio mais 

estáveis e consistentes diante do problema contido no jogo. Foi visto anteriormente 

que esse equilíbrio só pode ser obtido se houver o predomínio da atuação das 

regulações conscientes, pela qual se torna possível a superação da necessidade de 

recorrer às ações de ensaio-e-erro.  
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Em relação aos conceitos de transitividade e de recorrência no plano do 

fazer, os estudantes do curso de Engenharia Civil alcançaram, quando comparados 

aos do curso de Psicologia, um maior domínio dessas noções, por meio do 

pensamento. Desse modo, pode-se considerar que esses participantes conseguiram 

aplicar tais conceitos de forma mais ampla e generalizada na solução da situação-

problema contida no jogo. 

Após a apresentação e a análise dos resultados referentes ao plano do 

fazer, serão exibidos, a seguir, os resultados obtidos no plano do compreender. Para 

isso foi realizada uma entrevista contendo questões sobre a formulação conceitual 

das estratégias necessárias à solução do problema contido no jogo.  

 

9.2   PLANO DO COMPREENDER 

 

Com base nas respostas dos participantes às perguntas formuladas na 

entrevista, realizada na terceira etapa da aplicação, foi avaliado o grau de 

compreensão alcançado por eles, isto é, a capacidade de formular e coordenar 

conceitualmente as quatro estratégias básicas para a solução do problema contido 

no jogo “Torre de Hanói” (MORENO, 1995).  

Para considerar que a formulação de uma estratégia foi feita de modo 

adequado, o indivíduo teria que descrever a seqüência lógica dos movimentos 

relativos às ações utilizadas, ou seja, enumerar as colunas e os discos usados que 

caracterizassem a aplicação de uma das quatro estratégias. Além disso, verificou-se 

se o estudante havia sido capaz de coordenar pelo menos duas estratégias 

conceitualmente. Para isso, seria preciso que o indivíduo conseguisse explicar as 

relações causais existentes entre as estratégias, ou seja, se foram utilizadas de 
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forma simultânea e articulada para que o objetivo do jogo fosse alcançado. Nesse 

caso, pode-se considerar a possibilidade de o sujeito mencionar duas ou mais 

estratégias sem conseguir, no entanto, coordená-las por meio das conceituações. 

Quanto à formulação de pelo menos uma das quatro estratégias, os 

resultados apontam, como pode ser observado na Figura 7, que a maioria dos 

estudantes dos dois cursos (83,33%) conseguiu mencionar pelo menos uma 

estratégia para a resolução do problema. Em relação ao curso de Psicologia, todos 

os participantes conseguiram conceituar pelo menos uma das estratégias. Já em 

relação ao curso de Exatas, 10 estudantes (66,7%) alcançaram esse feito.  
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Figura 7 – Participantes que formularam pelo menos uma estratégia. 
 
 

Pelo Teste Exato de Fischer, esses resultados mostraram-se significantes (p 

< 0,05) em favor do curso de Psicologia, o que permite afirmar que eles 

demonstraram maior capacidade para explicar a utilização de pelo menos uma das 

estratégias para a solução do jogo. É pertinente lembrar que esses resultados não 
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significam que essas estratégias foram mencionadas de forma coordenada, mas, 

sim, que apenas foi formulada uma delas. 

Em relação à quantidade de estratégias conceituadas pelos 

participantes, observou-se que a maioria dos estudantes dos dois cursos (60%) foi 

capaz de mencionar de duas até três estratégias, independente de a conceituação 

ter sido realizada de forma coordenada ou não.  

No que se refere aos resultados específicos de cada curso, constatou-se 

que 53,34% dos participantes do curso de Engenharia Civil conceituaram de duas a 

três estratégias; 4 deles (50%) mencionaram duas, e os outros 4 (50%) formularam 

três estratégias por meio das conceituações. 

Já em relação ao curso de Psicologia, 73,33% dos participantes 

conseguiram verbalizar pelo menos duas estratégias. Desses alunos, 5 

conceituaram duas, 5 mencionaram três e 1 conseguiu justificar a utilização das 

quatro estratégias para a solução do problema. Esses resultados podem ser 

observados na Tabela 4. 

 

Tabela 4 

Quantidade de estratégias mencionadas pelos participantes 
 

Curso Nenhuma Uma Duas Três Quatro 

Psicologia 
(N=15) 

0 
 

4 
(%) 

5 
(33,33%) 

5 
(33,33%) 

1 
(6,67%) 

Engenharia 
Civil (N=15) 

5 
(33,33%) 

2 
(13,33%) 

4 
(26,67%) 

4 
(26,67%) 

0 
 

Total 
(N=30) 

5 
(16,67%) 

6 
(20%) 

9 
(30%) 

9 
(30%) 

1 
(3,33%) 
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Os resultados relativos à coordenação conceitual das estratégias foram 

obtidos por meio do teste estatístico do Qui-quadrado, utilizado para avaliar a 

influência da área profissional na capacidade de articular verbalmente duas ou mais 

estratégias. Como foi afirmado anteriormente, para que os participantes 

conseguissem realizar essa articulação, seria necessário explicar as relações 

causais existentes entre elas.  

Os resultados apresentados na Figura 8 permitiram verificar que a maioria 

dos participantes dos dois cursos (56,67%) conseguiu conceituar 

coordenadamente, no mínimo, duas estratégias. No que se refere aos resultados 

alcançados pelos alunos de cada área profissional, verificou-se que a maior parte 

dos estudantes do curso de Humanas (66,67%) e pouco menos da metade dos 

alunos do curso de Exatas (46,67%) chegaram a mencionar, no mínimo, duas 

estratégias de forma articulada.  

De acordo com esses dados, é possível perceber que os estudantes de 

Psicologia demonstraram maior capacidade para explicar as relações causais 

existentes entre as estratégias utilizadas para a solução do problema e que eles 

alcançaram maior coordenação conceitual do conhecimento referente ao sistema do 

jogo do que os estudantes de Engenharia Civil. No entanto, de acordo com a análise 

estatística do teste do Qui-Quadrado, esses resultados não foram significantes, o 

que apenas permite afirmar que há indícios de que os participantes do curso de 

Psicologia tenham conseguido conceituar o conhecimento referente ao sistema do 

jogo com maior coordenação do que os do curso de Engenharia Civil.  
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Figura 8 –  Distribuição  dos  participantes que coordenaram ou não pelo  
menos duas das quatro estratégias. 

 
 
 

Conforme pode ser observado na Tabela 5, em relação aos resultados 

referentes à quantidade de estratégias coordenadas conceitualmente, verificou-

se que a maior parte dos alunos do curso de Humanas (46,67%) conseguiu 

mencionar duas estratégias com articulação. Em relação aos alunos do curso de 

Exatas, a maior parte (53,33%) não foi capaz de coordenar nenhuma estratégia por 

meio das conceituações. De acordo com esses dados, é possível novamente afirmar 

que esses estudantes demonstraram mais dificuldades para verbalizar o 

conhecimento relativo ao sistema do jogo, de modo que as estratégias utilizadas na 

solução do problema fossem coordenadas no nível das conceituações. 
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Tabela 5 

Quantidade de estratégias coordenadas pelos participantes. 
 

Curso não 
coordenaram Duas três quatro 

Psicologia 
(N=15) 

5 
(33,33%) 

7 
(46,67%) 

2 
(13,33%) 

1 
(6,67%) 

Engenharia 
Civil (N=15) 

8 
(53,33%) 

3 
(20%) 

4 
(26,67%) 

0 
(%) 

Total 
(N=30) 

13 
(43,33%) 

10 
(33,33%) 

6 
(20%) 

1 
(3,33%) 

 

 

No que se refere às estratégias mais mencionadas pelos participantes de 

ambos os cursos, a estratégia 3 mostrou-se mais compreendida, pois 21 alunos 

(70%) conseguiram explicá-la adequadamente. Já a estratégia 1 demonstrou ser a 

menos compreendida, pois, de todos os alunos, apenas 7 (23,33%) foram capazes 

de mencioná-la.  

Como podemos observar mais adiante na Figura 9, em cada uma das quatro 

estratégias, foi verificado um maior número de menções feitas pelos estudantes da 

área de Humanas em comparação com os de Exatas.  

A estratégia 1 foi corretamente descrita por 4 sujeitos do curso de 

Psicologia (26,67%) e por 3 do de Engenharia Civil (20%). Já a estratégia 2 foi 

mencionada por 7 sujeitos da área de Humanas (46,7%) e por 5 da área de Exatas 

(33,33%). No que tange à estratégia 3, a grande maioria dos alunos de Psicologia 

(86,67%) conseguiu justificar a sua utilização na solução do jogo por meio das 

conceituações, enquanto pouco mais da metade dos estudantes de Engenharia Civil 

(53,33%) alcançou esse feito. Por fim, a estratégia 4 foi mencionada por 8 

participantes do curso de Humanas (53,33%) e por 6 do de Exatas (40%). 
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Figura 9 – Estratégias mencionadas pelos participantes. 

 
 
 

Na somatória das estratégias conceituadas pelos participantes, os 

resultados apontam que os estudantes de Psicologia apresentaram melhor 

compreensão das estratégias quando comparados aos de Engenharia Civil. No 

curso de Humanas, aconteceram, ao todo, 32 definições (59,26%), enquanto no 

curso de Exatas foram realizadas 22 menções (40,74%).  

Além do fato de a estratégia 3 ter sido a mais mencionada pelos 

participantes dos dois cursos, ela foi também a mais citada pelos alunos de 

Psicologia e também pelos de Engenharia Civil. No curso da área de Humanas, ela 

foi conceituada pela grande maioria (86,67%), enquanto no da área de Exatas, ela 

foi formulada por 53,33%. Fato semelhante aconteceu na compreensão da 

estratégia 1, só que de forma oposta, pois foi a menos mencionada pelos estudantes  

de Psicologia (26,67%) e também pelos de Engenharia Civil (20%). 

No que se refere especificamente à formulação da estratégia 4, foi 

observado que alguns participantes só conseguiram explicá-la de forma adequada 
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após a análise do protocolo de registro das jogadas (preenchido na primeira etapa 

da aplicação, no momento em que solucionavam o jogo). Ao observar a seqüência 

dos deslocamentos contida nesse protocolo, os estudantes puderam definir a 

estratégia, ao perceberem a alternância do primeiro movimento entre as torres com 

números pares e as com números ímpares de discos. Esses resultados podem ser 

observados na Figura 10. 
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Figura 10 –   Participantes que recorreram ao auxílio do protocolo  de  
registro para mencionar a estratégia 4. 

 
 

Com base nesses resultados, pode-se afirmar que todos os participantes do 

curso de Engenharia Civil que conseguiram mencionar a estratégia 4 (40%) 

precisaram do auxílio do protocolo de registro. Em relação ao curso de Psicologia, 8  

estudantes (53,3%) foram capazes de conceituá-la, 5 deles (33,3%) após a análise 

do referido recurso. Apenas 3 alunos, todos da área de Humanas (20%), foram 

capazes de conceituá-la sem a ajuda desse protocolo. Uma observação interessante 
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a ser feita é que, se não fosse permitida a consulta a esse protocolo no momento da 

entrevista, a estratégia 4 provavelmente seria a menos compreendida pelos alunos, 

já que a estratégia 1, como foi verificado anteriormente, foi mencionada por apenas 

7 participantes.  

Para analisar a atuação dos mecanismos cognitivos no processo da 

tomada de consciência, é necessário recorrer aos resultados alcançados pelos 

participantes dos dois cursos. Como foi observado, os alunos da área de Humanas 

conseguiram mencionar e articular um maior número de estratégias do que os 

estudantes de Exatas. Tal fato poderia ser explicado pela atuação do mecanismo da 

abstração reflexionante no plano do compreender, de modo que as estratégias 

pudessem ser mencionadas com uma maior coordenação entre si. Assim sendo, 

poder-se-ia considerar que esses alunos conseguiram, por intermédio de dois 

aspectos característicos desse tipo de abstração, isto é, o reflexionamento e a 

reflexão (Becker, 2001), projetar e coordenar em um patamar superior (esquemas 

conceituais) aquilo que foi retirado de um patamar inferior (esquemas das 

representações).  

O mesmo aconteceu com a compreensão conceitual das noções de 

transitividade e recorrência, pois, ao conceituarem um maior número de estratégias 

de forma coordenada, os participantes do curso de Psicologia apresentaram uma 

maior compreensão tanto da utilização da coluna intermediária para a solução do 

problema com número mínimo de deslocamentos, quanto da necessidade de 

recorrer às experiências anteriores, como na solução das torres com menor número 

de discos, para justificar a aplicação das estratégias na resolução das torres com 

maior quantidade de discos.  
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A partir disso, pode-se considerar que os estudantes da área de Humanas 

obtiveram, em relação aos de Exatas, um maior domínio do sistema contido no jogo 

por meio dos esquemas conceituais. No entanto, esse grau de compreensão 

alcançado por esses alunos não foi suficiente para atingir o domínio pleno desse 

sistema no plano do compreender, o que possibilitou apenas alcançar um domínio 

parcial do sistema, por meio das conceituações.  

A seguir, serão apresentados os resultados referentes à relação entre os 

planos do fazer e do compreender. Também será analisada a atuação dos 

mecanismos cognitivos responsáveis pelo processo da tomada de consciência.  

 

 

9.3   RELAÇÃO ENTRE O FAZER E O COMPREENDER 

 
Na análise dos resultados alcançados pelos participantes nos planos do 

fazer e do compreender, levou-se em consideração tanto o desempenho na solução 

do problema contido nas quatro situações do jogo (torres com 2, 3, 4 e 5 discos) 

quanto a formulação e coordenação das quatro estratégias por meio das 

conceituações. Os níveis de compreensão alcançados pelos universitários, os quais 

permitiram analisar os aspectos do processo da tomada de consciência, 

caracterizados pela transformação do fazer em compreender, estão distribuídos na 

Tabela 6. 
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Tabela 6 

Níveis de compreensão alcançados pelos participantes dos dois  
cursos na relação entre o fazer e o compreender 

 
Níveis Curso 

IA IB IIA IIB IIC III 
Psicologia 

(N=15) - 4 
(26,67%)

5 
(33,33%)

1 
(6,67%) 

4 
(26,67%) 

1 
(6,67%) 

Engenharia 
Civil (N=15) - 3 

(20,00%) - 5 
(33,33%)

7 
(46,67%) - 

Total 
(N=30) - 7 

(23,33%)
5 

(16,67%)
6 

(20,00%)
11 

(36,67%) 
1 

(3,33%) 
 

Esses resultados mostram uma maior concentração dos participantes de 

ambos os cursos (36,67%) no nível II C. Esses alunos alcançaram êxito pleno na 

solução das torres com 2, 3, 4 e 5 discos, ao mesmo tempo em que coordenaram 

conceitualmente duas ou até três estratégias. Partindo da análise desses dados, 

pode-se inferir que, proporcionalmente, a maior parte dos estudantes (36,67%) 

precisou alcançar êxito pleno na solução do jogo para poder explicar as articulações 

existentes entre duas ou três estratégias.  

Além disso, foi constatado que nenhum estudante se encontra no nível I A, 

isto é, todos conseguiram solucionar pelo menos uma das quatro torres (com 2, 3, 4 

e 5 discos) com número mínimo de movimentos. Por outro lado, foi verificado que, 

de todos os participantes, apenas 1 do curso de Psicologia (3,33%) atingiu êxito 

pleno na solução do jogo, ao mesmo tempo em que mencionou coordenadamente 

as quatro estratégias (estudante classificado no nível III), ou seja, foi o único a 

alcançar o domínio pleno do sistema do jogo nos planos tanto do fazer quanto do 

compreender. 
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Quanto aos resultados obtidos pelos estudantes de cada área profissional, 

verificou-se que nenhum participante do curso de Engenharia Civil foi classificado no 

nível II A, pois, entre aqueles que alcançaram o êxito parcial na solução das torres, 

ninguém conseguiu coordenar conceitualmente nenhuma das estratégias. Com isso, 

pode-se considerar que a obtenção do êxito pleno na solução do problema foi um 

fator decisivo para que os alunos da área de Exatas conseguissem coordenar as 

estratégias por meio das conceituações. Além disso, como pode ser observado no 

Anexo A, na análise microgenética os 3 participantes desse curso que obtiveram 

êxito parcial na solução do jogo não conseguiram sequer mencionar uma estratégia. 

Ainda na análise dos resultados alcançados por esses alunos, pouco mais 

da metade dos estudantes da área de Exatas (53,33%) alcançou níveis de 

compreensão em que não articularam nenhuma estratégia no plano do compreender 

(participantes classificados nos níveis I B e II B). Em relação aos que conseguiram 

articular as estratégias, 46,37% dos alunos desse curso, todos eles classificados no 

nível II C, coordenaram duas ou três delas. Pelo fato de a maior parte dos 

participantes da área de Exatas não conseguir articular nenhuma estratégia, pode-se 

considerar que esses estudantes apresentaram dificuldades para explicar como suas 

ações foram executadas para solucionar o problema contido no jogo.    

Em relação aos estudantes do curso de Psicologia, a maioria (66,67%) 

atingiu níveis de compreensão nos quais foram capazes de articular pelo menos 

duas estratégias por meio das conceituações (estudantes classificados nos níveis 

IIA, IIC e III).  

Um fato interessante é que, entre os 10 participantes do curso de Humanas 

(66,67%) que conseguiram mencionar no mínimo duas estratégias de modo 

articulado, 5 (50%) não precisaram alcançar êxito pleno na solução do problema. Por 
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esses dados, pode-se afirmar que a obtenção do êxito pleno na solução do jogo não 

foi um fator decisivo para que esses alunos conseguissem coordenar pelo menos 

duas estratégias por meio das conceituações. Como foi dito anteriormente, esse 

fenômeno não foi observado no curso da área de Exatas.  

Para analisar a atuação dos mecanismos cognitivos empregados no plano 

do fazer, recorrer-se-á aos resultados obtidos na solução do jogo. Em relação ao 

curso de Engenharia Civil, a maioria dos participantes (80%) obteve, ao alcançar o 

êxito pleno, o domínio total do sistema do jogo por meio do pensamento. Assim, 

pode-se considerar que esses estudantes conseguiram simbolizar mentalmente a 

seqüência lógica dos deslocamentos, de modo que os erros se tornassem objeto de 

reflexão. Esse processo permitiu que eles pudessem detectar e eliminar as ações 

desnecessárias para a resolução do problema com número mínimo de movimentos.  

Para que esse domínio fosse alcançado, seria necessária a atuação da 

abstração reflexionante, pela qual se torna possível extrair o conhecimento 

elaborado pelos esquemas das ações e integrá-lo nos esquemas representativos. O 

exercício desses mecanismos possibilitou que esses participantes superassem a 

necessidade de recorrer às ações de ensaio-e-erro para atingir o objetivo do jogo, o 

que permite a obtenção de níveis de equilíbrio mais estáveis e duradouros. Com 

relação aos mecanismos das regulações, considera-se que houve um predomínio da 

atuação das regulações conscientes no desempenho desses alunos.  

Em relação à atuação dos mecanismos cognitivos no plano do 

compreender, pode-se afirmar que é por meio do exercício da abstração 

reflexionante que se torna possível extrair o conhecimento produzido no nível das 

representações e coordená-lo no das conceituações. De acordo com os resultados 

obtidos, menos da metade dos participantes da área de Exatas (46,67%) foi capaz 
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de mencionar duas ou três estratégias de modo articulado. Sendo assim, pode-se 

considerar que, diferentemente do que ocorreu no nível das representações no 

plano do fazer, nenhum participante desse curso conseguiu coordenar plenamente o 

conhecimento referente ao sistema contido no jogo no nível das conceituações, no 

plano do compreender.   

No caso dos estudantes do curso de Psicologia, no que se refere ao plano 

do fazer, a maioria (60%) não alcançou o domínio pleno do sistema do jogo por 

meio das representações. Nesse caso, pode-se considerar que os erros não se 

tornaram objeto de reflexão, pois esses alunos não foram capazes de antevê-los e 

eliminá-los antes de sua ocorrência.   

Pelo fato de haver um domínio dos procedimentos de ensaio-e-erro no 

desempenho da maioria dos participantes da área de Humanas, poder-se-ia 

considerar que o conhecimento relativo à coordenação das ações não pôde ser 

plenamente projetado e reconstruído no plano das representações (BECKER, 2001), 

uma vez que essas funções são atribuídas aos mecanismos da abstração 

reflexionante. Em relação às regulações, poder-se-ia afirmar que houve predomínio 

da atuação das regulações ativas no desempenho da maioria dos estudantes do 

curso de Humanas.  

No que tange aos resultados obtidos no plano do compreender, a grande 

maioria dos participantes do curso de Psicologia (93,33%) também não obteve o 

domínio pleno do sistema do jogo por meio das conceituações, apesar de ter 

alcançado uma melhor compreensão sobre a utilização das estratégias do que os de 

Engenharia Civil.  

Quanto à elaboração das estratégias nos planos do fazer e do 

compreender, pode-se afirmar que, pelo fato de a maioria dos participantes de 
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Exatas ter alcançado êxito pleno e de a maioria dos de Humanas ter atingido êxito 

parcial na solução do jogo (plano do fazer), os estudantes do curso de Engenharia 

Civil utilizaram um maior número de estratégias, em relação aos do curso de 

Psicologia, para solucionar o problema proposto pelo jogo. No entanto, verificou-se 

que os estudantes de Humanas demonstraram maior habilidade para conceituar 

essas estratégias, mesmo que as utilizassem em menor número do que os alunos 

da outra área profissional.     

Sobre a compreensão das noções de transitividade e recorrência, pode-se 

afirmar que os alunos do curso de Engenharia Civil alcançaram um maior domínio 

desses conceitos no plano do pensamento do que os do curso de Psicologia. No 

entanto, no decorrer da entrevista, a maioria deles não conseguiu explicar de forma 

coordenada a aplicação dessas noções na solução do problema.  

Apesar de a maioria dos participantes da área de Humanas demonstrar um 

domínio parcial dos princípios de transitividade e de recorrência no plano do fazer, 

eles puderam justificar a aplicação dessas noções de forma mais articulada do que 

os da área de Exatas, mesmo sem atingir o domínio pleno desses conceitos no 

plano do compreender.  

A análise dos três níveis de construção do conhecimento (Piaget, 1978a), 

abordados no segundo capítulo desta pesquisa permitiu constatar que a maioria dos 

participantes dos dois cursos atingiu o plano intermediário – nível II. Esse plano 

caracteriza-se pela necessidade permanente de o indivíduo estar recorrendo à 

observação de suas ações para confirmar ou negar as hipóteses elaboradas pelo 

pensamento, isto é, ele precisa interagir com o material do jogo sempre que for 

solicitado a justificar a utilização das suas ações para a solução do jogo. Nesse nível 

do conhecimento, que é caracterizado pelo domínio parcial do sistema por meio das 
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conceituações, o sujeito ainda não está apto para generalizar e teorizar esse saber 

(plano das hipóteses), de modo que possa ser aplicado em situações mais 

complexas, ainda não experenciadas, como, por exemplo, nas torres com número 

superior a cinco discos.  

De todos os participantes da amostra, apenas 1, do curso de Psicologia, 

alcançou o terceiro nível da construção do conhecimento, mostrando-se capaz de 

descrever as relações causais entre os elementos contidos no sistema, atingindo  

assim o domínio pleno do jogo no plano tanto do fazer quanto no do compreender.  

Para atingir esse nível de compreensão, esse sujeito precisou superar a 

necessidade de recorrer permanentemente à observação de suas ações no jogo 

para que depois pudesse explicar a utilização coordenada das quatro estratégias. 

Para isso, é necessária a atuação da abstração refletida, que é caracterizada por 

uma reflexão à segunda potência, isto é, o conhecimento formulado pela abstração 

reflexionante torna-se objeto de análise, pela qual se verifica a capacidade de 

teorização e generalização desse saber.  

O fato de os participantes do curso de Engenharia Civil conseguirem melhor 

desempenho na solução do jogo pode ser entendido pela suposta facilidade dos 

alunos dessa área profissional em manipular o conhecimento por meio do 

pensamento lógico-matemático, o que os levou à compreensão do sistema do jogo 

por meio dos esquemas das representações.  

No entanto, no plano conceitual, a maioria desses estudantes encontrou 

maior dificuldade para explicar esse conhecimento de maneira coerente e articulada. 

Isso talvez possa ser entendido pelo fato de que não é característica comum dos 

cursos da área de Exatas estimular seus alunos a justificarem o saber por meio das 

palavras, e sim por meio de sistemas numéricos. 
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Com relação aos participantes do curso de Psicologia, o fato de a maioria 

conseguir coordenar conceitualmente o conhecimento referente ao sistema do jogo 

pode ser entendido pela própria característica dessa área profissional em exigir 

constantemente o desenvolvimento da capacidade de teorização por parte dos 

alunos. Por se tratar de uma área do conhecimento em que a aplicação dos recursos 

numéricos é insuficiente para compreender a complexidade do universo humano, 

esses estudantes vêem-se estimulados a justificar diversos elementos presentes no 

pensamento, de forma a coordenar os diferentes aspectos envolvidos nas teorias 

das Ciências Humanas.   

Ainda que não fosse objetivo desta pesquisa, a variável “gênero” não se 

mostrou significante para o processo de compreensão do jogo “Torre de Hanói” no 

plano do fazer. Dos 12 participantes do gênero masculino, de ambos os cursos, 8 

(61,5%) alcançaram êxito pleno na solução das torres. Em relação às mulheres, das 

17 participantes, 10 (58,8%) solucionaram todas as torres com número mínimo de 

deslocamentos. Esses resultados estão distribuídos na Figura 11. 
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Figura 11 –   Participantes  que  obtiveram  êxito  pleno ou parcial na  
solução do problema após a primeira e a segunda etapa  
da aplicação, de acordo com o gênero. 

 
 

O teste do Qui-Quadrado também foi utilizado para analisar a influência da 

variável gênero sobre a capacidade de conceituação de, no mínimo, duas 

estratégias. Os resultados estão demonstrados na Figura 12. 
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Figura 12 –   Participantes que conceituaram pelo menos duas estratégias 
de forma coordenada, de acordo com o gênero.  

 
 

 
De acordo com esses resultados, dos 13 participantes do sexo masculino, 9 

(69,2%) conseguiram coordenar conceitualmente pelo menos duas estratégias. Com 

relação ao sexo feminino, das 17 estudantes dos dois cursos, 8 (47,1%) foram 

capazes de articular pelo menos duas estratégias por meio das conceituações. De 

acordo com a análise estatística, assim como foi observado no plano do fazer esses 

resultados não se mostraram significantes. Isso quer dizer que também não foi 

encontrada uma influência da variável “gênero” na capacidade de conceituação 

coordenada das ações. 
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10    CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Foi objetivo desse estudo abordar as possíveis influências de duas áreas 

profissionais no processo de compreensão do sistema contido em um jogo de 

regras. Desse modo, foi analisada a atuação dos mecanismos cognitivos no 

desempenho dos alunos cursos de Psicologia e de Engenharia Civil na solução do 

problema proposto pelo jogo “Torre de Hanói”. 

Nessa pesquisa, foi possível verificar a adequação do jogo “Torre de Hanói” 

para avaliar o processo da tomada de consciência em participantes universitários. 

Por ser considerada uma atividade caracterizada por êxitos sucessivos, ela mostrou-

se bastante útil para acompanhar o processo de construção do conhecimento do 

sistema do jogo, verificando a transformação do fazer em compreender. 

De acordo com os resultados obtidos, foram verificadas diferenças 

significativas em relação ao desempenho dos alunos dos dois cursos no plano do 

fazer. Os participantes de Exatas alcançaram um melhor domínio do sistema do jogo 

por meio do pensamento e isso foi possível pela transposição do conhecimento 

relativo á coordenação entre as ações para o plano representativo. Em relação ao 

exercício das regulações, foi predominante a atuação das regulações conscientes no 

desempenho dos estudantes da Engenharia Civil e a prevalência das regulações 

ativas na solução do jogo por parte dos universitários do curso de Psicologia. 

Quanto à segunda etapa da aplicação da pesquisa, foi verificado que os 

estudantes de Exatas alcançaram um maior aproveitamento das informações 

contidas no quadro para solucionar o jogo com quantidade mínima de movimentos. 

Nesse caso, esses alunos obtiveram uma melhor interpretação sobre a progressão 

geométrica relativa ao número de deslocamentos de cada torre. 
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No plano do compreender, foi verificada uma relativa superioridade por parte 

dos alunos de Psicologia em conceituar as estratégias utilizadas na solução do 

problema. Alem de terem mencionado um maior número, esses universitários 

conseguiram coordenar uma maior quantidade de estratégias em relação aos 

participantes de Engenharia Civil, o que permite considerar que pode haver indícios 

de que esses estudantes possuem uma maior facilidade de conceituar, em relação 

aos de Exatas, as ações utilizadas na solução do problema proposto pelo referido 

jogo. Todavia, esses resultados não significam que esses alunos atingiram um 

domínio pleno do sistema do jogo por meio das conceituações, mesmo porque esse 

domínio total não foi alcançado no plano do fazer, já que o conhecimento desse jogo 

deve ser construído primeiro pelas ações para depois, pelo processo da tomada de 

consciência, ser formulado de modo coerente pelas conceituações (plano do 

compreender). 

Portanto, verificou-se que a maioria dos participantes de Psicologia alcançou 

o domínio parcial do sistema do jogo por meio dos esquemas representativos, ao 

mesmo tempo em que a grande maioria deles também obteve um domínio parcial do 

sistema por meio das conceituações.  

No que se refere aos participantes do curso de Engenharia Civil, eles 

obtiveram o domínio pleno do sistema do jogo por meio do pensamento (esquemas 

representativos) e um domínio parcial desse mesmo sistema no nível das 

conceituações. 

Em relação aos três níveis da construção do conhecimento (Piaget, 1978a) 

descritos no item 2 dessa pesquisa, foi verificado que a maior parte dos estudantes 

das duas áreas profissionais alcançou o segundo nível, na qual foi apresentada uma 
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dependência desses alunos em interagir com o material do jogo para poderem 

conceituar sobre as ações utilizadas na resolução da situação-problema.  

Em relação às possíveis contribuições desse estudo, poder-se-á apontar a 

realização da análise microgenética sobre os aspectos funcionais envolvidos na 

elaboração do conhecimento em universitários de duas áreas profissionais. Outro 

aspecto a ser considerado foi a validação de um critério de avaliação dos resultados 

que enfatizou, entre outros, as coordenações conceituais entre as estratégias, sendo 

que os outros modelos avaliativos utilizados em pesquisas anteriores com jogo 

“Torre de Hanói”, abordaram apenas a simples menção das estratégias. 

No entanto, cabe uma sugestão para que, em um estudo futuro, seja 

ampliada a amostra dos participantes, pois o número utilizado nesse estudo se 

mostrou, em algumas avaliações estatísticas, insuficiente para afirmar um valor de 

significância em relação aos resultados alcançados. Considerando que um dos 

objetivos do presente trabalho foi de realizar uma análise microgenética dos 

resultados obtidos, a quantidade de participantes utilizada não chegou a 

comprometer os propósitos dessa pesquisa.  

Uma outra sugestão refere-se à possibilidade de se realizar modificações na 

metodologia utilizada. Essa alteração consistia em prolongar o tempo da aplicação 

do jogo para dois ou três encontros com os participantes – nesse estudo houve 

apenas uma sessão com cada sujeito. Essa medida se justificaria pela necessidade 

de um maior contato dos sujeitos com o material do jogo para que o processo da 

tomada de consciência se efetue respeitando o “tempo” de aprendizagem de cada 

um. No entanto, um obstáculo que pode ser encontrado com essa metodologia é a 

possibilidade de se gerar um atraso considerável na coleta dos dados, pois, nessa 

pesquisa, foi possível verificar uma grande dificuldade em estar encontrando 
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horários em comum com os participantes, pois muitos deles estavam 

sobrecarregados com provas, trabalhos acadêmicos, monografias, estágios, entre 

outros compromissos. 

É oportuno assinalar uma dificuldade encontrada na redação da discussão 

dos resultados, mais precisamente no que tange à atuação dos mecanismos 

cognitivos. Trata-se do problema de estar incluindo a avaliação da atuação desses 

mecanismos, sobretudo as abstrações reflexionantes, em uma análise quantitativa e 

comparativa dos resultados alcançados pelos participantes dos dois cursos. Isso 

porque o exercício desses procedimentos cognitivos não é passível de 

quantificação, no qual foi verificada uma grande dificuldade em detectar a sua 

atuação tanto no plano do fazer quanto no plano do compreender.  

Concluindo, considero interessante a realização de novas pesquisas sobre o 

presente tema até mesmo com o objetivo de se confirmar ou não a hipótese de que 

os estudantes do curso de Humanas possuem uma maior facilidade, em relação aos 

de Exatas, em conceituar e explicar a aplicação das ações na resolução de uma 

situação-problema contida em um jogo de regras, já que amostra utilizada não 

permitiu conclusões estatísticas mais consistentes.      
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ANEXO A 

 
Resultados obtidos na análise microgenética dos participantes do curso de 

Engenharia Civil. 
 

 

Participante 1: Nicole 

 

Na primeira etapa da aplicação, na torre com 3 discos, Nicole inicia o jogo 

passando o disco 1 da coluna A para a coluna B – “1AB” – e soluciona o problema 

com número excedente de movimentos (11). Reinicia o jogo modificando o primeiro 

deslocamento para “1AC” e, desta vez, alcança o objetivo com número mínimo de 

jogadas.  

Na torre com 4 discos, a participante apresenta dúvidas sobre a escolha do 

primeiro movimento para iniciar o jogo. Decide-se pelo “1AB”, mas resolve 

abandonar essa tentativa logo nas primeiras jogadas. Assim, altera o deslocamento 

inicial para “1AC”, constrói a torre “n - 1 disco” na coluna B com número excedente 

de jogadas e transporta o disco 4 da coluna A para a coluna C. Nesse instante, 

encontra novamente dificuldades em desarmar a torre “n – 1 disco” na coluna do 

meio e soluciona o problema com número excedente de deslocamentos (19).  

Na torre com 5 discos, resolve iniciar a partida com “1AC”, arma a torre “n - 2 

discos” na coluna C e move o disco 4 da coluna A para a  B. Após recorrer a ações 

de ensaio-e-erro, arma a torre “n - 1 disco” na coluna C, transporta o disco 5 da 

coluna A para a B e resolve a torre com número excedente de deslocamentos (69).  

Depois de preencher o quadro, já na segunda etapa da aplicação, Nicole 

percebe que o disco 1 se movimentou mais vezes que os demais, e que o disco-

base se movimentou menos em todas as torres. No entanto, não chega a nenhuma  
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conclusão sobre o quadro; com isso, escolhe não retornar a nenhuma torre para  

atingir o êxito pleno. 

Na resposta à primeira pergunta da entrevista, na terceira etapa da 

aplicação, Nicole demonstra acreditar que o primeiro movimento do jogo deve ser 

sempre orientado para a coluna C. Descreve então a seqüência de suas jogadas, no 

mesmo instante em que manuseia as torres com 2, 3 e 4 discos.  

Ainda em relação a essa pergunta, a aluna volta a demonstrar que acredita na 

situação descrita anteriormente, alegando que, assim, o objetivo de transportar o 

disco-base para a coluna de chegada seria atingido mais facilmente – ela não 

menciona a necessidade de movimentá-lo apenas uma vez. No que tange à quarta 

pergunta, mesmo consultando o protocolo de registro, Nicole não menciona a 

alternância do primeiro movimento de uma torre para outra, o que contraria a sua 

idéia anterior de sempre iniciar o jogo pela coluna C.  

Após isso, analisa o quadro mais minuciosamente e tenta explicar o uso da 

estratégia 3, sem mencionar a necessidade de mover uma única vez o disco-base 

da coluna A para a C.  

 Na resposta à última pergunta da entrevista, Nicole volta a defender a idéia 

de que o primeiro movimento na direção da coluna C foi a melhor forma que 

encontrou para iniciar o jogo, no entanto, também alega que podem existir outras 

maneiras de jogar, mas não menciona quais. 

Na análise do desempenho na relação entre o fazer e o compreender, 

percebeu-se que Nicole não superou a necessidade de recorrer às ações por 

ensaio-e-erro na solução das torres com 4 e 5 discos, o que a levou a resolvê-las 

com quantidade excedente de deslocamentos. 
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No que se refere à avaliação do desempenho no campo do compreender, a 

participante apresentou dificuldades em conceituar as ações empregadas na 

solução do problema, não conseguindo mencionar nenhuma das quatro estratégias 

básicas. Assim sendo, Nicole alcançou o nível I B. 

 

Participante 2: Sara 

 

Na primeira etapa da aplicação, na torre com 3 discos, Sara opta por 

começar o jogo com o primeiro movimento (1AB) e soluciona o problema com 

número excedente de deslocamentos (11). Reinicia modificando a primeira jogada 

para “1AC” e, dessa vez, resolve a partida com número mínimo de movimentos. 

Retorna ao início do jogo alterando mais uma vez o primeiro movimento para “1AB”, 

mas desiste após construir a torre “n - 1 disco” na coluna C. Decide então passar 

para a torre seguinte. 

Na torre com 4 discos, Sara escolhe o primeiro movimento (1AB) para sair 

jogando, mas renuncia a essa tentativa ainda nos primeiros deslocamentos. 

Recomeça o jogo modificando a jogada inicial para “1AC”. Com número excedente 

de deslocamentos, arma a torre “n - 1 disco” na coluna do meio e opta por desistir. 

Retorna ao ponto de partida, começando com “1AC”, e desiste novamente ainda nas 

primeiras jogadas. 

A participante reinicia a partida, desta vez com “1AB”, e soluciona a torre com 

quantidade excedente de deslocamentos (17). Recomeça o jogo com “1AC”, mas 

novamente interrompe a seqüência das jogadas quando transporta o disco 3 da 

coluna A para a C.  



 110

Retorna ao ponto de partida, mantendo o deslocamento inicial “1AC”, e 

soluciona o problema com número excedente de movimentos (17). Recomeça 

modificando a jogada inicial para “1AB” e novamente desiste, por recorrer aos 

procedimentos de ensaio-e-erro. Ao reiniciar com “1AB”, Sara resolve o problema 

com número mínimo de jogadas. 

Na torre com 5 discos, a participante começa com “1AC”, arma a torre “n - 2 

discos” na coluna C e interrompe o jogo ao encontrar dificuldades em desarmar a 

referida torre na última coluna. Reinicia a partida, desta vez com “1AB”, e arma a 

torre “n - 2 discos” na coluna intermediária. Quando tenta desarmar essa torre na 

coluna B, emprega as ações de ensaio-e-erro. Depois disso, constrói a torre “n - 1 

disco” nessa mesma coluna e  soluciona o problema com quantidade excedente de 

deslocamentos (55).  

Resolve reiniciar o jogo com “1AC”, mas desiste logo nas primeiras jogadas. 

Nesse instante, alega que a sua dificuldade está em anotar e jogar 

simultaneamente.  

Sara reinicia com “1AB”, mas resolve desistir após montar a torre “n - 1 disco” 

na coluna B com número excedente de deslocamentos. Decide recomeçar com 

“1AC”, monta a torre “n – 1 disco” na coluna B, mas, ao desarmá-la, utiliza jogadas 

desnecessárias e alcança o objetivo com número excedente de movimentos (37).   

Na segunda etapa da aplicação, Sara percebe que o número total de 

deslocamentos dobra de uma torre para a outra. Percebe também que o disco maior 

sempre se movimenta somente uma vez. Apesar dessas inferências, decide não 

retroceder à primeira etapa da aplicação para buscar solucionar as torres com 

número mínimo de movimentos. 
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A respeito da primeira questão da entrevista, já na terceira etapa da 

aplicação, Sara afirma que o primeiro disco, além de ser o mais deslocado, é o que 

define a partida. Logo após, tenta explicar uma regra do jogo de forma confusa.  

Na resposta à pergunta referente ao primeiro movimento, a aluna manuseia o 

jogo e consulta o protocolo de registro, mas não consegue definir a estratégia 4, 

afirmando que essa jogada inicial não é importante. No entanto, quando olha 

minuciosamente o protocolo, percebe que esse deslocamento era diferente entre as 

torres. Mesmo assim, não busca explicar a necessidade de alternar o primeiro 

movimento de uma torre para a outra. 

Sara continua tentando explicar a natureza da primeira jogada, mas não 

define a estratégia 4; apenas descreve a seqüência inicial das jogadas entre as 

torres pares e ímpares. Na resposta à última pergunta da entrevista, manifesta uma 

contradição com relação ao que disse anteriormente, ao alegar que a seqüência dos 

movimentos é igual para todas as torres.  

Na análise do desempenho em relação ao plano do fazer, observou-se que a 

estudante solucionou as torres com 3 e 4 discos com número mínimo de 

movimentos. No entanto, não conseguiu superar as ações por ensaio-e-erro na torre 

com 5 discos, o que a levou a atingir êxito parcial na resolução do jogo. 

Em relação ao plano do compreender, não buscou explicar as estratégias 1, 2 

e 3; apenas tentou descrever a estratégia 4, recorrendo à ajuda do protocolo de 

registro, mas não obteve sucesso. Com o êxito parcial em nível do fazer e o fato de 

não ter conceituado nenhuma das quatro estratégias, a estudante atingiu o nível I B. 
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Participante 3: Iveti 

 

Na primeira etapa da aplicação, na torre com 3 discos, Iveti começa o jogo 

com o primeiro deslocamento “1AB”, mas desiste já nas jogadas iniciais. Recomeça 

a partida, mantendo o deslocamento inicial anterior, mas interrompe de novo o jogo 

e volta ao ponto de partida. Reinicia alterando a primeira jogada para “1AC” e 

alcança o objetivo da atividade de forma plena. 

Na torre com 4 discos, começa com “1AC”, recorre aos procedimentos de 

ensaio-e-erro para transportar o disco 4, de uma só vez, da coluna inicial (A) para a 

coluna final (C), mas desiste dessa tentativa. Recomeça desta vez com “1AB” e 

resolve o problema com número mínimo de deslocamentos. 

Na torre com 5 discos, inicia com “1AC”, mas desiste do jogo logo nos 

primeiros deslocamentos. Reinicia a partida alterando o primeiro movimento para  

“1AB” e arma a torre “n - 2 discos” na coluna B. Nesse instante, após recorrer às 

ações de ensaio-e-erro, Iveti interrompe o jogo. Recomeça com “1AB”, mas não 

alcança  sucesso na tentativa de armar a torre “n - 1 disco” na coluna B. Com isso, 

soluciona o problema com número excedente de jogadas (56).   

Na segunda etapa da aplicação, Iveti percebe uma matriz exponencial e a 

existência de uma progressão geométrica no quadro. Com base nisso, afirma que a 

torre com 5 discos está com número excedente de jogadas. No entanto, diz não ter 

certeza de que as outras torres estão com número mínimo de deslocamentos e 

decide não retornar à solução de nenhuma torre.  

Na terceira etapa da aplicação, Iveti descreve as duas regras do jogo em 

resposta à primeira pergunta da entrevista. Mais adiante, no que tange à questão 
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sobre a importância do primeiro movimento, alega que, quando esse deslocamento 

partia da coluna A para a C, a resolução do jogo se tornava mais fácil. 

Ainda com relação a essa pergunta, a participante recorre à consulta do 

protocolo de registro e afirma que não havia percebido a importância desse 

procedimento durante o jogo. Afirma ainda que não havia elaborado nenhuma 

estratégia e que foi executando as jogadas de acordo com o que observava sobre as 

posições dos discos nas colunas – utilização das regulações empíricas. 

 Na resposta à última pergunta da entrevista, ela menciona que jogou por 

ensaio-e-erro; fala sobre a dificuldade do jogo e sobre a necessidade de persistência 

na tentativa de resolvê-lo.  

Em relação ao seu desempenho no plano do fazer, Iveti só não conseguiu 

superar a necessidade de recorrer aos procedimentos de ensaio-e-erro na torre com 

5 discos. Com isso, ela mostrou que não obteve um domínio pleno do problema do 

jogo por meio do pensamento. 

No plano do compreender, a participante não se esforçou em mencionar 

nenhuma das quatro estratégias para a resolução do problema. Assim, alcançou 

apenas uma compreensão parcial do sistema contido no jogo por meio dos 

esquemas conceituais. De acordo com os resultados referentes aos planos do fazer 

e do compreender, Iveti alcançou o nível I B. 

 

Participante 4: Max 

 

Na primeira etapa da aplicação, na torre com 3 discos, Max inicia com o 

jogo “1AB” e, ao infringir uma regra (coloca o disco 2 sobre o 1), opta por desistir 

dessa tentativa. Reinicia modificando o movimento inicial para “1AC” e soluciona o 
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problema com quantidade mínima de movimentos. Na torre seguinte, com 4 discos, 

fala da necessidade de liberar a coluna C para receber todos os discos e decide 

retornar ao ponto de partida. Recomeça o jogo alterando o primeiro deslocamento 

para “1AB” e encontra a solução com número mínimo de jogadas.  

Na torre com 5 discos, Max começa jogando com “1AB”, mas desiste nas 

primeiras movimentações. Reinicia modificando o deslocamento inicial para “1AC”, 

mas novamente abandona o jogo. Recomeça retornando à jogada inicial – “1AB” –, 

mas decide interromper a partida quando utiliza as ações de ensaio-e-erro para 

armar a torre “n – 1 disco” na coluna intermediária. Nesse instante, o aluno 

menciona a sua dificuldade em conseguir liberar o disco 5 da coluna A.  

Reinicia o jogo com “1AC” e resolve o problema com número excedente de 

deslocamentos (33). Retorna ao ponto de partida e mantém o primeiro movimento 

com “1AC”, mas novamente desiste. 

Na segunda etapa da aplicação, Max observa uma progressão geométrica 

no quadro e afirma que desperdiçou dois movimentos na solução da torre com 5 

discos. Decide retornar a essa torre, iniciando o jogo com “1AC”, e soluciona-a 

rapidamente com quantidade mínima de jogadas.   

O participante também consegue prever o número mínimo de movimentos 

para as torres com 6 e 7 discos. No entanto, não consegue elaborar a fórmula “2ⁿ - 

1” para descobrir o número mínimo de jogadas para a torre com “n” discos.   

Na terceira etapa da aplicação, ou seja, na entrevista, Max demonstra 

dificuldades em verbalizar as ações utilizadas na solução do jogo. Afirma que é 

necessário dividir o jogo em partes diferentes, mas não as especifica. Não 

alcançando clareza em suas explicações, descreve a seqüência das jogadas 
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enquanto manuseia o jogo. Depois, alega que compreendeu o jogo, mas que não 

sabe explicá-lo com palavras.  

Na resposta à quarta pergunta da entrevista, o estudante afirma que o 

primeiro movimento não é importante para a solução do jogo e realça a importância 

do segundo deslocamento. Consulta o protocolo de registro pela primeira vez e não 

menciona a alternância da primeira jogada entre as torres. A respeito da última 

pergunta, apenas fala que é necessário ter calma e paciência para solucionar o jogo.   

Na avaliação do processo da tomada de consciência, no que tange ao nível 

do fazer, viu-se que Max obteve êxito pleno na solução de todas as torres, 

conseguindo, dessa forma, alcançar um domínio pleno do sistema do jogo por meio 

do pensamento.  

Em relação ao plano do compreender, o aluno não tentou mencionar 

nenhuma das quatro estratégias fundamentais para a resolução do problema, de 

modo que sua compreensão a respeito do jogo foi apenas parcial. Com isso, Max 

atingiu o nível II B na relação entre o fazer e o compreender. 

 

Participante 5: Flamenco 

 

Na primeira etapa da aplicação, na torre com 3 discos, Flamenco soluciona 

instantaneamente o jogo com número mínimo de deslocamentos. Na torre com 4 

discos, o aluno mantém o movimento inicial, que havia dado certo na torre anterior – 

“1AC” –, e arma a torre “n - 1 disco” na coluna C. Na tentativa de desarmá-la, recorre 

às ações de ensaio-e-erro, mas acaba desistindo. Retorna mantendo o primeiro 

movimento com “1AC”, mas também desiste.  
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Decide mudar o primeiro deslocamento para “1AB” e consegue armar a torre 

“n - 1 disco” na coluna do meio. Após isso, emprega as ações por ensaio-e-erro ao 

tentar desmontar essa torre na coluna B. Recomeça mantendo “1AB” e, desta vez, 

soluciona o problema sem utilizar deslocamentos desnecessários. 

Na torre com 5 discos, Flamenco inicia o jogo com “1AB”, mas desiste ainda 

nas primeiras jogadas. Recomeça mantendo o primeiro movimento utilizado 

anteriormente – “1AB” –, arma a torre “n - 2 discos” na coluna B e transporta o disco 

4 da coluna A para a C. Depois, recorre aos procedimentos de ensaio-e-erro para 

montar a torre “n - 1 disco” na coluna B e dessa forma soluciona o jogo com número 

excedente de movimentos (49). Volta ao ponto de partida, reinicia a jogada alterando 

o primeiro movimento para “1AC” e resolve novamente o problema com número 

excedente de deslocamentos (43).  

Na segunda etapa da aplicação, após preencher o quadro, o aluno afirma 

imediatamente que a seqüência inicial das torres com 3, 4 e 5 discos é igual. Após 

observar o quadro, decide retornar à torre com 5 discos e inicia a seqüência com 

“1AC”, atingindo o objetivo com quantidade mínima de deslocamentos. Flamenco 

consegue ainda generalizar o número de deslocamentos necessários para a solução 

das torres com 6, 7 e “n” discos. Para descobrir esse número, dobrou os  valores de 

uma torre para a outra e somou o resultado com um.  

Na terceira etapa da aplicação, respondendo à primeira pergunta da 

entrevista, Flamenco afirma que, para descobrir o menor número de movimentos 

para cada torre, é preciso observar a quantidade de jogadas das torres com menor 

número de discos. Alega, em suas próprias palavras, que o disco 1 se movimenta de 

forma alternada e de modo “crescente” e “decrescente” – linguagem utilizada com 

códigos confusos. 
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Depois disso, Flamenco afirma que a seqüência dos movimentos se alterna 

entre as torres pares e ímpares (novamente usa os termos “crescente” e 

“decrescente”, cujos significados não consegue explicar claramente). Na resposta à 

quinta pergunta da entrevista (sobre a regularidade das jogadas entre as torres 

pares e ímpares), tenta explicar a estratégia 4, mas a sua linguagem mantém-se  

confusa. Ao explorar as torres com 3, 4 e 5 discos, o aluno continua tentando 

explicar a estratégia 4, mas sem sucesso. 

Ainda com relação a essa pergunta, ele busca mais uma vez descrever a 

estratégia 4, mas não apresenta uma linguagem clara; apenas afirma que o 

procedimento é importante sem explicar o porquê.  

Na relação entre o fazer e o compreender, Flamenco conseguiu, embora 

recorresse ao auxílio do quadro para a solução da torre com 5 discos, alcançar o 

êxito pleno na resolução da atividade (plano do fazer). Com isso, foi possível afirmar 

que ele atingiu um domínio pleno do sistema do jogo por meio dos esquemas das 

representações.   

No entanto, no que se refere ao nível do compreender, o estudante 

apresentou uma linguagem muito confusa ao tentar explicar a importância do 

primeiro deslocamento (estratégia 4). Além disso, não buscou conceituar nenhuma 

das três estratégias restantes, nem conseguiu dominar plenamente, por meio das 

conceituações, os fundamentos para a resolução do jogo. Desse modo, o aluno 

atingiu o nível II B na relação entre o fazer e o compreender. 
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Participante 6: Ana Luíza 

 

Na primeira etapa da aplicação, na torre com 3 discos, Ana Luíza inicia o 

jogo com o primeiro deslocamento “1AB”, mas desiste dessa tentativa logo nas 

primeiras jogadas. Decide modificar o movimento inicial para “1AC” e soluciona o 

problema com número mínimo de deslocamentos.  

Na torre seguinte, com 4 discos, ela mantém o movimento “1AC”, mas desiste 

quando arma a torre “n – 2 discos” na coluna B. Reinicia o jogo modificando a 

primeira jogada para “1AB”, e alcança o objetivo com número mínimo de 

deslocamentos.  

Ao retornar ao início da partida, resolve modificar a primeira jogada para 

“1AC”, mas desiste quando constrói a torre “n - 1 disco” na coluna C. Reinicia 

modificando o movimento inicial para “1AB” e soluciona o problema com quantidade 

excedente de movimentos (19). Mantém o primeiro deslocamento – “1AB” – e 

soluciona o jogo, utilizando dois movimentos desnecessários a menos que da vez 

anterior (17 jogadas). Retorna ao começo do jogo, mantendo o “1AB”, e o resolve, 

desta vez com número mínimo de movimentos. 

Na torre com 5 discos, Ana Luíza inicia jogando com “1AC” e, ao não 

conseguir armar a torre “n - 1 disco” na coluna B, decide reiniciar o jogo. Recomeça 

mantendo o primeiro movimento com “1AC” e soluciona a torre com número 

excedente de jogadas (39). Mantém a jogada inicial – “1AC” – e atinge novamente o 

objetivo com número excedente de movimentos (35). 

Recomeça o jogo mantendo o “1AC”, assinala os movimentos no protocolo de 

registro até o momento em que o disco 5 é deslocado da coluna A para a C. 

Demarca esse ponto na sua seqüência de jogadas para não precisar mais retornar 
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ao ponto de partida, quando conseguia atingir o objetivo do jogo. Percebe que, até 

esse ponto do jogo, ela havia conseguido solucionar o problema com número 

mínimo de deslocamentos. Com isso a aluna soluciona o problema contido na torre 

com 5 discos com quantidade mínima de movimentos.   

Na segunda etapa da aplicação, após preencher o quadro, consegue 

generalizar o número de deslocamentos necessários para a solução das  torres com 

6, 7 e “n” discos, ao mesmo tempo em que formula a equação “2ⁿ  - 1”.   

Na terceira etapa da aplicação, a respeito da primeira questão da entrevista, 

a participante diz que jogou por ensaio-e-erro. Afirma também que, à medida que  

vai aumentando a quantidade de discos, se usam os mesmos procedimentos das 

torres anteriores – refere-se à noção do princípio da recorrência.  

Ainda com relação a essa pergunta, afirma, em suas próprias palavras, que 

sentia estar regredindo no jogo quando retornava os discos da coluna A para a C – a 

aluna demonstrou, aqui, uma dificuldade de compreensão da noção de 

transitividade.  

Depois disso, Ana Luíza afirma que, quando iniciava o jogo pela coluna B, a 

seqüência das jogadas tornava mais fácil chegar à solução. Nesse momento da 

entrevista, ela manuseia a torre com 3 discos e menciona que nessa torre era 

melhor iniciar o jogo com “1AC”. No entanto, não supera tal contradição e não 

consegue explicar esse fato. 

Em resposta à quarta pergunta da entrevista, ela consulta o protocolo de 

registro e consegue explicar a estratégia 4, chegando até a generalizar esse 

conhecimento para as torres com 6 e 7 discos. Em relação à última pergunta, Ana 

Luíza não tenta definir mais nenhuma estratégia.  
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Na análise do desempenho no plano do fazer, observou-se que Ana Luíza 

conseguiu superar a necessidade de recorrer às ações por ensaio-e-erro em todas 

as torres, demonstrando ter alcançando, dessa forma, um domínio pleno do sistema 

do jogo por meio do pensamento. 

 No entanto, no plano do compreender, a estudante não conseguiu coordenar 

conceitualmente nenhuma das quatro estratégias, o que resultou apenas na 

obtenção de uma compreensão parcial do sistema contido no jogo por meio das 

conceituações. Desse modo, a aluna alcançou o nível II B na relação entre o fazer e 

o compreender. 

 

Participante 7: Blue 
 

Na primeira etapa da aplicação, na torre com 3 discos, Blue inicia o jogo 

com “1AB”, mas, ao infringir uma regra (coloca o disco 2 sobre o disco 1), opta por 

desistir. Recomeça modificando o primeiro movimento para “1AC” e atinge o objetivo 

com número mínimo de movimentos.  

Ao iniciar a anotação no protocolo de registro, volta a utilizar a jogada inicial 

“1AB” e soluciona o jogo com quantidade excedente de deslocamentos (9). 

Recomeça o jogo mantendo “1AB” e soluciona a torre novamente com dois 

movimentos a mais. 

 Na torre com 4 discos, Blue inicia com “1AC” e resolve o problema com 

deslocamentos excedentes. Recomeça a partida mantendo o primeiro movimento 

anterior, mas desiste logo nas primeiras jogadas. Ao iniciar o registro no protocolo, 

modifica o primeiro movimento para “1AB” e soluciona o jogo com número mínimo 

de deslocamentos. 
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Na torre com 5 discos, Blue inicia com “1AC”, arma a torre “n – 2 discos” na 

coluna C, mas recorre às ações de ensaio-e-erro ao tentar desarmá-la. Resolve 

reiniciar, desta vez com “1AB”, e desloca o disco 5 da coluna A para a B, entretanto 

decide desistir.  

Retorna modificando o primeiro movimento para “1AC”, porém abandona essa 

seqüência logo nas primeiras jogadas. Recomeça com “1AB”, mas novamente 

desiste, após utilizar movimentos desnecessários ao tentar desarmar a torre “n – 1 

disco” na coluna C.  

Reinicia com “1AC”, consegue construir a torre “n – 2 disco” na coluna C e 

deslocar o disco 4 da coluna A para a coluna B. Ao tentar armar a torre “n – 1 disco” 

na coluna intermediária, Blue recorre aos procedimentos de ensaio-e-erro e não 

consegue mover o disco 5 da coluna A para a C. Com isso, resolve o problema com 

número excedente de deslocamentos (35). Decide então passar para a etapa 

seguinte. 

Na segunda etapa da aplicação, após o preenchimento do quadro, Blue 

percebe a existência de uma matriz exponencial. A partir disso, infere que utilizou 

deslocamentos desnecessários na resolução das torres com 3 e 5 discos. 

Ao retornar à torre com 5 discos, recomeça jogando com “1AC” e soluciona o 

problema com número mínimo de jogadas – sua dificuldade foi desmontar a torre “n 

– 1 disco” na coluna intermediária.  

Quando volta à torre com 3 discos, a participante começa jogando com “1AB”; 

com isso, utiliza deslocamentos desnecessários para resolver a torre – chega a 

repetir esse mesmo procedimento por mais duas vezes. Após essas tentativas, 

decide modificar o primeiro movimento para “1AC” e soluciona o problema com 

número mínimo de deslocamentos.  
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Depois de resolver essas torres, a aluna consegue generalizar o número de 

deslocamentos necessários para a solução daquelas com 6, 7 e “n” discos. 

Consegue descobrir esses valores ao dobrar o número total de movimentos de uma 

torre para a outra e somar o resultado com um.  

Na terceira etapa da aplicação, ou seja, na entrevista, Blue volta a falar 

sobre as dificuldades enfrentadas na solução do jogo. Segundo suas palavras, o 

jogo “Torre de Hanói” caracteriza-se por ser uma atividade estressante para ser 

solucionada. Menciona ainda a dificuldade em repetir os mesmos procedimentos da 

torre anterior – princípio de recorrência. 

Apresentando dificuldades em conceituar as estratégias, Blue recorre à 

exploração do jogo com 4 discos. Depois, busca definir a estratégia 2, mas sem 

sucesso.  

Na quarta pergunta da entrevista, apresenta dificuldades em definir a 

importância da primeira jogada e em indicar as colunas que deveriam ser utilizadas 

nesse procedimento.  

Ainda a respeito dessa pergunta, Blue consulta o protocolo de registro e, 

mesmo assim, não menciona a necessidade da alternância do primeiro 

deslocamento em relação às torres pares e ímpares. Visto que não consegue 

conceituar a estratégia 4, volta a descrever a seqüência inicial das jogadas. 

Nesse momento da entrevista, a aluna explora a torre com 2 discos e 

consegue definir a estratégia 4, sem o auxílio de protocolo de registro. Continua 

manuseando o jogo e busca explicar a utilização das estratégias 2 e 3, mas sem 

sucesso – não nomeou as colunas e não identificou as torres pares e ímpares, além 

de não mencionar a necessidade de a base se mover uma só vez.  
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Insistindo em explicar de forma coordenada as estratégias 2 e 3, demonstra 

novamente uma grande dificuldade. Vejamos um exemplo: “Eu tenho cinco discos, 

quero mover essas quatro peças e quero que a minha torre fique aqui, porque esta 

precisa vir para cá. Então movimento o número par e coloco o disco 1 no local onde 

quero a torre. Vamos ver se funciona. Ah, não! Vou mover quatro peças... não é só 

isso, senão vou acabar enlouquecendo (risos)”.  

Com relação ao seu desempenho no plano do fazer, Blue conseguiu superar 

a necessidade de recorrer aos procedimentos de ensaio-e-erro em todas as torres, 

atingindo, dessa forma, um domínio total do sistema do jogo por meio do 

pensamento. Nas torres com 3 e 5 discos, para cuja solução de forma plena 

precisou do auxílio do quadro, ela encontrou dificuldades quanto à escolha do 

primeiro movimento.  

No que se refere ao plano do compreender, a participante buscou 

insistentemente, ao longo da entrevista, mencionar coordenadamente as estratégias 

2, 3 e 4. Encontrou dificuldades talvez pelo fato de querer mencioná-las 

simultaneamente, o que causava uma constante confusão de idéias. No entanto, a 

única estratégia que conceituou de forma adequada foi a estratégia 4. Assim sendo, 

a estudante obteve um domínio parcial do problema por meio dos esquemas 

conceituais, alcançando o nível II B na relação entre o fazer e o compreender. 

 

Participante 8: Patrícia 
 

Na primeira etapa da aplicação, na torre com 3 discos, Patrícia inicia a 

seqüência de jogadas com “1AB”, mas abandona essa tentativa ainda nas primeiras 
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movimentações. Retorna ao início do jogo, modificando o primeiro deslocamento 

para “1AC“, e resolve o problema com número mínimo de jogadas.  

Na torre com 4 discos, a aluna inicia jogando com “1AC”, mas volta ao ponto 

de partida quando transporta o disco 3 da coluna A para a coluna C. Depois disso, 

recomeça o jogo com “1AB” e utiliza dois deslocamentos a mais para solucionar 

essa torre (17 jogadas ao todo). Quando inicia a anotação no protocolo de registro, 

consegue corrigir esses dois erros e soluciona a atividade com quantidade mínima 

de movimentos. 

Na torre com 5 discos, Patrícia mantém o primeiro movimento “1AB”, mas 

desiste ao não conseguir liberar o disco 5 da coluna A para a C. Retorna ao começo 

do jogo e reinicia uma nova seqüência de jogadas com o mesmo primeiro 

movimento – “1AB” –, usando procedimentos de ensaio-e-erro, mas acaba 

desistindo – sempre retornava ao início do jogo quando buscava desarmar a torre “n 

- 1 disco” na coluna de chegada. 

Patrícia mantém a primeira jogada – “1AB” –, mas novamente utiliza ações de 

ensaio-e-erro na tentativa de transportar o disco 5 da coluna A para a C. Ao 

recomeçar o jogo, resolve modificar o movimento inicial para “1AC” e consegue 

transportar o disco 5 da coluna inicial para a final, embora utilize duas jogadas 

desnecessárias para esse fim. Entretanto resolve desistir dessa tentativa e retorna 

ao ponto de partida.  

A participante recomeça o jogo com “1AB” e, utilizando novamente métodos 

de ensaio-e-erro, opta por desistir. Recomeça mudando o deslocamento inicial para 

“1AC” e soluciona a torre, desta vez com número mínimo de deslocamentos.   

Na segunda etapa da aplicação, no momento em que preenche o quadro, 

Patrícia observa que os discos da base sempre se movimentam uma só vez em 
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todas as torres. Além disso, afirma que o número de deslocamentos dos discos 

sempre dobra de uma torre para outra. Com base nessas considerações, consegue 

generalizar o número mínimo de deslocamentos das torres com 6, 7 e “n” discos,  

sem, no entanto, elaborar a equação “2ⁿ - 1”.   

Na terceira etapa da aplicação, ou seja, na entrevista, Patrícia manuseia a 

torre com 5 discos e afirma de imediato que não utilizou nenhuma estratégia durante 

o jogo. No entanto, respondendo à primeira pergunta, toma consciência da 

estratégia 3.  

No que tange à quarta questão da entrevista, referente à importância do 

primeiro movimento para a resolução do problema, a participante consulta o 

protocolo de registro e apenas lê em voz alta a seqüência inicial das torres com 2, 3, 

4 e 5 discos, sem conseguir explicar a necessidade da alternância da jogada inicial 

entre as torres pares e ímpares. 

Ao tentar explicar outra vez as estratégias, Patrícia busca definir a da torre 

com 4 discos, mas novamente não alcança sucesso. Com dificuldades para justificar 

a importância do primeiro deslocamento, resolve analisar mais atentamente o 

protocolo de registro e consegue, desta vez, conceituar adequadamente a estratégia 

4.         

Em relação à análise do desempenho no plano do fazer, verificou-se que 

Patrícia conseguiu superar, ainda na primeira etapa da aplicação, a necessidade de 

recorrer às ações de ensaio-e-erro em todas as torres. Além disso, demonstrou ter 

alcançado domínio pleno do sistema por meio do pensamento, ao conseguir antever 

e eliminar os erros antes da sua ocorrência.       

Quanto ao plano do compreender, a aluna conseguiu mencionar duas 

estratégias básicas, mas precisou do auxílio do protocolo de registro para conceituar 
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a estratégia 4, o que a fez atingir apenas um domínio parcial do sistema contido no 

jogo por meio das conceituações. Além disso, Patrícia não explicou essas duas 

estratégias de forma coordenada, o que a fez atingir o nível II B na relação entre o 

fazer e o compreender.  

 

Participante 9: Roger 

 

Na primeira etapa da aplicação, na torre com 3 discos, Roger inicia a 

seqüência com “1AB” e soluciona o problema com número excedente de 

deslocamentos (11). Recomeça uma nova seqüência de jogadas, modificando o 

primeiro deslocamento para “1AC”, e atinge o objetivo com quantidade mínima de 

movimentos. 

Na torre seguinte, com 4 discos, Roger mantém o primeiro deslocamento 

utilizado anteriormente – “1AC” –, arma a torre “n - 1 disco” na coluna C, mas resolve 

abandonar essa tentativa ao persistir nos movimentos por ensaio-e-erro. Recomeça 

a partida novamente com “1AC”, porém, antes de armar a torre “n - 1 disco” na 

coluna C, resolve voltar ao ponto de partida. Ao reiniciar as suas jogadas, decide 

modificar o primeiro deslocamento para “1AB”, passa o disco 4 da coluna A para a C 

e soluciona o problema com quantidade mínima de jogadas.  

Na torre com 5 discos, Roger mantém o primeiro deslocamento “1AB” e, 

utilizando estratégias de ensaio-e-erro, monta a torre “n – 2 discos” na coluna 

intermediária por duas vezes seguidas. Após essas tentativas, decide retornar ao 

início do jogo. Recomeça alterando o primeiro movimento para “1AC”, apresenta 

dificuldades em desfazer a torre “n – 1 discos” na coluna B, mas consegue, por fim, 

solucionar essa torre com número mínimo de deslocamentos.  
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Na segunda etapa da aplicação, no momento em que preenche o quadro, 

Roger afirma que percebeu a existência de uma matriz exponencial e consegue, a 

partir disso, prever o número de deslocamentos necessários para resolver as torres 

com 6 e 7 discos. Na torre de “n” discos, descobre o número correto de jogadas ao 

elaborar a equação “2ⁿ - 1”.  

Na terceira etapa da aplicação, Roger inicia a entrevista afirmando a 

necessidade de não desrespeitar as duas regras da atividade. Manuseia a torre com 

5 discos e afirma que o primeiro movimento é importante para a solução do 

problema, mas não define os fundamentos que integram a estratégia 4. 

O participante busca relacionar a importância da primeira jogada com a 

passagem direta do disco-base da coluna A para a coluna C, o que, segundo ele, 

contribui para solucionar o problema de forma plena. Contudo, não consegue 

explicar de forma adequada a utilização da estratégia 4, apesar de ter conseguido 

justificar a da estratégia 3. Recorre então à exploração do jogo para confirmar a sua 

tese. Volta a afirmar a  importância da relação entre a jogada inicial com a passagem 

direta do disco-base da coluna A para a C, mas não toma consciência da estratégia 

4. 

Nesse momento, resolve analisar minuciosamente o protocolo de registro e 

consegue, enfim, tomar consciência das estratégias 3 e 4 de forma coordenada. Em 

resposta à última pergunta da entrevista, o estudante decide manusear o jogo com 5 

discos e afirma que em todo o momento se preocupou com a coluna de chegada, 

pois era essa que teria que receber o maior disco (sic). 

Na análise do desempenho alcançado no plano do fazer, Roger solucionou  

todas as torres com número mínimo de deslocamentos, atingindo, dessa forma, um 

domínio pleno do sistema do jogo por meio do pensamento.  
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No que tange ao plano do compreender, o estudante conseguiu descrever e 

articular verbalmente as estratégias 3 e 4. No entanto, isso não foi suficiente para 

que obtivesse uma compreensão plena do problema por meio das conceituações. 

Na análise da relação entre o fazer e o compreender, Roger alcançou o nível II C. 

 

Participante 10: Laila 

 

Na primeira etapa da aplicação, na torre com 3 discos, Laila começa a 

seqüência de jogadas com “1AC” e atinge o objetivo do jogo com movimentos 

excedentes (13 jogadas ao todo). Retorna ao ponto de partida, inicia com o 

deslocamento “1AB” e resolve o problema novamente com número excedente de 

movimentos (12).  

Recomeça mudando a jogada inicial para “1AC” e, movendo os três discos da 

coluna A para a coluna B, soluciona o jogo com seis deslocamentos a mais (13 

movimentos no total). Retorna mantendo a primeira movimentação “1AC” e resolve o 

problema, desta vez com quantidade mínima de deslocamentos.  

Na torre com 4 discos, a participante inicia com “1AB” e recorre às ações de 

ensaio-e-erro para desarmar a torre “n – 2 discos” na coluna C. Apresenta também 

dificuldades ao desarmar a torre “n  - 1 disco” na coluna do meio. Persistindo nessas 

ações de ensaio-e-erro, decide retornar ao ponto de partida. Após realizar a 

anotação no protocolo, a aluna inicia jogando com “1AB” e consegue, nessa 

oportunidade, solucionar essa torre com quantidade mínima de movimentos.  

Na torre seguinte, com 5 discos, utiliza um número excessivo de 

deslocamentos para construir a torre “n – 1 disco” na coluna C. Devido ao fato de 

permanecer nas ações por ensaio-e-erro, resolve regressar ao início do jogo.  
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Laila reinicia uma nova seqüência, mantendo o movimento inicial utilizado 

anteriormente – “1AB” –, arma uma torre de “n – 1 disco” na coluna B e, utilizando 

procedimentos de ensaio-e-erro quando tenta desmontar a referida torre na coluna 

intermediária, Laila soluciona o problema com número excedente de deslocamentos 

(37).  Resolve recomeçar modificando o movimento inicial para “1AC” e soluciona o 

problema, desta vez sem utilizar nenhum deslocamento desnecessário.  

Na segunda etapa da aplicação, no momento em que preenche o quadro, 

Laila afirma que percebeu uma matriz exponencial e consegue, assim, generalizar o 

número mínimo de movimentos necessários para a resolução das torres com 6 e 7 

discos. Além disso, formula a equação “2ⁿ - 1“ e, com isso, consegue generalizar 

também o número mínimo de movimentos para a torre com “n” discos. 

Na terceira etapa da aplicação, na entrevista, Laila manuseia o jogo com 3 

discos e apenas descreve a seqüência das jogadas por ela executada. No entanto, 

quando lhe é feita a primeira pergunta, consegue tomar consciência da estratégia 3. 

A respeito da questão referente à importância do primeiro movimento, a participante 

consulta o protocolo de registro e recorre à exploração do jogo. Após isso, afirma 

que a jogada inicial é importante, mas não percebe a necessidade de sua 

alternância entre as torres pares e ímpares.  

Logo após essa tentativa, Laila decide consultar novamente o protocolo de 

registro e busca outra vez explicar a aplicação da estratégia 4, mas não consegue 

fazê-lo de forma adequada – limita-se a descrever a seqüência inicial dos 

deslocamentos de cada torre. No entanto, ao observar mais minuciosamente o 

protocolo, consegue tomar consciência da estratégia 4 coordenada à estratégia 3.  

No que se refere ao desempenho no plano do fazer, a estudante obteve êxito 

pleno na resolução das torres ainda na primeira etapa da aplicação. Com isso, pode-
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se inferir que atingiu o domínio pleno do sistema do jogo por meio dos esquemas 

das representações, pois conseguiu eliminar mentalmente a ocorrência de jogadas 

desnecessárias para a solução do problema.  

Em relação ao plano do compreender, Laila conseguiu mencionar de maneira 

articulada as estratégias 3 e 4, esta última definida após consulta ao protocolo de 

registro. No entanto, alcançou apenas a compreensão parcial do problema por meio 

dos esquemas conceituais. A respeito da relação entre o fazer e o compreender, a 

aluna solucionou as torres com número mínimo de movimentos e conceituou duas 

estratégias de forma articulada, o que lhe permitiu atingir o nível II C. 

 

Participante 11: Júlia 

 

Na primeira etapa da aplicação, Júlia soluciona instantaneamente as torres 

com 3 e 4 discos. Na torre com 5 discos, inicia com “1AB”, mas logo desiste e 

retorna ao início do jogo. Depois disso, resolve modificar o primeiro movimento para 

“1AC”, entretanto, ao infringir uma regra (colocou o disco 4 sobre o disco 3), acaba 

novamente desistindo. Recomeça outra seqüência de jogadas, iniciando com “1AC”, 

e, dessa forma, soluciona o problema com número mínimo de deslocamentos.  

Na segunda etapa da aplicação, após completar o quadro, Júlia afirma que 

a quantidade total de deslocamentos em cada torre possui um intervalo regular entre 

si – o dobro dos movimentos mais um. Com base nessa observação, a aluna 

consegue generalizar o número de movimentos necessários para a solução da torre 

com “n” discos, mas não chega a formular a equação “2ⁿ - 1”.       

Na resposta à primeira pergunta da entrevista, na terceira etapa da 

aplicação, Júlia tenta explicar, sem sucesso, a utilização da estratégia 3. Logo após, 
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busca coordenar conceitualmente essa estratégia com a estratégia 4, mas 

novamente não obtém êxito – a aluna não mencionou a necessidade de transportar 

o disco-base de forma direta. Ao manusear a torre com 4 discos, tenta mais uma vez 

explicar a importância da jogada inicial, mas não define a utilização desse 

procedimento nas torres com números pares e ímpares de discos.  

Após explorar as torres com 2, 3 e 4 discos, consegue definir  claramente a 

estratégia 3, mas, em relação ao primeiro movimento, continua mostrando 

dificuldades em explicar a estratégia 4, mesmo consultando o protocolo de registro – 

descreveu apenas a seqüência inicial das jogadas entre as torres pares e ímpares. 

Depois de várias tentativas, afirma que esse procedimento inicial é igual para todas 

as torres. Além disso, consegue explicar de forma coordenada as estratégias 2 e 3 – 

ela tentou coordenar conceitualmente a 4, mas sem sucesso. 

No que tange à avaliação no plano do fazer, Júlia obteve um bom 

desempenho ao conseguir solucionar as torres em um curto espaço de tempo –  as 

torres com 3 e 4 discos foram resolvidas de forma instantânea. Pelo fato de ter 

também solucionado a torre com 5 discos com quantidade mínima de 

deslocamentos e de ter conseguido antever mentalmente os erros antes mesmo de 

suas ocorrências, a participante mostrou que obteve um domínio total do problema 

proposto pelo jogo por meio do pensamento. 

Em relação à análise no plano do compreender, Júlia, apesar da insistência 

em explicar a utilização da estratégia 4, coordenou verbalmente as estratégias 2 e 3. 

Assim, obteve um domínio e uma compreensão parcial do sistema do jogo por meio 

dos esquemas das conceituações. Desse modo,  a aluna alcançou o nível II C no 

que se refere à análise nos planos do fazer e do compreender. 
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Participante 12: Alex Rogo 

 

 Na primeira etapa da aplicação, na torre com 3 discos, Alex Rogo inicia o 

jogo com “1AB” e encontra a solução com número excedente de movimentos (9). 

Mesmo assim, opta por passar para a torre seguinte. Na torre com 4 discos, começa 

jogando com “1AC” e, depois, recorre às ações de ensaio-e-erro para desarmar a 

torre “n – 1 disco” na coluna C. Com isso, soluciona essa torre com número 

excedente de deslocamentos (23).  

Voltando ao ponto de partida, o estudante muda o primeiro deslocamento 

para “1AB” e desta vez soluciona a torre com 4 discos com número mínimo de 

jogadas. Após isso, resolve retornar para a torre com 3 discos e também soluciona o 

problema sem desperdiçar nenhum movimento. Nesse instante, o aluno afirma que o 

deslocamento inicial varia de acordo com o número de discos da torre. 

Na torre com 5 discos, Alex Rogo decide começar jogando com “1AC” 

(consulta o protocolo de registro) e resolve o problema com número mínimo de 

movimentos.  

Na segunda etapa da aplicação, após preencher o quadro, o participante 

percebe a existência de uma relação exponencial e consegue generalizar a 

quantidade necessária de movimentos para a solução das torres com 6, 7 e “n” 

discos; contudo não chega a elaborar a equação “2ⁿ  - 1”. 

Na resposta à primeira questão da entrevista, na terceira etapa da 

aplicação, Alex Rogo afirma que, a partir da torre com 4 discos, não é mais possível 

ter uma representação mental da seqüência das jogadas e do final do jogo (sic). 

Argumenta ainda que o primeiro movimento depende da quantidade de discos da 

torre, mas não consegue definir a estratégia 4. Logo após, tenta justificar a utilização 
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da estratégia 1, mas o faz de forma confusa – afirma apenas que é necessário retirar 

as peças que estão sobre as maiores para que se alcance a coluna de chegada. 

Após várias tentativas para conceituar coordenadamente as estratégias 1 e 4, 

Alex Rogo afirma que não é aconselhável armar a torre “n – 1 disco” na coluna C, 

porque isso impediria que o disco-base se movimentasse só uma vez. Com base 

nessas afirmações, consegue conceituar articuladamente as estratégias 2 e 3. 

Depois de verbalizar essas duas estratégias de forma coordenada, busca 

definir a estratégia 4. Entretanto, apenas descreve a seqüência inicial das jogadas 

entre as torres pares e ímpares, o que não é o bastante para definir a referida 

estratégia. Ao responder à última pergunta da entrevista, no entanto, com o auxílio 

do protocolo de registro, o participante consegue mencionar coordenadamente as 

estratégias 2, 3 e 4.  

Na análise do desempenho do estudante no nível do fazer, viu-se que Alex 

Rogo superou a necessidade de recorrer às ações por ensaio-e-erro nas torres com 

2, 3, 4 e 5 discos ainda na primeira etapa da aplicação, alcançando, assim, o êxito 

pleno na solução do jogo. Assim sendo, dominou completamente o sistema do jogo 

por meio dos esquemas das representações. 

Com relação ao plano do compreender, o participante mencionou e articulou 

três estratégias; a estratégia 4 foi conceituada com a ajuda do protocolo de registro. 

No entanto, essas coordenações não foram suficientes para que compreendesse 

plenamente o sistema por meio das conceituações. Com esses resultados relativos 

aos planos do fazer e do compreender, Alex Rogo atingiu o nível II C.   
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Participante 13: Rafaela 

 

Na primeira etapa da aplicação, Rafaela consegue solucionar 

instantaneamente, com número mínimo de movimentos, a torre com 3 discos. Na 

torre seguinte, com 4 discos, começa jogando com o movimento inicial “1AC”, mas 

acaba desistindo dessa tentativa. Recomeça desta vez com “1AB”, mas prefere 

voltar ao ponto de partida. 

Depois, mantendo o primeiro deslocamento com “1AC”, resolve o problema 

com número excedente de jogadas. Retorna então ao início do jogo, decide alterar o 

primeiro movimento para “1AB” e alcança o objetivo com número mínimo de 

movimentos. Volta novamente ao ponto de partida e mantém o primeiro 

deslocamento com “1AB”, mas não consegue repetir o feito anterior, alcançando o 

objetivo do jogo com quantidade excedente de movimentos. 

Recomeça o jogo mais uma vez e decide modificar o deslocamento inicial 

para “1AC”, mas logo desiste. Reinicia uma nova seqüência de deslocamentos com 

”1AB” e soluciona o problema com número excedente de jogadas. Retorna ao ponto 

inicial do jogo, começa com “1AB” e desta vez soluciona a torre com 4 discos com 

número mínimo de movimentos. 

Na torre com 5 discos, Rafaela começa jogando com “1AB” e atinge o objetivo 

com número excedente de deslocamentos. Recomeça o jogo com “1AB”, mas 

desiste ao não conseguir formar a torre “n – 1 disco” na coluna B. Retorna ao ponto 

de partida, reinicia o jogo com “1AC” e soluciona o problema com número mínimo de 

deslocamentos. 

Na segunda etapa da aplicação, ao preencher o quadro, Rafaela descobre a 

existência de uma relação matemática (progressão geométrica) entre os números de 
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deslocamentos dos discos. Com base nessa descoberta, consegue generalizar o 

número mínimo de deslocamentos das torres com 6, 7 e “n” discos, sem, contudo, 

formular a equação “2ⁿ - 1”.  

Respondendo à primeira pergunta da entrevista, na terceira etapa da 

aplicação, Rafaela afirma que a estratégia por ela adotada foi memorizar as jogadas 

até a metade da seqüência dos deslocamentos – referia-se ao momento em que se 

dá a passagem do disco 5 da coluna A para a C – e que, exceto isso, não utilizou 

nenhum outro plano estratégico.  

Sempre recorrendo ao auxílio do protocolo de registro, a participante 

consegue definir de forma coordenada as estratégias 1, 2 e 3. No entanto, não 

explica adequadamente a estratégia 4 – não mencionou a necessidade de alterar a 

utilização do primeiro movimento entre as torres pares e ímpares. 

Em relação ao desempenho no plano do fazer, Rafaela superou os 

procedimentos de ensaio-e-erro em todas as torres, atingindo êxito pleno na solução 

do problema. Com isso, obteve domínio total do sistema do jogo por meio do 

pensamento. 

No que se refere à análise em nível do compreender, a aluna mencionou 

articuladamente as estratégias 1, 2 e 3. No entanto, não atingiu uma compreensão 

plena do sistema contido no jogo por meio das conceituações, pois não conseguiu 

verbalizar a articulação das quatro estratégias responsáveis pela solução do 

problema. Desse modo, atingiu o nível II C na relação entre o fazer e o 

compreender. 
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Participante 14: Ana Carolina 

 

Na primeira etapa da aplicação, na torre com 3 discos, Ana Carolina 

começa jogando com “1AB”, mas desiste rapidamente dessa primeira tentativa. 

Resolve modificar o primeiro deslocamento para “1AC” e soluciona o problema com 

número mínimo de deslocamentos. Retorna mais uma vez ao início do jogo e decide  

recomeçar com “1AB”, atingindo o objetivo com número excedente de movimentos 

(11).  

Na torre seguinte, com 4 discos, a participante inicia com “1AB” e desperdiça 

quatro movimentos ao solucioná-la (19 deslocamentos ao todo). Nesse momento, 

alega que encontrou dificuldades em anotar e jogar simultaneamente. Afirma ainda 

que o seu maior obstáculo é liberar o disco-base da coluna A.  

Ana Carolina ainda menciona a necessidade de montar a torre “n – 1 disco” 

na coluna B – tomou consciência da estratégia 3 já na primeira etapa da aplicação. 

Ao reiniciar o jogo, decide manter o primeiro movimento “1AB” e resolve o problema 

com número mínimo de deslocamentos.   

Antes de começar a movimentar as peças da torre com 5 discos, Ana 

Carolina verbaliza que a utilização da estratégia 3 facilita a transposição do disco-

base da coluna A para a C. Além disso, alega que é necessário desarmar a torre “n 

– 1 disco” da coluna do meio para liberar o próximo disco maior – a participante 

tomou consciência de forma coordenada das estratégias 1, 2 e 3, antes mesmo da 

aplicação da entrevista.  

Quando inicia o jogo com a torre com 5 discos, começa a seqüência de 

jogadas com “1AB” e soluciona o problema com número excedente de movimentos 
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(35). Retorna ao ponto de partida, modificando o primeiro deslocamento para “1AC”, 

e resolve o problema com quantidade mínima de jogadas. 

Na segunda etapa da aplicação, após montar o quadro, percebe que o 

disco-base se desloca apenas uma vez em todas as torres. Afirma a existência de 

uma progressão geométrica entre os números de deslocamentos dos discos das 

torres. Com base nessa observação, Ana Carolina consegue generalizar o número 

mínimo de movimentos necessários para a solução das torres com 6, 7 e “n” discos, 

mas não formula a equação “2ⁿ - 1”. 

Na terceira etapa da aplicação, a estudante consegue mais uma vez 

conceituar coordenadamente as estratégias 2 e 3. Logo depois, verbaliza de forma 

articulada as estratégias 1, 2 e 3. 

Na resposta à quarta pergunta, a aluna afirma que o primeiro movimento é 

importante para a solução do jogo com o menor número de jogadas possível, mas 

não define a estratégia 4; afirma apenas que tem duas opções para começar o jogo  

e que essa escolha é fundamental. Após isso, no entanto, cai em contradição ao 

afirmar que o primeiro movimento é igual para todas as torres. 

Em relação à quinta pergunta (referente à regularidade das jogadas entre as 

torres pares e ímpares), ela reconhece novamente a importância do movimento 

inicial, mas não explica a necessidade de sua utilização adequada.   

Em relação à avaliação do desempenho no nível do fazer, a aluna atingiu 

êxito pleno na solução do jogo, superando assim a necessidade de utilizar os 

procedimentos de ensaio-e-erro. Desse modo, alcançou o domínio total do sistema 

do jogo por meio do pensamento.  

No plano do compreender, Ana Carolina conceituou de modo coordenado as 

estratégias 1, 2 e 3. Essa articulação tinha sido feita já na primeira etapa da 
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aplicação. No entanto, a verbalização articulada de três estratégias não foi suficiente 

para que ela compreendesse completamente o sistema do jogo por meio dos 

esquemas conceituais. Assim sendo, em relação ao plano do fazer e do 

compreender, a aluna alcançou o nível II C. 

 

Participante 15: Sereia 

 

Na primeira etapa da aplicação, Sereia soluciona instantaneamente a torre 

com 3 discos com número mínimo de jogadas. Na torre seguinte, com 4 discos, ela 

inicia a seqüência dos movimentos com “1AC” e, quando constrói a torre “n – 2 

discos” na coluna B, opta por desistir e retorna ao ponto de partida. Após isso, 

resolve modificar o primeiro deslocamento para “1AB” e atinge o objetivo sem 

desperdiçar nenhuma jogada.     

Na torre com 5 discos, a participante inicia com “1AB” e forma a torre “n – 2 

discos” na coluna intermediária. A partir daí, utiliza movimentos excedentes para 

armar a torre “n - 1 disco” na coluna C e acaba desistindo dessa tentativa. Retorna 

ao início do jogo, decide modificar o primeiro movimento para “1AC” e soluciona 

essa torre com número mínimo de deslocamentos.  

Na segunda etapa da aplicação, após completar o quadro, Sereia percebe 

que o disco-base se deslocou apenas uma vez em todas as torres. Ela afirma 

também que os números contidos no quadro possuem uma relação exponencial e 

consegue, desse modo, generalizar a quantidade de deslocamentos necessários 

para resolver as torres com 6 e 7 discos. No entanto, não consegue elaborar a 

fórmula “2n - 1”, como também não descobre o número mínimo de movimentos para 

solucionar a torre com “n” discos.   
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Em relação à primeira pergunta da entrevista, já na terceira etapa da 

aplicação, Sereia tenta explicar, embora sem clareza, as estratégias 2 e 3. No 

entanto, após reconhecer que não está conseguindo explicar adequadamente suas 

ações, toma consciência das estratégias 1, 2 e 3 de forma coordenada. 

No que se refere à pergunta sobre a importância do primeiro movimento, 

Sereia consulta o protocolo de registro, mas não menciona a alternância do 

movimento inicial, o que é fundamental para explicar a estratégia 4. No entanto, 

afirma que a seqüência inicial entre as torres pares e ímpares é igual entre si, o que 

não é suficiente para definir a estratégia 4, já que não explica especificamente a 

necessidade de se alternar a jogada inicial entre essas torres. Na resposta à última 

pergunta da entrevista, a estudante menciona novamente as estratégias 2 e 3 de 

forma coordenada, mas não busca mais conceituar a estratégia 4.   

Em relação à análise do desempenho no nível do fazer, observou-se que 

Sereia superou a necessidade de utilizar os métodos típicos de ensaio-e-erro e 

conseguiu alcançar, dessa forma, o êxito pleno na solução do jogo ainda na primeira 

etapa da aplicação. Com isso, pode-se afirmar que a aluna dominou todo o sistema 

do jogo por meio dos esquemas das representações, pois conseguiu mentalmente 

prever e eliminar os erros, evitando, assim, as jogadas desnecessárias.  

No plano do compreender, conceituou coordenadamente as estratégias 1, 2 e 

3. Tentou também explicar a aplicação da estratégia 4, mas não obteve o mesmo 

sucesso. Desse modo, pode-se também afirmar que Sereia alcançou um domínio 

parcial do jogo por meio dos esquemas conceituais. No que se refere à relação entre 

o fazer e o compreender, a aluna atingiu o nível II C. 
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ANEXO 2 

Resultados obtidos na análise microgenética dos participantes do curso de 
Psicologia 

 
 

Participante 1: Pedro 

 

 Na primeira etapa da aplicação, na torre com 3 discos, Pedro começa o 

jogo movimentando o disco 1 da coluna A para a coluna B – “1AB” – e soluciona o 

problema com número excedente de jogadas (9). Em seguida, decide passar para a 

torre com 4 discos. Inicia esse jogo também com “1AB” e, utilizando ações típicas de 

ensaio-e-erro, soluciona-o com número excedente de jogadas (17). Resolve iniciar a 

anotação do protocolo de registro das jogadas, reinicia o jogo mantendo o primeiro 

movimento “1AB” e atinge novamente os 17 deslocamentos. 

Na torre com 5 discos,  Pedro mantém o primeiro movimento com “1AB” e, ao 

recorrer aos procedimentos de ensaio-e-erro, soluciona a torre com número 

excedente de jogadas (53). Depois disso, afirma encontrar dificuldades em liberar o 

disco-base por não conseguir deixar uma coluna desocupada para recebê-lo (não 

mencionou a coluna a que se referia).  

Quando monta o quadro, na segunda etapa da aplicação, Pedro percebe  

que o disco 5 é o único disco-base – o maior de cada torre – que se movimenta mais 

de uma vez. Ao afirmar isso, argumenta que, na torre com 5 discos, existia um 

menor número de espaços livres para a locomoção dos discos. Outra observação 

feita pelo aluno é que o disco 1 se movimenta mais vezes que os outros em todas as 

torres.  

Após isso, Pedro cogita que os números mínimos de movimentos das torres 

formam uma progressão geométrica ou uma outra função matemática que ele 
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poderia descobrir. No entanto, o participante não ousa tentar desvendar essa 

relação numérica, como também decide não retornar a nenhuma torre para alcançar 

o êxito pleno.  

Na terceira etapa da aplicação, em referência à primeira pergunta da 

entrevista, Pedro afirma que não é aconselhável movimentar, em qualquer momento 

do jogo, o disco 1 para as colunas livres, ou seja, para as colunas totalmente 

desocupadas. Depois, alega que não utilizou nenhuma estratégia durante a solução 

das torres e que apenas usou ações por ensaio-e-erro. Ele afirma ainda que a forma 

da resolução do jogo é idêntica para todas as torres. 

Apresentando dificuldades em explicar os procedimentos empregados, o 

participante descreve a seqüência das suas jogadas no instante em que manuseia 

as torres com 3 e 4 discos. Em seguida, diz que é mais adequado criar 

possibilidades para que os discos grandes se movimentem. Nesse momento da 

entrevista, busca explicar a utilização da estratégia 1, mas não consegue defini-la 

corretamente. Em suas próprias palavras, afirma que é aconselhável liberar espaços 

para os discos “de baixo” se deslocarem (sic).  

Em resposta à pergunta sobre o primeiro movimento – a quarta questão da 

entrevista – afirma que esse procedimento não é importante para a solução do jogo. 

Nesse instante, mesmo solucionando as torres com 2 e 3 discos com número 

mínimo de jogadas – algo que não aconteceu na primeira etapa da aplicação – 

Pedro permanece alegando que o primeiro movimento não é fundamental. Nesse 

ponto, é possível constatar que o aluno apresenta resistência para observar a 

contradição entre sua linguagem e suas ações. No entanto, quando explora o jogo 

com as torres com 2, 3 e 4 discos, começa a reconstruir sua idéia em relação à 
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jogada inicial, afirmando, desta vez, que o primeiro movimento depende da 

quantidade de discos da torre. 

Depois da tentativa de explicar a estratégia 4, o aluno tenta definir 

coordenadamente as estratégias 2 e 3, mas sem sucesso; afirma apenas que o 

último disco tem que estar na coluna C, mas não menciona a necessidade de 

movimentá-lo apenas uma vez. Após essas explicações parciais, Pedro consegue 

conceituar adequadamente a estratégia 3, ou seja, reconhece a necessidade de  

armar a torre “n - 1 disco” na coluna intermediária. 

Na resposta à última pergunta da entrevista, o estudante manifesta 

novamente a crença de que não é aconselhável iniciar o jogo transportando a torre 

da coluna A para a coluna C. No entanto, ao manusear as torres com 2, 3 e 4 discos,  

percebe a necessidade de alternar o primeiro movimento de uma torre a outra para a 

solução do problema com a quantidade mínima de movimentos.  

Ao resolver a torre com 3 discos sem nenhum desperdício de jogadas (o que 

não havia acontecido na primeira etapa da aplicação), anota essa nova seqüência 

no protocolo de registro. Após isso, diz que não deseja retornar a nenhuma torre, 

alegando cansaço e falta de disposição.   

Foi possível perceber, ao longo dessa exposição, que Pedro utilizou 

predominantemente os procedimentos de ensaio-e-erro na primeira etapa da 

aplicação. Não houve compreensão da necessidade de alternância do primeiro 

movimento nos planos do fazer e do compreender. Isso foi observado quando 

persistiu na utilização do movimento inicial “1AB” e quando usou o “1AC” para 

solucionar plenamente a torre com 3 discos. Já na entrevista, não explicou de forma 

clara a estratégia 4. 
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Na análise do desempenho alcançado no plano do fazer, observou-se que 

Pedro obteve um êxito parcial na solução do jogo, resolvendo as torres com 2 e 3 

discos com número mínimo de deslocamentos, e as torres com 4 e 5 discos com 

número excedente. Assim, mostrou que atingiu um domínio parcial do sistema do 

jogo por meio do pensamento, pois não conseguiu eliminar mentalmente os erros. 

No plano do compreender, tomou consciência apenas da estratégia  3, não 

conseguindo, desse modo, coordenar conceitualmente nenhuma outra. Assim 

sendo, ele também atingiu um domínio parcial do problema contido no jogo por meio 

dos esquemas conceituais. Na relação entre o fazer e o compreender, Pedro 

alcançou o nível I B.  

 

Participante 2: Beatriz 

 

Na primeira etapa da aplicação, Beatriz soluciona instantaneamente a torre 

com 3 discos com quantidade mínima de deslocamentos. Na torre com 4 discos, 

inicia o jogo com “1AC”, recorre às ações típicas de ensaio-e-erro e soluciona o 

problema com número excedente de movimentos. Ao retornar ao início do jogo, 

decide alterar o primeiro deslocamento para “1AB”, mas não consegue montar a 

torre “n - 1 disco” na coluna B e desiste – apesar de já ter movido o disco 3 da 

coluna A para a B. Recomeça modificando outra vez o primeiro movimento para 

“1AC” e novamente desiste logo nas primeiras jogadas. 

Ao reiniciar o jogo na torre com 4 discos, demonstra indecisão quanto à 

escolha do primeiro movimento. Após alguns ensaios, opta por começar com “1AC”, 

arma a torre “n - 1 disco” na coluna C e soluciona o problema com número 
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excedente de deslocamentos (28). Mesmo utilizando movimentos desnecessários 

nessa torre, decide passar para a torre seguinte. 

Na torre com 5 discos, inicia jogando com “1AC”, arma a torre “n - 1 disco” na 

coluna C, mas encontra dificuldades em efetuar as anotações no protocolo de 

registro; com isso, desiste e retorna ao ponto de partida. Recomeça uma outra 

seqüência de jogadas, alternando o primeiro deslocamento para “1AB”, e soluciona 

a torre com número excedente de movimentos (55). 

Na segunda etapa da aplicação, após preencher o quadro, Beatriz afirma 

que não percebeu nenhum dado que chamasse a sua atenção. Menciona que 

apenas tinha observado o fato de que o disco-base se movimentava menos que os 

outros. Prefere não retornar a nenhuma torre para atingir o êxito pleno e pede para 

passar à etapa seguinte da pesquisa. 

Na terceira etapa da aplicação, logo na resposta à primeira pergunta da 

entrevista, Beatriz tenta coordenar conceitualmente as estratégias 2 e 3, mas sem 

sucesso – não nomeou as colunas e acabou descrevendo apenas as regras. Após 

essa tentativa, consegue definir a estratégia 3. 

Beatriz afirma que existe uma semelhança entre as torres na maneira de 

jogar, mas não especifica qual é essa regularidade. Depois disso, e talvez pelo fato 

de não ter conseguido conceituar a estratégia adequadamente, Beatriz limita-se a 

descrever a seqüência das jogadas no mesmo instante em que manuseia o jogo.  

Em resposta à pergunta sobre o primeiro movimento, mesmo consultando o 

protocolo de registro, a participante afirma que esse procedimento não é importante 

para a solução do jogo. No fim da entrevista, diz que não aprendeu nenhuma 

estratégia e apenas descreve novamente a seqüência de suas ações. 
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Em relação à análise do desempenho no plano do fazer, a participante não 

conseguiu solucionar as torres com 4 e 5 discos com número mínimo de 

deslocamentos, e predominaram as ações de ensaio-e-erro. Assim sendo, alcançou 

apenas um domínio parcial do sistema contido no jogo por meio do pensamento, já 

que as jogadas desnecessárias não puderam ser antevistas e eliminadas 

mentalmente.   

No plano do compreender, Beatriz buscou articular conceitualmente as 

estratégias 2 e 3, mas não nomeou os discos e as colunas que seriam utilizadas 

para que o objetivo fosse atingido. Quando tentou conceituar apenas uma estratégia 

isoladamente, conseguiu descrever adequadamente a estratégia 3. Com isso, 

também obteve um domínio parcial do problema por meio dos esquemas 

conceituais. Na relação entre o fazer e o compreender, ela atingiu o nível I B.  

 

Participante 3: Babel 

 

 Na primeira etapa da aplicação, na torre com 3 discos, Babel inicia o jogo 

com “1AB”, mas logo resolve desistir ao recorrer sucessivamente às ações de 

ensaio-e-erro. Decide mudar a primeira jogada para “1AC” e soluciona a torre com 

número mínimo de movimentos. Após isso, afirma que é impossível descobrir uma 

outra seqüência com menor número de jogadas, pois, no primeiro movimento, o 

disco 1 só possui duas possibilidades de deslocamento, isto é, as colunas B e C. 

Pode-se perceber que já no início do jogo a aluna atribui uma certa importância ao 

primeiro movimento. 

A participante decide passar para a torre com 4 discos e, depois de iniciar o 

jogo com “1AB”, soluciona o problema com número excedente de movimentos (17) – 
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duas jogadas a mais que as usadas para desarmar a torre “n – 1 disco” na coluna do 

meio.  

Ainda na resolução da torre com 4 discos, volta ao ponto de partida e modifica 

o primeiro movimento para “1AC”. Quando verifica a quantidade de movimentos no 

protocolo – 17 deslocamentos até então –, opta  por desistir e passa para a torre 

seguinte. 

Na torre com 5 discos, Babel começa o jogo com “1AC” e soluciona-o com 

número excedente de movimentos (33). Depois, recomeça modificando o primeiro 

movimento para “1AB”, utiliza procedimentos de ensaio-e-erro ao tentar liberar o 

disco 5 da coluna A, mas acaba desistindo dessa tentativa.  

Na segunda etapa da aplicação, no preenchimento do quadro, Babel 

percebe que o disco 1, em todas as torres, se desloca mais vezes que os outros, e 

que o disco-base sempre se movimenta somente uma vez. Após essas duas 

observações, afirma que não percebeu nenhum outro dado que chamasse a atenção 

no quadro. Assim, a estudante opta por não retornar a nenhuma torre para a sua 

solução plena. 

Na terceira etapa da aplicação, na resposta à primeira pergunta da 

entrevista, Babel menciona as duas opções para a primeira jogada. Em seguida,  

busca definir a estratégia 3, mas apenas afirma que o disco-base só teria que se 

mover uma vez, sem especificar as colunas utilizadas. Em seguida, verbaliza a idéia 

de que as torres com número par de discos são mais fáceis de solucionar – no início 

da entrevista, demonstrou impaciência ao tentar definir as estratégias utilizadas no 

jogo.  

Com relação ao primeiro movimento, Babel menciona a importância desse 

procedimento, mas não explica as ações inclusas na estratégia 4. Nesse momento, 
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tenta explicar a importância do primeiro deslocamento manuseando o jogo, mas 

novamente não consegue conceituá-lo adequadamente. No entanto, ao consultar o 

quadro, toma consciência da estratégia 4. 

Após isso, a participante afirma que, quando o disco 5 foi deslocado da 

coluna A para a coluna C, ela atingiu exatamente a metade do número de 

movimentos. Consulta a seqüência dos movimentos registrados no protocolo e não 

consegue confirmar essa idéia, já que, no momento do jogo, ela havia solucionado a 

torre com 5 discos com número excedente de jogadas. Babel, assim, confere o 

protocolo de registro prolongadamente, mas nada conclui.  

Quando tenta afirmar a existência de uma regularidade de jogadas entre as 

torres pares e ímpares, menciona a necessidade de passar o disco maior da coluna 

A para a C e conclui que não saberia identificar a regularidade existente entre essas 

torres. Nesse instante, vivencia uma confusão de idéias, não conseguindo justificar a 

utilização de nenhum procedimento fundamental para a resolução plena do 

problema. Na última resposta à entrevista, menciona novamente a estratégia 4 e 

afirma que não saberia verbalizar mais nenhuma outra ação. 

Em relação à análise no plano do fazer, Babel não superou a necessidade de 

recorrer às ações de ensaio-e-erro na solução da atividade, resolvendo desse modo 

as torres com 4 e 5 discos com número excedente de deslocamentos. Com isso, 

mostrou que obteve apenas um domínio parcial do sistema do jogo por meio do 

pensamento. 

 No plano do compreender, a estudante apresentou dificuldades em 

conceituar as suas ações e só conseguiu mencionar a estratégia 4 com o auxílio do 

protocolo de registro. Dessa forma, também atingiu um domínio parcial dos 
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fundamentos do jogo por meio das conceituações. Assim sendo, na relação entre o 

fazer e o compreender, Babel alcançou o nível I B.  

 

Participante 4: Tarlane 

 

 Na primeira etapa da aplicação, Tarlane soluciona instantaneamente a torre 

com 3 discos com número mínimo de movimentos. Na torre seguinte, a de 4 discos,  

inicia com o primeiro deslocamento “1AC”, forma a torre “n - 1 disco” na coluna C e 

transporta o disco 4 da coluna A para a coluna B. Nesse instante, a participante 

pára, pensa prolongadamente e desiste.  

Reinicia o jogo com “1AC”, arma a torre “n - 1 disco” na coluna C, mas 

novamente desiste. Recomeça a atividade, desta vez com o movimento inicial “1AB”, 

e depois de recorrer várias vezes às ações por ensaio-e-erro, consegue mover o 

disco 4 da coluna A para a C. Nesse momento, a aluna inicia a anotação no 

protocolo de registro e soluciona o jogo com número mínimo de deslocamentos. 

Na torre com 5 discos, Tarlane resolve jogar e anotar as jogadas 

simultaneamente; inicia com o primeiro movimento “1AC” e, quando transporta os 

discos 4 e 5 para a coluna C, pára, pensa por um instante e decide desistir. Resolve 

mudar o deslocamento inicial para “1AB”, transporta o disco 4 para a coluna C – ela 

repetiu fielmente, nessa torre, o registro da seqüência da torre com 4 discos – e opta 

por abandonar esse procedimento e retornar ao ponto de partida.  

Depois de iniciar o jogo com “1AB”, Tarlane apresenta dificuldades na 

tentativa de desarmar a torre de “n - 2 discos” na coluna B. No entanto, após o uso 

dos procedimentos de ensaio-e-erro, consegue construir a torre “n – 1 disco” na 

coluna B e soluciona o jogo com número excedente de deslocamentos (43). 
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 Na segunda etapa da aplicação, ao preencher o quadro, Tarlane percebe a 

existência de uma progressão geométrica entre os números dos movimentos dos 

discos de cada torre. Depois, infere a quantidade exata de deslocamentos 

necessários para resolver a torre com 5 discos. Ainda consegue prever o número 

mínimo de movimentos para as torres 6, 7 e “n” discos – o método utilizado foi 

dobrar o número de deslocamentos de cada torre e somar o resultado com um. 

Apesar disso, decide não retornar à solução da torre com 5 discos.  

Na terceira etapa da aplicação, ao responder à primeira pergunta da 

entrevista, a aluna limita-se a descrever as regras o jogo. Depois disso, no entanto, 

consegue explicar adequadamente a estratégia 3. Afirma que recorreu às ações por 

ensaio-e-erro e depois manifesta a crença de que o movimento inicial da coluna A  

para a B torna o jogo mais difícil de ser resolvido – nesse momento da entrevista ela 

mostrou sinais de cansaço.  

Ao ser questionada sobre a importância do primeiro movimento, a aluna, 

mesmo consultando o protocolo de registro, não explica a necessidade da 

alternância dessa jogada entre as torres pares e ímpares. Na última resposta à 

pergunta da entrevista, ela apenas menciona mais uma vez a estratégia 3. 

Em relação à análise no plano do fazer, Tarlane alcançou êxito parcial na 

solução das torres. Atingiu apenas as equilibrações parciais na resolução do 

problema e não obteve um domínio pleno do sistema do jogo por meio do 

pensamento.   

No plano do compreender, Tarlane conceituou apenas uma estratégia, além 

de não ter ousado mencionar nenhum outra. Assim, verificou-se que ela também 

alcançou um domínio parcial do sistema no nível das conceituações. Com base 
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nesses resultados, a aluna atingiu o nível I B na relação entre o fazer e o 

compreender.   

 

Participante 5: Henrique 

 

Na primeira etapa da aplicação, na torre com 3 discos, Henrique começa 

jogando com o movimento “1AB” e soluciona o problema com número excedente de 

deslocamentos (12). Resolve reiniciar essa torre mantendo a primeira jogada 

anterior, mas desiste no momento em que arma a torre de “n - 1 disco” na coluna C.  

Começa mantendo o movimento inicial com “1AB”, mas novamente desiste. 

Decide recomeçar modificando o primeiro deslocamento para “1AC”, mas não 

consegue mover o disco 3 da coluna A para a C de uma só vez, e soluciona o jogo 

com número excedente de movimentos (13).  

Após essas tentativas, Henrique reinicia com “1AC” e, com movimentos 

excedentes, transporta a peça 3 da coluna A para a C, mas resolve desistir. Começa 

novamente modificando o movimento inicial para “1AB” e soluciona a torre com 11 

deslocamentos. Decide então passar para a torre seguinte. 

 Na torre com 4 discos, inicia com “1AB”, utilizando procedimentos de ensaio-

e-erro, mas não consegue montar a torre de “n – 1 disco” na coluna B. Recomeça 

alterando a primeira jogada para “1AC”, arma a torre anteriormente citada na coluna 

C, depois desloca os discos 3 e 4 para a coluna intermediária. Nesse momento, 

Henrique demonstra dificuldades em continuar a seqüência de jogadas e opta por 

desistir.  

Reinicia a atividade com “1AC”, arma a torre de “n - 1 disco” na coluna de 

chegada, desta vez anotando simultaneamente as jogadas, e soluciona a torre com 
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número excessivo de deslocamentos (51). Retorna ao ponto de partida, decide 

recomeçar alterando o primeiro movimento para “1AB” e arma a torre de “n - 1 disco” 

na coluna A, utilizando as ações típicas de ensaio-e-erro. Com os três discos nessa 

coluna, verifica-se um fato curioso: ao invés de solucionar a torre com 3 discos, 

anteriormente registrada no protocolo, Henrique consegue deslocar esses discos 

com número mínimo de movimentos para a coluna C, neste caso, porém, na torre 

com 4 discos. Entretanto, soluciona essa torre com número excedente de 

movimentos e volta ao ponto de partida do jogo. 

Recomeça uma nova seqüência de jogadas mantendo o primeiro 

deslocamento com “1AB”, mas desiste após transportar o disco 3 da coluna A para a 

C. Depois, reinicia a atividade mantendo a primeira jogada com “1AB” e soluciona o 

problema, desta vez com número mínimo de deslocamentos. Decide recomeçar com 

“1AB”, mas não consegue montar a torre “n - 1 disco” na coluna B. Resolve 

abandonar o jogo e retornar ao ponto de partida. Reinicia o jogo mantendo o mesmo 

movimento inicial anteriormente utilizado e soluciona novamente a torre com número 

mínimo de movimentos. 

Depois disso, Henrique decide retornar à torre com 3 discos. Inicia com o 

primeiro movimento “1AB” e soluciona o problema com número excedente de 

deslocamentos. Reinicia o jogo mantendo esse primeiro deslocamento, mas 

novamente desiste.  

Retorna ao ponto de partida, resolve modificar o primeiro deslocamento para 

“1AC” e soluciona essa torre, pela primeira vez, com número mínimo de 

movimentos. Como não havia efetuado a anotação no protocolo de registro, não 

consegue lembrar-se da seqüência que o levou a solucionar o problema com 

número mínimo de jogadas; assim, volta ao início do jogo. Depois, modifica o 
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primeiro deslocamento para “1AB” e soluciona a torre com número excedente de 

movimentos.  

Ao retornar ao ponto de partida, na torre com 3 discos, Henrique decide jogar 

e realizar a anotação no protocolo de forma simultânea. Inicia a sua seqüência de 

jogadas com “1AB” e soluciona novamente o problema com número excedente de 

deslocamentos (9). Após essas tentativas, decide passar para a torre com 5 discos. 

Nessa torre, Henrique resolve iniciar a seqüência de jogadas com “1AB”, 

transporta o disco 5 da coluna A para a B e arma a torre “n - 1 disco” na coluna C, 

mas opta por desistir dessa tentativa e retorna ao começo da tarefa. Decide então 

modificar o primeiro movimento para “1AC” e consegue armar a torre “n – 1 disco” na 

coluna B e passar a 5 para a coluna C, utilizando procedimentos de ensaio-e-erro. 

Com isso, soluciona essa torre com número excedente de jogadas.  

Henrique resolve recomeçar o jogo mantendo o “1AC” e arma a torre “n - 2 

discos” na coluna C, mas novamente opta por desistir. Reinicia modificando o 

primeiro deslocamento para “1AB”, mas prefere abandonar o jogo e retornar ao  

ponto de partida. Decide mais uma vez alterar o movimento inicial para “1AC”, arma 

a torre “n - 1 disco” na coluna do meio, mas desiste outra vez. Recomeça mantendo 

o “1AC”, arma a torre “n – 1 disco” na coluna B e transporta o disco 5 para a coluna 

C. A partir desse instante, Henrique recorre às ações de ensaio-e-erro e soluciona 

novamente o jogo com número excedente de jogadas (43). 

Ao voltar ao ponto de partida, o aluno resolve, desta vez, realizar seus 

movimentos sem efetuar a anotação e mantém o primeiro deslocamento com “1AC”. 

No entanto, apesar de já ter construído a torre “n – 1 disco” na coluna B, utiliza 

procedimentos de ensaio-e-erro e resolve o problema com número excessivo de 

jogadas. Depois, decide partir para uma outra tentativa: reinicia o jogo mantendo o 
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“1AC” e arma a torre “n – 1 disco” novamente na coluna do meio. Nesse momento, 

Henrique verifica a quantidade de movimentos até a passagem do disco 5 da coluna 

A para a coluna C. A partir desse ponto da anotação, utiliza técnicas de ensaio-e-

erro para encontrar uma seqüência com menor número de jogadas. Depois disso, 

soluciona o problema com número excedente de movimentos (35) e decide passar 

para a próxima etapa da pesquisa.  

Na segunda etapa da aplicação, ao preencher o quadro, Henrique observa 

que o disco 1 é o que se desloca maior número de vezes. Percebe também que os 

discos da base se movimentam apenas uma vez. Em seguida, alega que obteve os 

melhores resultados com as torres com 3 e 4 discos e que, provavelmente,  havia 

solucionado a torre com 5 discos com número excessivo de jogadas. Apesar dessas 

observações, decide não retornar a nenhuma torre. 

Na terceira etapa da aplicação, na resposta à primeira pergunta da 

entrevista, Henrique afirma que só utilizou procedimentos de ensaio-e-erro e que 

não elaborou nenhuma estratégia para solucionar o problema. No entanto, consegue 

formular de forma coordenada as estratégias 2 e 3.  

A respeito da pergunta sobre a importância do primeiro movimento, busca  

relacionar esse procedimento com a passagem do disco-base para a coluna de 

chegada (estratégia 3), mas não explica nem integra conceitualmente essas duas 

estratégias de forma adequada. Mesmo consultando o protocolo de registro, não 

consegue tomar consciência da necessidade da alternância do primeiro movimento 

(estratégia 4).  

Ainda tentando explicar a estratégia 4, Henrique apresenta uma idéia confusa 

ao afirmar que, em todas as torres, é mais aconselhável iniciar o jogo na coluna B do 

que na C.   
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Na análise do desempenho no plano do fazer, o participante não conseguiu 

superar a necessidade de recorrer aos procedimentos de ensaio-e-erro nas torres 

com quantidade ímpar de discos (torres com 3 e 5 discos). Esse fato talvez se deva 

à falta de compreensão da necessidade de alternância do primeiro movimento para 

as torres com números pares e ímpares de discos. Assim, o aluno  obteve um 

domínio parcial do problema por meio do pensamento. 

Com relação ao nível do compreender, Henrique conseguiu articular duas 

estratégias no plano conceitual, o que não foi suficiente para atingir um domínio e 

uma compreensão plena do sistema contido no jogo. Com isso, alcançou o nível II A 

na relação entre o fazer e o compreender. 

 

Participante 6: Kafka 

 

Na primeira etapa da aplicação, na torre com 3 discos, Kafka soluciona 

instantaneamente o jogo com número mínimo de movimentos. Recomeça 

modificando o primeiro movimento para “1AB” mas logo desiste. Retorna com “1AC” 

e soluciona novamente a torre com número mínimo de jogadas.  

Na torre com 4 discos, inicia com “1AB” e soluciona o jogo com número 

excedente de movimentos (17) – duas jogadas a mais do que as utilizadas para 

desarmar a torre “n - 1 disco” na coluna do meio. Reinicia o jogo modificando o 

primeiro movimento para “1AC”, mas desiste quando passa a utilizar 

persistentemente os procedimentos de ensaio-e-erro. Retornando ao ponto de 

partida, resolve repetir o primeiro movimento anteriormente utilizado – “1AC” –, mas 

opta por desistir logo nas jogadas iniciais. Decide recomeçar uma nova seqüência de 
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jogadas com “1AB” e, ao desarmar a torre “n - 1 disco” na coluna do meio, utiliza 

novamente dois deslocamentos desnecessários e atinge de novo os 17 movimentos. 

Em uma nova tentativa de resolver o problema, Kafka reinicia com “1AB” e 

soluciona o jogo com número excedente de movimentos. Recomeça-o alterando a 

jogada inicial para “1AC”, mas novamente a abandona e volta ao início do jogo. 

Nesse instante, Kafka observa o protocolo de registro e acompanha as anotações,  

conferindo o número de movimentos. Reinicia a atividade modificando o primeiro 

movimento para “1AB”, soluciona a torre, desta vez com número mínimo de 

movimentos, mas não efetua o registro no protocolo. Entretanto, ao realizar a 

anotação, o aluno desperdiça outra vez dois movimentos e atinge novamente as 17 

jogadas. 

Na torre com 5 discos, inicia o jogo com “1AB” e, ao tentar deslocar o disco 5 

da coluna A para a C, recorre às ações de ensaio-e-erro. Com isso, decide 

abandonar a tentativa e retornar ao ponto de partida. Depois, modifica a jogada 

inicial para “1AC”, desloca o disco 5 da coluna A para a C. Nesse instante, Kafka 

afirma que esse era justamente o procedimento que estava buscando fazer e retorna 

ao início do jogo. Recomeça mantendo o primeiro movimento com “1AC”, mas 

soluciona o problema na torre com 5 discos com número excedente de 

deslocamentos (33). 

Na segunda etapa da aplicação, ao preencher o quadro, Kafka observa que 

os discos da base se movimentaram apenas uma vez em todas as torres. Observa 

também que, cada vez que era acrescentado um disco, a quantidade de movimentos 

entre as torres quase que duplicava, no entanto, decide não retornar a nenhuma 

torre. 
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Na terceira etapa da aplicação, no que tange à primeira pergunta da 

entrevista, Kafka alega que jogou por ensaio-e-erro e que não elaborou nenhuma 

estratégia para a resolução do problema. No entanto, demonstra que consegue 

definir e coordenar as estratégias 1 e 3.  

Na questão sobre a regularidade dos movimentos entre as torres pares e 

ímpares, após consultar o protocolo de registro, consegue explicar a utilização da 

estratégia 4. No entanto, não coordena esse procedimento com as estratégias 1 e 3, 

que foram anteriormente verbalizadas. Em relação à última pergunta, ele menciona 

novamente a estratégia 3, desta vez sem relacioná-la a nenhuma outra. 

Pela análise do desempenho no plano do fazer, o estudante não superou a 

necessidade de recorrer às ações por ensaio-e-erro nas torres com 4 e 5 discos. 

Assim, obteve um domínio parcial do sistema do jogo por meio do pensamento, pois 

não conseguiu antever a ocorrência das jogadas desnecessárias. 

No nível do compreender, Kafka tomou consciência de modo coordenado das 

estratégias 1 e 3 e descreveu a estratégia 4 com o auxílio do protocolo de registro, 

mas sem articulá-la às outras duas. Desse modo, conclui-se que obteve apenas uma 

compreensão e um domínio parcial do problema do jogo por meio dos esquemas 

das conceituações. Com isso, o participante atingiu o nível II A na análise da relação 

entre o fazer e o compreender. 
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Participante 7: Anastácia 

 

Na primeira etapa da aplicação, na torre com 3 discos, Anastácia inicia o 

jogo com “1AB” e, recorrendo aos procedimentos de ensaio-e-erro, decide 

abandonar essa primeira tentativa. Reinicia desta vez com “1AC” e soluciona a torre 

com número mínimo de movimentos.  

Na torre com 4 discos, a estudante começa o jogo com “1AC”, transporta o 

disco 3 da coluna A para a coluna B e acaba desistindo ao persistir na utilização das 

ações de ensaio-e-erro. Reinicia o jogo mantendo o “1AC”, mas novamente desiste 

ainda nas primeiras jogadas. Recomeça modificando o primeiro movimento para 

“1AB” e, quando desloca o disco 3 da coluna A para a B, resolve iniciar a anotação 

das jogadas e retorna ao início da tarefa. Reinicia mantendo o primeiro movimento 

com “1AB” e soluciona o jogo com quantidade mínima de deslocamentos. 

Na torre com 5 discos, inicia o jogo com “1AB”, mas logo abandona essa 

tentativa e retorna ao início do jogo. Depois, resolve modificar o primeiro 

deslocamento para “1AC” e, recorrendo aos procedimentos de ensaio-e-erro, opta 

por desistir após construir a torre “n - 2 discos” na coluna B. Reinicia mantendo o 

primeiro movimento com “1AC”, transporta o disco 3 da coluna C para a coluna B, e 

o disco 4 da A para a C, mas abandona outra vez a tentativa após utilizar muitas 

jogadas desnecessárias.   

Inicia novamente mantendo o primeiro movimento com “1AC”, arma a torre “n 

- 1 disco” na coluna C e, quando desloca o disco 5 da coluna A para a B, escolhe 

abandonar essa tentativa. Recomeça o jogo mudando o primeiro deslocamento para 

“1AB”, transporta o disco 4 da coluna A para a C e, quando movimenta os discos 1 e 

3 para a coluna B, resolve retornar ao ponto de partida.  
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Ao reiniciar o jogo, apresenta dúvidas em relação à escolha do primeiro 

movimento. Decide iniciar com “1AB”, mas resolve voltar ao início do jogo após 

transportar o disco 3 da coluna A para a B.  

Anastácia recomeça o jogo mantendo o mesmo movimento anterior – “1AC”; 

quando movimenta o disco 3 da coluna A para a C, utiliza procedimentos de ensaio-

e-erro com o objetivo de comparar diferentes seqüências de deslocamentos. Depois 

de várias tentativas,  consegue armar a torre “n - 1 disco” na coluna do meio e 

soluciona a torre com 5 discos com número excedente de movimentos (37). 

Na segunda etapa da aplicação, após preencher o quadro, a aluna afirma 

que a quantidade mínima de movimentos está relacionada com uma progressão 

geométrica e prevê o número mínimo de jogadas para a torre com 5 discos. Ao 

conferir seu protocolo de registro, afirma que solucionou essa torre com 6 

movimentos a mais. No entanto, decide não retornar para buscar resolvê-la com o 

número mínimo de deslocamentos. 

Na terceira etapa da aplicação, ao ser questionada sobre a utilização de 

estratégias para a solução do problema, Anastácia responde, descrevendo as regras 

do jogo. Ainda com relação a essa questão, consegue explicar de modo coordenado 

as estratégias 2 e 3.  

No que tange à pergunta sobre o primeiro deslocamento, a aluna consulta o 

protocolo de registro e tenta discorrer sobre a utilização desse procedimento, mas 

apenas descreve a seqüência inicial dos deslocamentos registrados em seu 

protocolo. Entretanto, quando observa mais atentamente suas anotações, consegue 

explicar adequadamente a estratégia 4. Na resposta à última questão da entrevista, 

a estudante menciona novamente essa estratégia e toma consciência, de forma 

coordenada, das estratégias 3 e 4. 
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No que se refere ao desempenho alcançado no plano do fazer, Anastácia 

solucionou as torres com 3 e 4 discos com número mínimo de deslocamentos, mas 

não conseguiu superar os procedimentos de ensaio-e-erro na torre com 5 discos, o 

que permite afirmar que ela apenas obteve um domínio parcial do sistema do jogo 

por meio do pensamento.  

No plano do compreender, a aluna conseguiu articular três das quatro 

estratégias. Apesar dessa coordenação, não obteve um domínio completo do 

sistema do jogo por meio das conceituações. Desse modo, alcançou o nível II A na 

relação entre o fazer e o compreender. 

           

Participante 8: Ricardo 

 

Na primeira etapa da aplicação, Ricardo soluciona instantaneamente a torre 

com 3 discos com número mínimo de jogadas. Na torre com 4 discos, inicia com 

“1AC”, mas desiste da seqüência logo nos primeiros deslocamentos. Reinicia desta 

vez com “1AB” e soluciona a torre com número mínimo de deslocamentos.  

Na torre com 5 discos, Ricardo inicia o jogo com “1AB”, mas logo abandona 

essa tentativa. Reinicia modificando o primeiro movimento para “1AC” e recorre aos 

procedimentos de ensaio-e-erro para desarmar a torre “n - 1 disco” da coluna B. 

Depois disso prefere desistir.  

Recomeça o jogo mantendo o primeiro deslocamento anterior –  “1AC”. Nesse 

instante, inicia a anotação das jogadas no protocolo de registro e, assim, segue 

movimentando os discos e assinalando a sua seqüência de jogadas até o ponto em 

que o disco 4 é transportado da coluna A para a coluna B. Resolve então 

interromper o jogo. Feito isso, faz uma anotação paralela com um primeiro 
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movimento diferente – “1AB” – para poder comparar a quantidade de deslocamentos 

das duas seqüências. Com isso, conclui que a seqüência iniciada com “1AC” é a 

mais adequada. 

Após essa análise sobre a eficácia do primeiro movimento, Ricardo reinicia 

com “1AC”, mas utiliza ações de ensaio-e-erro quando vai desarmar a torre “n - 1 

disco” da coluna B. Não conseguindo resolver esse problema, resolve desistir. 

Recomeça alterando o primeiro movimento para “1AB” e novamente desiste.  

Retornando ao ponto de partida, volta a reiniciar com “1AC”, mas novamente 

utiliza procedimentos de ensaio-e-erro quando busca desarmar a torre “n - 1 disco” 

da coluna B. Acaba solucionando o jogo com número excedente de movimentos 

(37). 

O participante decide retornar à torre com 3 discos e novamente resolve o 

problema com quantidade mínima de deslocamentos. Depois, afirma que o jogo 

possui uma lógica, mas que não consegue identificá-la; chega a prever a quantidade 

mínima de jogadas na torre com 5 discos, olhando o protocolo de registro, mas não 

consegue solucioná-la com número mínimo de movimentos.  

Na segunda etapa da aplicação, quando o aluno analisa o quadro, percebe 

a existência de uma progressão geométrica. Mais uma vez infere o número mínimo 

de movimentos para a torre com 5 discos. Decide retornar para solucionar essa  

torre, mas desiste da atividade logo nas primeiras tentativas.  

Na terceira etapa da aplicação, ao responder à primeira pergunta da 

entrevista, que é referente ao uso de estratégias para a solução do jogo, Ricardo 

tenta definir a necessidade do deslocamento do disco-base da coluna inicial para a 

coluna de chegada (estratégia 2), mas é a estratégia 3 que ele consegue conceituar 

adequadamente. 
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Após conceituá-la, busca relacionar essa estratégia com a 4, mas não 

consegue atingir tal objetivo. No entanto, quando tenta explicar a estratégia 1 

separadamente, atinge seu intento ao reconhecer a necessidade de liberar 

paulatinamente os discos maiores para a coluna C. Com a descrição dessa 

estratégia, o aluno consegue agora articulá-la com a anteriormente citada, ou seja, a 

estratégia 3.  

No que tange à pergunta sobre a importância do primeiro deslocamento, ele 

não consegue explicar a estratégia 4 de forma correta, mesmo após a consulta ao 

protocolo de registro. Respondendo à última pergunta da entrevista, o aluno 

menciona novamente a estratégia 3.  

No que se refere à avaliação do desempenho no plano do fazer, o estudante 

não superou a necessidade de recorrer às ações de ensaio-e-erro, fato verificado 

nas torre com 3 e 4 discos. Assim, obteve apenas um domínio parcial do sistema do 

jogo por meio dos esquemas das representações. 

Em relação ao nível do compreender, apesar de não conseguir descrever a 

estratégia 4 – nem com a ajuda do protocolo –, o participante conseguiu articular 

duas estratégias (a 1 e a 3). Com isso, alcançou também um domínio e uma 

compreensão parcial do problema. Portanto, na relação entre o fazer e o 

compreender, o aluno atingiu o nível II A.  

 

Participante 9: Souza 

 

 Na primeira etapa da aplicação, Souza soluciona instantaneamente a torre 

com 3 discos com número mínimo de deslocamentos. Repete essa conduta por mais 

duas vezes seguidas e resolve passar para a torre adiante. Na torre com 4 discos, 
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mantém a primeira jogada utilizada na anterior – “1AC” – e transporta o disco 3 da 

coluna A para a C; arma a torre “n - 1 disco” na coluna A e soluciona o problema 

com número excedente de deslocamentos (27).  

  Na torre com 5 discos, Souza inicia a seqüência de jogadas com “1AB”, 

transporta o disco 4 da coluna A para a B, mas, quando tenta armar a torre “n - 1 

disco” na coluna intermediária, recorre às ações típicas de ensaio-e-erro e acaba 

desistindo dessa tentativa, retornando ao início do jogo.   

Resolve mudar o primeiro movimento para “1AC”, mas encontra dificuldades 

ao desarmar a torre “n - 2 discos” (os discos 1, 2 e 3) da coluna B, solucionando 

essa torre com número excessivo de deslocamentos (61). 

 Na segunda etapa da aplicação, após preencher o quadro, o participante 

afirma que é desnecessário deslocar o disco-base mais de uma vez na torre com 4 

discos. Decide então retornar a essa torre e inicia o jogo com “1AC”; mas abandona 

essa tentativa logo nos primeiros movimentos. Depois disso, resolve alterar o 

deslocamento inicial para “1AB” e soluciona a torre, desta vez com número mínimo 

de deslocamentos.  

Feito isso, Souza ainda afirma que a quantidade de movimentos da torre com 

5 discos está alta e decide retornar a ela para solucioná-la com número mínimo de 

deslocamentos. Inicia com “1AB”, recorre aos métodos de ensaio-e-erro para armar 

a torre “n-1 discos” na coluna B e volta a resolver esse jogo com número excessivo 

de deslocamentos (43). No entanto, consegue abaixar a quantidade de 

deslocamentos anotada anteriormente no protocolo, que registrava 61 movimentos. 

Na terceira etapa da aplicação, o estudante inicia a entrevista manuseando 

o jogo e consegue explicar a estratégia 3 de forma correta. Afirma que movimentou 

os discos sem formular nenhuma estratégia, utilizando apenas a sua intuição (sic). 
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Em resposta à última pergunta, Souza menciona novamente a estratégia 3 e 

consegue coordená-la com a estratégia 2. 

No plano do fazer, Souza conseguiu superar os procedimentos de ensaio-e-

erro na torre com 4 discos com a ajuda do quadro. No entanto, o mesmo não 

aconteceu na torre com 5 discos, o que o levou a solucioná-la com número 

excedente de deslocamentos. Com base nisso, verificou-se que o participante 

obteve um domínio parcial do problema do jogo por meio do pensamento. 

Em relação à análise no nível do compreender, observou-se que o aluno 

conseguiu articular as estratégias 2 e 3 no plano conceitual. Entretanto, essa 

coordenação não foi suficiente para que ele atingisse um domínio pleno do sistema 

do jogo, mas apenas alcançasse uma compreensão parcial do problema. Em relação 

à análise do fazer e do compreender, o participante atingiu o nível II A. 

 

Participante 10: Zaratustra 

 

Na primeira etapa da aplicação, na torre com 3 discos, Zaratustra inicia o 

jogo com “1AB”, mas desiste quando arma a torre “n - 1 disco” na coluna C. Resolve 

seguir uma nova seqüência, recomeçando com “1AC”, e soluciona a torre com 

número mínimo de movimentos por duas vezes consecutivas.  

Na torre com 4 discos, começa com “1AB”, mas desiste logo após as 

primeiras jogadas. Ao retornar ao ponto de partida, resolve modificar a primeira 

jogada para “1AC”, mas novamente abandona a tentativa quando move o disco 4 da 

coluna A para a B. Reinicia mantendo o primeiro movimento “1AC” e desiste quando 

persiste nas ações de ensaio-e-erro. 



 164

Zaratustra recomeça uma nova seqüência, alterando o primeiro deslocamento 

para “1AB”, mas desiste já nas jogadas iniciais. Depois, reinicia modificando a 

primeira jogada para “1AC”, porém desiste mais uma vez ao utilizar procedimentos 

de ensaio-e-erro. Modifica o deslocamento inicial para “1AB”, no entanto novamente 

abandona o jogo quando encontra dificuldades ao montar a torre “n - 1 disco” na 

coluna B. 

Retorna ao ponto de partida e recomeça o jogo mantendo o movimento inicial 

anterior – “1AB” –, mas desiste outra vez, ao recorrer às ações de ensaio-e-erro. 

Recomeça o jogo com o mesmo deslocamento utilizado anteriormente – “1AB” –, 

mas não consegue armar a torre “n - 1 disco” na coluna B e resolve mais uma vez 

não prosseguir. Nesse momento, Zaratustra afirma que é impossível solucionar essa 

torre com menor número de movimentos porque não consegue visualizar a 

seqüência das jogadas posteriores.  

Reinicia dessa vez com “1AC”, mas abandona a tentativa logo nos primeiros 

deslocamentos. Experimenta começar com “1AB” e utiliza as ações de ensaio-e-erro 

para armar a torre “n - 1 disco” na coluna B. Nesse momento, afirma ter a sensação 

de estar voltando sempre para o mesmo lugar e prevê que não vai conseguir 

solucionar essa torre com número mínimo de movimentos. 

Zaratustra continua testando as duas opções possíveis para o primeiro 

movimento. Após isso, decide reiniciar com “1AC”, mas abandona essa tentativa 

logo nas primeiras jogadas. Recomeça desta vez com “1AB” e, finalmente, consegue 

armar a torre “n - 1 disco” na coluna do meio, o que não o impede de solucionar a 

torre com 4 discos com número excedente de movimentos (17) – dois movimentos a 

mais que os utilizados para desarmar a torre “n - 1 disco” na coluna B. 
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 Reinicia o jogo apresentando dúvidas em relação à escolha do primeiro 

movimento. Inicia com “1AB”, consegue construir a torre “n - 1 disco” na coluna B, 

confere umas duas ou três vezes o seu protocolo de registro e resolve voltar ao 

início do jogo. 

Voltando a encontrar dificuldades em escolher a primeira jogada, soluciona a 

torre iniciando com “1AB”, desta vez com número mínimo de movimentos. Na torre 

com 5 discos, Zaratustra analisa a quantidade de deslocamentos para a torre com 4 

discos e afirma que o número mínimo de jogadas para solucionar a torre com 5 

discos é 31. Com o auxílio do protocolo de registro, o aluno consulta a seqüência de 

movimentos com 4 discos e inverte todas as jogadas até transportar o disco 5 da 

coluna A para a coluna C. Consegue, assim, solucionar essa torre com número 

mínimo de deslocamentos.  

Na segunda etapa da aplicação, quando preenche o quadro, Zaratustra 

percebe a existência de uma matriz exponencial e consegue generalizar o número 

mínimo de movimentos para as torres com 6 e 7 discos. No entanto, não prevê a 

quantidade de deslocamentos necessários para solucionar a torre com “n” discos.  

Na terceira etapa da aplicação, o estudante toma consciência da estratégia 

3 ainda na primeira pergunta da entrevista. Zaratustra destaca a necessidade do uso 

de uma estrutura matemática para a resolução do jogo – não mencionou qual – e 

afirma que o que se altera de uma torre para a seguinte é a ordem em que as 

colunas são utilizadas.  

O participante manifesta a idéia de que o segundo deslocamento é mais 

importante que o primeiro, pois, de acordo com suas próprias palavras, é ele que 

define o jogo. Afirma também que, ao inverter as jogadas da torre anterior, é 

possível descobrir o número mínimo de deslocamentos para a torre posterior.  



 166

Ao ser questionado sobre a importância do primeiro movimento para a 

solução do jogo, o aluno diz que esse procedimento é igual apenas entre as torres 

ímpares. No entanto, após observar atentamente o protocolo de registro, consegue 

definir adequadamente a estratégia 4. Na resposta à última pergunta da entrevista, o 

estudante define por mais duas vezes a estratégia 3. 

Quanto à análise do desempenho alcançado no plano do fazer, Zaratustra 

demonstrou ter superado os procedimentos de ensaio-e-erro nas torres com 3, 4 e 5 

discos; nesta última, porém, o participante utilizou o protocolo de registro para 

solucioná-la com número mínimo de deslocamentos. Desse modo, conseguiu 

alcançar um domínio pleno do sistema do jogo por meio do pensamento. 

No que se refere ao plano do compreender, o aluno, apesar de ter 

mencionado duas estratégias, não conseguiu explicá-las de forma coordenada no 

plano conceitual. Uma hipótese que pode explicar o porquê da dificuldade em  

articular essas estratégias foi ele não ter experimentado as ações de ensaio-e-erro 

para solucionar o problema contido na torre com 5 discos,  já que se limitou a 

inverter os movimentos da torre anterior (torre com 4 discos). Assim, foi privado de 

experimentar as ações de ensaio-e-erro para construir o conhecimento sobre as 

estratégias utilizadas nessa torre. Desse modo, alcançou apenas um domínio e uma 

compreensão parcial do problema por meio das conceituações. Na análise da 

relação entre o fazer e o compreender, Zaratustra atingiu o nível II A. 
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Participante 11: Jony 

 

 Na primeira etapa da aplicação, Jony soluciona de forma instantânea as 

torres com 3 e 4 discos com número mínimo de movimentos. Na torre com 5 discos, 

resolve iniciar a seqüência com “1AB”, transporta o disco 3 da coluna A para a B e 

arma a torre “n - 1 disco” na  coluna C. Recorre então às ações típicas de ensaio-e-

erro ao tentar desarmar essa torre. Depois disso, desloca o disco 4 da coluna C para 

a coluna B e, com número excedente de movimentos, arma a torre “n - 1 disco” na 

coluna intermediária. No entanto, ao desarmá-la, retorna aos procedimentos por 

ensaio-e-erro. Assim, soluciona essa torre com número excessivo de deslocamentos 

(55). 

Após preencher o quadro, na segunda etapa da aplicação, Jony observa a 

existência de uma progressão geométrica em relação ao número de movimentos dos 

discos entre as torres. Ao prever o número mínimo de deslocamentos para a torre 

com 5 discos, decide retornar para solucioná-la.  

Ao recomeçar o jogo na torre com 5 discos, Jony inicia sua seqüência de 

jogadas com “1AC” e soluciona o problema rapidamente com quantidade mínima de 

movimentos. Quando executa a anotação simultânea, retorna ao ponto de partida,  

recomeça jogando com “1AB” e arma a torre “n  - 1 disco” na coluna C. Nesse 

instante, o aluno afirma que deveria ter armado essa torre na coluna B, e não na 

coluna de chegada. Reinicia, então, modificando o primeiro deslocamento para 

“1AC” e atinge novamente o objetivo do jogo com número mínimo de movimentos. 

 Jony também consegue generalizar o número mínimo de jogadas 

necessárias para a solução das torres com 6, 7 e “n” discos. No entanto, não formula 



 168

nenhuma equação matemática; apenas chega a esses valores ao dobrar o número 

de movimentos de uma torre para a outra e somar o resultado com um.  

Na terceira etapa da aplicação, no início da entrevista, o aluno manuseia o 

jogo e afirma que, na torre com 4 discos, é aconselhável movimentá-los para uma 

coluna mais distante, ou seja, para a coluna C. No entanto, ao manusear o jogo 

novamente, descarta essa idéia, afirmando que ela não possuía sustentação na 

prática. Aqui é possível verificar a grande diferença entre o fazer e o compreender, já 

que a conceituação que faz não coincide com as ações que o levaram ao êxito pleno 

no jogo. 

Depois, Jony consegue descrever com exatidão a estratégia 3. Na  resposta à 

pergunta sobre o primeiro movimento, depois de manusear as torres com 1, 2 e 3 

discos, Jony consegue explicar a estratégia 4 de forma correta, sem o auxílio do 

protocolo de registro, e ainda coordena essa estratégia com a estratégia 3.   

No que se refere à avaliação do desempenho no plano do fazer, o aluno 

conseguiu superar a necessidade de recorrer às ações por ensaio-e-erro em todas 

as torres e que precisou da ajuda do protocolo para solucionar a torre com 5 discos 

com número mínimo de deslocamentos. Assim, atingiu um domínio pleno do 

problema por meio dos esquemas das representações, pois conseguiu prever e 

eliminar as jogadas desnecessárias pelo pensamento. 

Quanto ao nível do compreender, o participante articulou conceitualmente as 

estratégias 3 e 4. Não precisou da consulta ao protocolo de registro para tomar 

consciência da necessidade de modificar o primeiro deslocamento de uma torre para 

a seguinte (estratégia 4). Com isso, obteve uma compreensão parcial do sistema 

contido no jogo por meio dos esquemas conceituais. Com base na análise desses 

resultados nos planos do fazer e do compreender, o aluno alcançou o nível II C. 
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Participante 12: Fábio 
 

Na primeira etapa da aplicação, na torre com 3 discos, Fábio inicia o jogo 

com “1AB” e soluciona essa torre com número excedente de movimentos (11). 

Recomeça alterando a primeira jogada para “1AC” e soluciona a torre, desta vez 

com número mínimo de deslocamentos. 

Na torre com 4 discos, após apresentar dúvidas em relação à escolha do 

primeiro movimento, decide iniciar com “1AB” e soluciona o problema com a menor 

quantidade possível de deslocamentos. 

Na torre com 5 discos, Fábio mantém o movimento inicial utilizado na torre 

anterior – “1AB” –, mas desiste logo nas primeiras jogadas. Resolve recomeçar o 

jogo com “1AC” e o soluciona com número mínimo de movimentos, sem registrar 

essa seqüência no protocolo. Ao iniciar suas anotações nesse protocolo, decide 

modificar o primeiro deslocamento para “1AB”; nesse instante, apresenta dúvidas 

sobre onde iria armar a torre “n - 2 discos”, se na coluna B ou na C. Acaba optando 

pela segunda alternativa. Logo após, ao recorrer aos procedimentos de ensaio-e-

erro, soluciona o jogo com número excedente de movimentos (38).  

Ainda na torre com 5 discos, Fábio decide iniciar com “1AB” e, nesse instante, 

resolve repetir, no jogo, a mesma seqüência registrada no protocolo da torre com 4 

discos. Alega que o objetivo do jogo é isolar o disco 5 na coluna final (C). Ao afirmar 

isso, decide alterar o primeiro movimento para “1AC”, mas, após conseguir 

transportar o disco 5 da coluna A para a C sem desperdiçar nenhuma jogada, 

resolve retornar ao ponto de partida do jogo. Reinicia mantendo o deslocamento 

inicial com “1AC” e soluciona a torre, desta vez com número mínimo de movimentos.  

Na segunda etapa da aplicação, quando Fábio preenche o quadro, observa 

uma progressão geométrica entre os números de movimentos dos discos das torres. 



 170

A partir daí, consegue generalizar o número de deslocamentos necessários para a 

resolução das torres com 6, 7 e “n” discos, ao mesmo tempo em que formula a 

equação “2ⁿ  - 1”.  

Na terceira etapa da aplicação, Fábio consegue definir a estratégia 3 logo 

na primeira pergunta. Depois disso, faz uma alusão – sem mostrar uma linguagem 

adequada – sobre a necessidade de armar a torre “n - 1 disco” na coluna 

intermediária e deslocar o disco-base da coluna A para a C. Não consegue 

conceituar essas estratégias (2 e 3) corretamente porque não nomeia os discos e as 

colunas que seriam utilizadas para que esse objetivo fosse alcançado.  

O participante busca mais uma vez justificar a utilização da estratégia 2, mas 

novamente não consegue defini-la corretamente. No entanto, após essas tentativas, 

Fábio consegue explicar adequadamente a utilização coordenada das estratégias 2 

e 3. Ao responder à pergunta sobre a importância do primeiro deslocamento para a 

solução do jogo, Fábio consulta o protocolo de registro e consegue, desse modo, 

definir a estratégia 4. Na resposta à última pergunta, descreve a seqüência das 

jogadas no momento em que manuseava o jogo e explica novamente a estratégia 3. 

Na análise do desempenho alcançado no plano do fazer, observou-se que o 

estudante conseguiu superar a necessidade de recorrer aos procedimentos de 

ensaio-e-erro em todas as torres, ainda na primeira etapa da aplicação. Assim, 

mostrou que atingiu um domínio total do sistema do jogo pelo pensamento, pois as 

jogadas desnecessárias puderam ser eliminadas antes mesmo de acontecerem.  

No plano do compreender, o participante conceituou coordenadamente as 

estratégias 2 e 3. Ao descrever a estratégia 4, necessitou do auxílio do protocolo de 

registro e, mesmo assim, não conseguiu articulá-la às duas estratégias 

anteriormente mencionadas. Desse modo, Fábio demonstrou uma compreensão e 
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um domínio parcial do problema por meio dos esquemas conceituais. Como atingiu o 

êxito pleno na solução do jogo e coordenou pelo menos duas estratégias, alcançou 

o nível II C na relação entre o fazer e o compreender. 

 

Participante 13: Joana 
 

Na primeira etapa da aplicação, na torre com 3 discos, Joana começa a 

seqüência de jogadas com “1AB” e soluciona o jogo com número excedente de 

movimentos (11). Decide reiniciar com “1AC” e chega novamente à mesma 

quantidade de deslocamentos obtida anteriormente. Parte para uma nova tentativa e 

resolve retornar com “1AB”, solucionando a torre, desta vez com número mínimo de 

jogadas. 

Na torre com 4 discos, começa jogando com “1AC”, mas desiste de 

prosseguir quando transporta o disco 3 da coluna A para a C. Reinicia com “1AB” e 

soluciona o jogo, desta vez com quantidade mínima de movimentos.  

Na torre com 5 discos, inicia a seqüência de deslocamentos com “1AB”, 

transporta o disco 4 da coluna A para a C, mas desiste porque continua utilizando os 

procedimentos de ensaio-e-erro. Decide recomeçar o jogo alterando o primeiro 

deslocamento para “1AC”, transporta o disco 4 da coluna A para a coluna B, mas 

encontra dificuldades ao tentar desarmar a torre “n - 2 discos” na coluna de chegada. 

Prosseguindo nessa seqüência de jogadas, Joana consegue armar a torre “n - 1 

disco” na coluna intermediária e soluciona essa torre com número mínimo de 

movimentos.  

Pelo fato de não ter registrado essa seqüência anterior no protocolo, a aluna 

resolve reiniciar, mantendo o primeiro deslocamento com “1AC”, mas, ao desarmar a 
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torre “n - 1 disco” da coluna B, desperdiça alguns deslocamentos e soluciona a torre 

com número excedente de jogadas.  

Depois, Joana retorna ao momento do jogo em que construiu a torre “n - 1 

disco” na coluna do meio, e não mais ao seu início (ela já apresenta indícios de que 

compreendeu que o jogo pode ser solucionado em diferentes etapas). No entanto, 

ao tentar desarmar a torre “n – 1 disco” da coluna B, recorre às ações de ensaio-e-

erro e decide iniciar a anotação no protocolo de registro.  

Nesse instante, Joana afirma que já não consegue lembrar a seqüência 

anteriormente utilizada. Mesmo assim, resolve reiniciar com “1AC”, mas novamente 

encontra dificuldades quando tenta desarmar a torre “n – 1 disco” na coluna 

intermediária. Ao utilizar procedimentos de ensaio-e-erro, Joana desperdiça quatro 

movimentos a mais e soluciona o problema com número excedente de movimentos 

(35).  

Logo depois de preencher o quadro, na segunda etapa da aplicação, Joana 

observa a existência de uma progressão geométrica entre os números de 

movimentos dos discos das torres. Com base nisso, Joana afirma que usou jogadas 

excedentes na torre com 5 discos e decide retornar para solucioná-la. Ao reiniciar, 

resolve o problema, desta vez com número mínimo de jogadas.  

A estudante recomeça uma nova seqüência de jogadas na torre com 5 discos, 

mantendo a jogada anteriormente utilizada – “1AC” –, e  soluciona mais uma vez a 

torre com número mínimo de movimentos. 

Ainda nessa segunda etapa da pesquisa, Joana consegue generalizar o 

número mínimo de deslocamentos necessários para resolver as torres com 6, 7 e “n” 

discos. Descobre esses números dobrando os valores totais de movimentos entre as 

torres e somando o resultado com um.   
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No que tange à primeira pergunta da entrevista, na terceira etapa da 

aplicação, Joana limita-se a descrever as duas regras do jogo. Depois, tenta 

explicar as estratégias 2 e 3, mas não alcança sucesso, pois não descreve quais 

discos e colunas seriam usados para atingir esse objetivo.   

No entanto, após essa tentativa, consegue definir coordenadamente essas 

duas estratégias e ainda toma consciência da estratégia 1 coordenada com as 

estratégias 2 e 3 citadas anteriormente.  

Na resposta à pergunta sobre a importância do primeiro movimento para a 

solução do problema, Joana afirma que é aconselhável iniciar o jogo sempre na 

coluna do meio. Em relação à questão seguinte, a que se refere à regularidade dos 

deslocamentos entre as torres pares e ímpares, a participante consulta o protocolo 

de registro e apenas descreve as seqüências iniciais dos movimentos entre as torres 

pares e ímpares de discos. No entanto, não define a estratégia 4 porque não 

percebe a necessidade de modificar o primeiro movimento de uma torre para a 

seguinte.   

Em relação ao desempenho alcançado no plano do fazer, a estudante 

solucionou todas as torres com número mínimo de jogadas. Assim sendo, conseguiu 

superar a necessidade de recorrer às ações por ensaio-e-erro e com isso obteve um 

domínio pleno do sistema do jogo por meio do pensamento.  

No que tange ao plano do compreender, a aluna conseguiu verbalizar de 

forma coordenada as estratégias 1, 2  e 3.  No entanto, não conseguiu mencionar, 

nem mesmo consultando o protocolo de registro, a importância do movimento inicial 

para a resolução do jogo com número mínimo de deslocamentos. Sendo assim, 

alcançou uma compreensão e um domínio parcial do problema por meio das 
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conceituações. De acordo com esses dados, a estudante atingiu o nível II C na 

relação entre o plano do fazer e do compreender. 

 

Participante 14: Maria 

 

Na primeira etapa da aplicação, na resolução da torre com 3 discos, Maria 

inicia o jogo com “1AB”, mas desiste ainda nos primeiros deslocamentos. Depois 

disso, resolve mudar o primeiro movimento para “1AC” e soluciona a torre, desta vez  

com número mínimo de jogadas.  

Na torre seguinte, com 4 discos, a participante começa deslocando o disco 1 

para a coluna C – “1AC” – e novamente desiste do jogo logo nas primeiras jogadas. 

Retorna ao ponto de partida, modificando o primeiro movimento para “1AB”, e 

soluciona o jogo com número mínimo de movimentos.   

Na  torre  seguinte,  com  5 discos, Maria utiliza o deslocamento inicial – 

“1AB” –, mas outra vez decide desistir e voltar ao ponto de partida. Altera a jogada 

inicial para “1AC” e soluciona o problema com quantidade mínima de 

deslocamentos.   

Na segunda etapa da aplicação, após preencher e analisar o quadro, Maria 

observa a existência de uma progressão geométrica entre o número de jogadas 

registradas. Com isso, consegue generalizar o número mínimo necessário de 

deslocamentos para solucionar as torres com 6, 7 e “n” discos. Para chegar a esses 

resultados, a aluna dobrou os valores e somou o resultado com um – ela não 

chegou a elaborar a equação “2ⁿ - 1”.  

Na terceira etapa da aplicação, em resposta à primeira pergunta da 

entrevista, a participante tenta verbalizar coordenadamente as estratégias 2 e 4, mas 
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não atinge esse objetivo. Após isso, manuseia o jogo e tenta definir a estratégia 1, 

mas também não consegue defini-la de maneira adequada.  

Sempre manuseando o jogo durante a entrevista, Maria busca explicar a 

importância do primeiro deslocamento para a solução do jogo, mas não consegue 

descrever adequadamente as ações empregadas nesse procedimento.  

Ainda em relação à primeira pergunta, Maria tenta mais uma vez definir a 

estratégia 1, mas não menciona a necessidade de os discos maiores serem  

paulatinamente liberados. Em seguida, busca relacionar, de uma só vez, as 

estratégias 1, 3 e 4, mas não alcança sucesso, pois tem dificuldades em formular um 

número excessivo de estratégias ao mesmo tempo.  

Já demonstrando cansaço, a aluna consegue tomar consciência da estratégia 

4, no momento em que manuseava o jogo sem a ajuda do protocolo de registro. Na 

resposta à última pergunta, Maria consegue, enfim, conceituar as estratégias 3 e 4 

de forma articulada. 

Em relação ao desempenho da participante no plano do fazer, observou-se 

que Maria solucionou todas as torres com número mínimo de deslocamentos,  

demonstrando que obteve um domínio pleno do sistema contido no jogo por meio do 

pensamento.   

No plano do compreender, a estudante, apesar de ter apresentado uma 

linguagem confusa durante boa parte da entrevista, conseguiu definir três 

estratégias, duas delas de maneira coordenada (estratégias 3 e 4). Isso mostrou que 

ela obteve um domínio e uma compreensão parcial do problema por meio dos 

esquemas conceituais. Na relação entre o fazer e o compreender, Maria alcançou o 

nível II C. 
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Participante 15: Célio 
 

Na primeira etapa da aplicação, na torre com 3 discos, Célio inicia a 

seqüência com “1AB”, mas, ao tentar armar a torre “n - 1 disco” na coluna C, opta 

por desistir e retorna ao ponto de partida. Resolve mudar a primeira jogada para 

“1AC” e soluciona a torre, desta vez com número mínimo de movimentos. 

 Na torre com 4 discos, inicia com “1AB”, mas abandona essa tentativa ainda 

nos primeiros deslocamentos. Retorna ao início do jogo e resolve modificar o 

primeiro movimento para “1AC”, mas decide desistir ao não conseguir desarmar a 

torre “n - 1 disco” na coluna C.  

Célio reinicia mantendo o primeiro movimento “1AC”; arma novamente a torre 

“n - 1 disco” na coluna C, mas desiste de novo e volta ao ponto de partida. Resolve 

alterar a primeira jogada para “1AB”, mas abandona a tentativa outra vez ao armar a 

torre “n - 2 discos” na coluna de chegada.  

Antes de recomeçar o jogo, após refletir sobre a escolha do primeiro 

movimento, Célio decide iniciar a seqüência com “1AB”. Depois, consegue construir 

a torre “n - 1 disco” na coluna intermediária, mas, ao recorrer aos procedimentos de 

ensaio-e-erro para desarmar essa torre, decide retornar ao início do jogo.  

Ao recomeçar uma outra seqüência de jogadas, o participante retorna 

mantendo o primeiro deslocamento com “1AB”, constrói a torre “n - 1 disco” na 

coluna B e soluciona o problema, desta vez com número mínimo de movimentos. 

Volta a iniciar o jogo com “1AB” e novamente soluciona a torre sem desperdício de 

jogadas.  

Na torre com 5 discos, começa a jogar com “1AB”, arma a torre “n - 1 disco” 

na coluna C e desiste, ao lançar mão das ações de ensaio-e-erro. Quando  

recomeça o jogo, resolve modificar o primeiro movimento para “1AC”, mas não 
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consegue desarmar a torre “n – 1 disco” da coluna B sem utilizar as ações de 

ensaio-e-erro. Entretanto, em vez de retornar ao começo do jogo, reinicia do ponto 

em que transportou o disco 5 da coluna A para a coluna C e soluciona, dessa forma, 

a torre com 5 discos sem desperdício de jogadas.      

Na segunda etapa da aplicação, ao montar o quadro, o participante observa 

a existência de uma progressão geométrica entre os números de jogadas utilizados 

com as torres. A partir daí, consegue generalizar o número mínimo de 

deslocamentos para as torres com 6, 7 e “n” discos, além de também elaborar a 

equação “2ⁿ  - 1”.   

Em relação à primeira pergunta da entrevista, na terceira etapa da 

aplicação, o estudante manuseia a torre com 2 discos e menciona a estratégia 3. 

Depois, ao explorar as torres com 2 e 3 discos, consegue verbalizar de modo 

coordenado as estratégias 2 e 3.    

Célio continua manuseando o jogo e consegue coordenar conceitualmente as 

estratégias 1 e 2. Ao explorar, desta vez, as torres com 2, 3, 4 e 5 discos, busca 

descrever a necessidade da alternância do primeiro movimento de uma torre para a 

outra (estratégia 4), mas não o faz de forma adequada – apenas relaciona a jogada 

inicial “1AC” com a torre de 5 discos.  

Manuseando o jogo durante toda a entrevista, consegue explicar a utilização 

da estratégia 4. Na última questão, o aluno toma consciência das estratégias 2 e 4 

de forma coordenada.  

Na análise do desempenho no plano do fazer, Célio atingiu o êxito pleno na 

resolução do problema; com isso, conseguiu alcançar um domínio total do sistema 

contido no jogo por meio do pensamento. No plano do compreender, o participante 

conseguiu articular verbalmente as quatro estratégias. Da mesma forma, também 
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obteve um domínio e uma compreensão plena do problema por meio das 

conceituações. De acordo com esses dados, Célio foi o único participante a alcançar 

o nível III.  
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