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Geometria Algébrica  

Resumo 

O cubo mágico ou Cubo de Rubik é um quebra-cabeça mecânico tridimensional 

inventado pelo húngaro Ernö Rubik em 1974. O quebra-cabeça consiste em 26 peças ou 

cubinhos distintos, dispostos em uma estrutura 3x3x3 e unidos por um mecanismo central, 

que seria o 27º cubinho, o qual permite rotacionar cada face do cubo, ou seja, um conjunto de 

nove cubinhos, para ambos os sentidos.  

As ações de movimentos podem ser conduzidas de diversas formas, no entanto estas 

ideias de resolução nos distanciam das informações matemáticas que esta resolução contém. 

Alguns algoritmos são de fácil manuseamento, outros já são ótimos para treinar a 

memorização. Para obter sucesso na resolução da aplicação do algoritmo é importante que se 

mantenha as das faces do cubo, um pequeno erro pode perder todo o trabalho. 

 Analisando melhor as movimentações do cubo mágico notamos que seus elementos 

atendem as condições da estrutura de um grupo, como também se relaciona com os grupo de 

permutações.  

Os movimentos do cubo podem ser descritos com as permutações das faces e dos 

pequenos cubos que o contém devido suas manobras. Esses movimentos alteram as 

configurações da face do cubo, mas preservam a forma geral do cubo, sendo assim as 

simetrias do cubo.  

Com base na teoria de grupos iremos analisar os movimentos desta resolução através 

da programação do material de robótica de EV3 da LEGO Education. Este Kit de robótica 



tem conquistado o espaço em escolas e universidades para desenvolvimento de pesquisas. 

Suas aplicações podem ser facilmente associadas às ações que envolvam a matemática. 

Contudo pretende-se montar um protótipo robótico que solucione o cubo mágico e analisar o 

comportamento de sua programação e onde se aplica a teoria de grupos  

O Objetivo deste trabalho vai além de solucionar o cubo mágico com a robótica, vale 

também analisar sua programação pelo Roaming, um software auxiliar do programador do 

material, para estudar a aplicação de teoria de grupos. Outro intuito desta pesquisa é 

proporcionar um caminho que vá sobre a memorização de algoritmos, a fim de compreendê-lo 

de forma dinamizada.  

A construção do protótipo foi baseada em algumas montagens tiradas da internet, no 

entanto sua criação é de autoria própria. O protótipo foi programado para rotacionar o cubo 

até que os sensores de cor reconheçam que todas as cores estão alinhadas.  

A sua programação foi construída de forma finita, tendo como parada a percepção das 

cores, com isso, de qualquer forma que se desorganize o cubo mágico será possível encontrar 

sua solução com o menor número de movimentos possíveis.  

Com a execução desta pesquisa nota-se que diversos conteúdos podem ser associados 

com a resolução robotizada do cubo mágico. Para melhor entender seu funcionamento houve 

a necessidade de ligar alguns outros de estruturas algébricas para identificar sua reação.  

Para melhor compreensão da teoria de grupos as faces do cubo mágico foram 

nomeadas para melhor interpretação visual e da programação. A notação padroniza os nomes 

das faces e o sentido da rotação, sendo as letras A, B, C, D, E e F. A sequência de rotação será 

dada pelas letras.   

Este trabalho pode proporcionar uma multidisciplinaridade de conhecimentos 

englobando assuntos que envolvam matemática e robótica. Pretende-se expor o protótipo na 

exposição do trabalho para melhor analisar os seus movimentos e observar como se aplica a 

teoria de grupos em sua resolução e na programação do robô.  

Pode-se afirmar que com esta pesquisa a robótica foi uma ferramenta auxiliar para o 

ensino-aprendizagem das aulas que envolvam teoria de grupos, as tornando mais práticas e 

dinâmicas. 


