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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho é apresentar uma proposta de atividade sobre Teoria de 

Grafos para o Ensino Médio. A abordagem deste tema vem sendo sugerida, nas 

últimas décadas, por pesquisadores em Educação Matemática, dada a natureza 

simples de seus problemas e sua potencialidade a aplicações no cotidiano. Desde 

2009, no estado do Espirito Santo, a inclusão curricular do tema já é uma realidade. 

Propomos uma abordagem utilizando um jogo como recurso didático, dadas suas 

vantagens pedagógicas amplamente debatidas na literatura, além da natureza lúdica 

de diversos problemas envolvendo a Teoria de Grafos. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Teoria de Grafos é um assunto relativamente recente em Matemática e 

talvez por isso, pouco conhecido pelo público geral. Seus avanços se impulsionaram,  

sobretudo, a partir do século XX, atrelados à diversas áreas do conhecimento, como  

física, química, biologia, computação, e pesquisa operacional. 

Diante da simplicidade de seus conceitos e problemas, sua aplicabilidade à 

questões cotidianas e usos computacionais, sua abordagem na educação básica 

vem sendo defendida por pesquisadores em Educação Matemática, como elemento 

de modernização do conhecimento escolar.  

A partir de 2009, o estado do Espírito Santo adotou o tema em seu currículo 

do Ensino Médio (ESPIRITO SANTO, 2009). Entretanto, a baixa incidência ou até a 

inexistência do assunto nos currículos de formação do magistério em matemática no 

Brasil tornam a inserção deste tema na Educação Básica ainda um desafio. 

Este trabalho propõe uma atividade em teoria de grafos tomando como 

abordagem o uso de jogos. O motivo pelo qual escolhemos esse caminho pode ser 

explicado pela própria natureza lúdica de diversos problemas em grafos, bem como 

outros assuntos em Combinatória. O problema das pontes de Königsberg, por 

exemplo, famoso por ter dado origem aos grafos, era conhecido pelos moradores de 

tal cidade como uma espécie de enigma popular. Tal enigma foi solucionado em 

1735 por Leohnard Euler, através de um estudo sistemático do problema 

(SZWARCFITER, 1986). 

Este texto está dividido em 5 seções, sendo esta introdução a primeira.  

A segunda seção discute a inserção de Teoria de Grafos no Ensino Médio, 

juntamente a outros autores que há algumas décadas vêm defendendo a inclusão 

do tema ao currículo brasileiro. A terceira seção trata do uso de jogos como 

ferramenta pedagógica. A quarta seção apresenta as definições, em teoria de grafos, 

necessárias ao entendimento da atividade proposta, relativa à convexidade em 

grafos. Finalmente, a quinta seção trata do detalhamento da atividade. 
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2 TEORIA DE GRAFOS NO ENSINO MÉDIO 

 

Quando falamos da matemática escolar, nos referimos a uma coleção de 

assuntos selecionados de forma a atender as demandas que a sociedade irá propor 

aos indivíduos. A matemática que ensinamos na escola, portanto, deverá estar 

adequada a realidade contemporânea de forma que, se esta fornece novas 

demandas, a escola deverá se adaptar. Em relação a isto, aponta MUNIZ JUNIOR 

(2007): 

Usar a Internet, pesquisar dados, decidir qual o caminho, qual a rotina a 
ser seguida de modo a economizar tempo, minimizar custos, utilizar 
programas de computador, decidir sobre a utilização e escassez de  
recursos das mais variadas fontes, são situações atuais que têm exigido 
tomadas de decisão que requerem procedimentos algoritmos. Diante 
dessa nova realidade, qual é a matemática que precisa ser ensinada para 
uma geração que inexoravelmente tem (e terá) de usar o computador? 
Que matemática ensinar para quem precisa tomar decisões de minimizar 
custos e maximizar recursos cada vez mais escassos? 

 

A ideia da inserção de um novo conteúdo no currículo escolar não é sempre 

bem recebida, tanto na visão docente quanto na discente. Isto se dá, como aponta 

MALTA (2008), por ser a escola uma das instituições que mais resiste às mudanças. 

Nesse sentido, as rápidas mudanças do mundo contemporâneo não são 

acompanhadas pela escola, que permanece com o currículo engessado. Neste 

trabalho, acreditamos que a  discussão deve permear o campo da demanda social e  

portanto o currículo deve se basear nas necessidades atuais tais quais estas se 

apresentam. Neste sentido, dizem os PCNs:  

 
Os objetivos do Ensino Médio em cada área do conhecimento devem 
envolver, de forma combinada, o desenvolvimento de conhecimentos 
práticos, contextualizados, que respondam às necessidades da vida 
contemporânea, e o desenvolvimento de conhecimentos mais amplos e 
abstratos, que correspondam a uma cultura geral e a uma visão de mundo. 
Para a área das Ciências da Natureza Matemática e Tecnologias, e 
particularmente verdadeiro, pois a crescente valorização do conhecimento 
e da capacidade de inovar demanda cidadãos capazes de aprender 
continuamente, para o que é essencial uma formação geral e não apenas 
um treinamento específico.” (PCNs, [4, p.6]) 
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Dessa forma, a defesa de uma maior inserção de tópicos de matemática discreta no 
Ensino Médio parte das demandas do mundo contemporâneo em relação ao uso 
diário da tecnologia e da informação.  

 

Do ponto de vista didático, um fator favorável da matemática discreta, 

segundo alguns autores que defendem a inserção do tema (BRIA, 2001; MUNIZ 

JUNIOR, 2007) é a simplicidade de enunciação de seus problemas. Esta 

característica torna possível, no contexto da sala de aula, a aproximação do 

educando ao tema a partir de uma abordagem atuante, como a proposição de 

problemas ou jogos. Tal característica é explícita em uma referência à matemática 

discreta nas OCEM (2006): 

 
No ensino médio, o termo „combinatória‟ está usualmente restrito ao 
estudo de problemas de contagem, mas esse é apenas um de seus 
aspectos. Outros tipos de problemas poderiam ser trabalhados na escola – 
são aqueles relativos a conjuntos finitos e com enunciados de simples 
entendimento relativo, mas não necessariamente fáceis de resolver. Um 
exemplo clássico é o problema das pontes de Könisberg, tratado por Euler: 
dado um conjunto de sete ilhas interligadas por pontes, a pergunta que se 
coloca é: „Partindo-se de uma das ilhas, é possível passar pelas demais 
ilhas e voltar ao ponto de partida, nisso cruzando-se cada uma das pontes 
uma única vez?‟ Problemas dessa natureza podem ser utilizados para 
desenvolver uma série de habilidades importantes: modelar o problema, 
via estrutura de grafo – no exemplo, um diagrama em que cada ilha é 
representada por um ponto e cada ponte é um segmento conectando dois 
pontos; explorar o problema, identificando situações em que há ou não 
solução; convergir para a descoberta da condição geral de existência de 
uma tal solução (ainda no exemplo, o caso em que cada ilha tem um 
número par de pontes). Muitos outros exemplos de problemas 
combinatórios podem ser tratados de modo semelhante, tais como 
determinar a rota mais curta em uma rede de transportes ou determinar 
um eficiente trajeto para coleta de lixo em uma cidade. (BRASIL, 2006, p. 
94). 

 

  Dessa forma, a partir da defesa de tópicos de matemática discreta no Ensino 

Médio, defendemos, especificamente, a inserção de tópicos básicos da teoria de 

grafos. É possível observar, nas últimas décadas, uma série de pesquisas em 

Educação Matemática (BRIA, 2001; MUNIZ JUNIOR, 2007; MALTA, 2008; 

GUALANDI, 2012) que sugerem a abordagem do tema. De forma pontual, temos 

alguns tópicos levantados por BRIA (2001), em relaçâo à viabilidade didática desta 

abordagem. São eles:  
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 A enorme abrangência de possibilidades de aplicação dos grafos 

 A extrema facilidade com que inúmeras situações reais de nosso 

cotidiano podem ser tratadas através dos grafos de forma bastante 

accessível aos estudantes de 1o/2o graus, em função da série ou 

segmento em que sejam trabalhadas. 

 O inegável “potencial de competência” dessas aplicações/exemplos 

para aumentarem o poder de sedução da Matemática sobre nossos 

estudantes, notadamente àqueles que não possuam grandes 

afinidades com a mesma. 

  a grande flexibilidade característica do estudo dos grafos, no sentido 

de poderem ser introduzidos e trabalhados de várias formas distintas, 

em função da ênfase com que se julgue mais conveniente orientar 

sua exploração: formal ou intuitivamente, através de 

figuras/diagramas ou mais estruturalmente, de forma lúdica, a partir 

da resolução de problemas, associando-os diretamente ao uso do 

computador ou não. 

 

Em relação à aplicabilidades do conhecimento adquirido sob a teoria de 

grafos, concordamos também com MUNIZ JUNIOR (2007): 

 
O ensino de Grafos oferece uma excelente oportunidade de explorar 
questões tecnológicas importantes e atuais como otimização, 
planejamento estratégico, que podem ser discutidas a partir de um 
enfoque investigativo, oferecendo ao aluno oportunidade de reflexão, 
análise, questionamento, e descoberta dos resultados, além da 
possibilidade da interligação com temas como preservação ambiental, 
sustentabilidade do planeta e qualidade de vida. (trajetos eficientes e 
minimizados interferem, por exemplo, na emissão de poluentes, na 
utilização de recursos rodoviários, na conscientização dos proprietários de 
automóveis, etc). 

 

Desta forma sugerimos neste trabalho a inserção de tópicos de matemática 

discreta no Ensino Médio, em especial, a teoria de grafos como ferramenta de 

compreensão do mundo contemporâneo dadas suas especificidades.  

No cenário brasileiro, o tema aparece a partir de 2009 no Currículo Básico da 

Escola Estadual do Espirito Santo (ESPIRITO SANTO, 2009), que sugere o ensino 

introdutório de Teoria de Grafos nos dois últimos anos do Ensino Médio, a partir de 
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um primeiro reconhecimento teórico sobre o tema no segundo ano e suas aplicações 

à resolução de problemas no terceiro ano. Entretanto, para que essa abordagem 

possa ser efetivada de forma adequada, é importante que os professores tenham 

conhecimento específico e pedagógico acerca do tema em questão.  

Este trabalho tem como objetivo propor uma atividade relacionada à teoria de 

grafos, da qual emanam alguns conceitos relativos à convexidade em grafos. 
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3 O USO DE JOGOS NO ENSINO 

A existência de jogos matemáticos é bastante antiga. A família de tabuleiros 

Mancala, originários da África, tal como o Tangram (antigo jogo Chinês) são 

exemplos de jogos matemáticos que datam de mais de três mil anos.  

A difusão de jogos matemáticos possibilitou inclusive avanços inerentes à 

própria matemática. Em 1494, o matemático italiano Luca Pacioli publicou sua obra 

“Summa de Arithmetica, Geometria, Proportione et Proportionalitá”, contendo estudo 

combinatórios envolvendo jogos matemáticos. No século seguinte, Girolamo 

Cardano publicaria sua obra  “Liber de Ludo Aleae”, um tratado sobre jogos de azar, 

considerado como o precursor do estudo das probabilidades.  

Outro grande matemático que teve seus estudos motivados por jogos foi 

Leonhard Euler, no século XVIII. Seus estudos sobre o percurso do cavalo no 

tabuleiro de xadrez dizem respeito à aspectos da teoria de grafos, bem como sua 

célebre contribuição para o problema das sete pontes de Königsberg. Ainda sobre o 

tema teoria de grafos, William Hamilton, em um artigo em 1857, propôs um jogo 

chamado Icosian, que consistia em encontrar um circuito hamiltoniano em um 

dodecaedro. Tais contribuições, dentre outras, culminariam para o desenvolvimento 

da Teoria dos Jogos Combinatórios, iniciada por John Conway, na década de 1970.  

O caráter lúdico dos jogos, associado às relações intrínsecas entre estes e 

sua matemática, sugerem seu uso no ensino e vem sendo alvo de estudos no 

campo da Educação Matemática. Como sugere QUINTAS (2009): 

 

O interesse dos matemáticos por muitos jogos, deve-se em parte aos 
conteúdos matemáticos que fazem parte de alguns deles e também da 
matemática poder possuir características lúdicas similares aos jogos. A 
descoberta e utilização de jogos contribuiu e contribui para o 
desenvolvimento da matemática, quer no aspecto científico, quer 
pedagógico, sendo também verdadeiro o fenómeno inverso.  

 

Dessa forma, jogos oferecem uma interface agradável com características e 

funcionamentos que estão intrinsicamente ligados à diversas áreas da matemática. 

Sua utilização no ensino de matemática fornece, além de seu caráter lúdico, e 

portanto de maior adesão por parte dos educandos, atividades nas quais se aprende 
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“sem perceber”. E é a partir deste aprendizado prático que os professores devem 

posicionar o conteúdo ao qual o jogo se refere, como menciona MOURA (1992):  

 

O jogo na Educação Matemática tem uma intencionalidade; ele deve estar 
carregado de conteúdo. É um conteúdo que não pode ser apreendido pela 
criança apenas ao manipular livremente objetos. É preciso jogar. E ao 
fazê-lo é que se constrói o conteúdo a que se quer chegar. O conteúdo 
matemático não deve estar no jogo, mas no ato de jogar. É por isto que o 
professor tem um papel importante. Não só como juiz, mas como jogador 
que já conhece as regras e as reinventa com os seus companheiros de 
equipe: os alunos. 
 

Ainda segundo este autor, o jogo possui um universo de caráter afetivo, o 

qual deverá ser aproveitado pelo professor, de forma a estabelecer o ambiente 

lúdico que levará a uma melhor captação dos conteúdos inerentes ao jogo proposto: 

  
O jogo tem um desenvolvimento próprio. Ele não pode ser a matemática 
transmitida de brincadeira. Deve ser a brincadeira que evolui até o 
conteúdo sistematizado. Lembrar como nos sentimos ao receber um 
brinquedo talvez ajude a perceber o caminho que percorre a criança na 
sua trajetória enquanto jogadora. Qual é este caminho? É simples 
percorrê-lo. Basta lembrar que, inicialmente, os nossos olhos faíscam de 
alegria pelo prazer que esperamos obter ao jogar. Abrimos o brinquedo, 
olhamos os desenhos, as peças e imaginamos como poderíamos jogá-lo. 
Lemos as regras. Ensaiamos algumas jogadas e finalmente achamos que 
estamos aptos a jogar com outros. Depois de algumas partidas, seremos 
capazes de reinventar o jogo. E aí sim, parece que o dominamos. 
Apossamo-nos do jogo. A criança pode, em certas ocasiões, não passar 
exatamente por este processo, mas estará muita próxima dele. 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais brasileiros fazem menção direta ao uso 

de jogos no ensino de matemática. Seu uso, segundos os PCNs, infere a articulação 

de um ambiente prazeroso para o desenvolvimento criativo dos educandos: 

 

O jogo oferece o estímulo e o ambiente propícios que favorecem o 

desenvolvimento espontâneo e criativo dos alunos e permite ao professor 

ampliar seu conhecimento de técnicas ativas de ensino, desenvolver 

capacidades pessoais e profissionais para estimular nos alunos a 

capacidade de comunicação e expressão, mostrando-lhes uma nova 

maneira, lúdica e prazerosa e participativa, de relacionar-se com o 

conteúdo escolar, levando a uma maior apropriação dos conhecimentos 

envolvidos. (PCN+) 
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4 GRAFOS E CONVEXIDADE 

 

Diversas situações do mundo real podem ser modeladas através de um 

diagrama de pontos e linhas que conectam pares de pontos. Por exemplo, ao 

representar uma pessoa por um ponto, ligamos um par de pontos por uma linha 

caso as duas pessoas correspondentes se conheçam. Dessa forma, teríamos o 

diagrama de uma rede social. De forma análoga, podemos estudar a conectividade 

entre cidades, representadas por pontos e as estradas que as conectam, 

representadas por linhas. Note que, em ambos os casos, existem pares de pontos 

que se conectam enquanto outros não. A esta estrutura abstrata de modelagem 

damos o nome de grafo.  

 

4.1 DEFINIÇÕES E NOTAÇÕES 

 

Os conceitos definidos a seguir podem ser consultados em SZWARCFITER 

(1986): 

Um grafo G=G(V,E) é um conjunto finito não vazio V e um conjunto E de 

pares não ordenados de elementos distintos de V. O grafo G é chamado trivial 

quando |V|=1. Quando necessário, se utiliza o termo grafo não direcionado, para 

designar um grafo. Os elementos de V são os vértices e os de E são arestas de G, 

respectivamente. Cada aresta e que pertence a E será denotada pelo par de vértices 

e = (v,w) que a forma. Nesse caso, os vértices v, w são os extremos da aresta e, 

sendo denominados adjacentes. A aresta e é dita incidente a ambos v, w. Duas 

aresta que possuem um extremo comum são chamadas adjacentes. Utilizaremos a 

notação n = |V| e m = |E|, para a cardinalidade do conjunto de vértices e arestas, 

respectivamente.  

Um grafo pode ser visualizado através de uma representação geométrica, na 

qual seus vértices correspondem a pontos distintos do plano em posições arbitrárias, 

enquanto que cada aresta e = (v,w) é associada a uma linha arbitrária unindo os 
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pontos correspondentes aos vértices v e w (veja Figura 1). Note que existem 

diversas representações para um mesmo grafo.  

 

                

                         Figura 1: Exemplo de um Grafo com diferentes representações. 

 

Em um grafo, define-se grau de um vértice v, denotado por d(v), como sendo 

o número de vértices adjacentes a v. Uma sequência de vértices v1,...,vk tal que (vj, 

vj+1) pertence a E para 1 ≤ j < |k-1|, é denominado caminho de v1 a vk. Os vértices v1 

e vk são chamados extremos do caminho. Um caminho de k vértices é formado por 

k-1 arestas. O valor k-1 é o comprimento do caminho. Se todos os vértices forem 

distintos, a sequência recebe o nome de caminho simples. Se as arestas forem 

distintas, a sequência denomina-se trajeto. Um ciclo é um caminho v1,...,vk,vk+1, 

sendo v1 = vk+1 e k ≥ 3. Se o caminho for simples, o ciclo também é denominado 

simples. Um grafo que não possui ciclos simples é acíclico. Para maior simplicidade 

de apresentação, quando não houver ambiguidade, os termos caminho e ciclo serão 

utilizados com o significado de caminho simples e ciclo simples, respectivamente.  

Um grafo é denominado conexo quando existe pelo menos um caminho entre 

cada par de vértices de G. Caso contrário, G é desconexo. Observe que a 

representação geométrica de um grafo desconexo é necessariamente descontígua.  

Um grafo G é dito completo quando existe uma aresta entre cada par de 

vértices do grafo. Um grafo é dito bipartido quando possui uma partição de vértices 

em dois conjuntos disjuntos tal que vértices de um mesmo conjunto não são 

adjacentes. Analogamente, define-se um grafo k-partido, com uma partição em k 

conjuntos disjuntos, tal que vértices de um mesmo conjunto não são adjacentes. Um 
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grafo é dito k-partido completo quando é um grafo k-partido e cada par de vértices 

de conjuntos distintos é adjacente. 

 

 

4.2  CONVEXIDADE 

 

O conceito de convexidade vem da geometria euclidiana. Em seu contexto 

original, um conjunto é convexo no espaço euclidiano se, ao ligarmos dois pontos de 

seu interior por um segmento de reta, temos que este segmento estará contido no 

interior do conjunto (veja Figura 2). 

 

 

 

Figura 2: Convexidade na Geometria Euclidiana 

 

De forma geral, dado um conjunto V, uma família C de subconjunto de V é 

uma convexidade se as seguintes condições são satisfetitas: 

i. os conjuntos Ø e V pertencem a C; 

ii. C é fechada por interseção;  

iii. a união de uma cadeia de elementos ordenada por inclusão de C está em C. 

Dizemos então que se um conjunto S pertence a C, então S é convexo. 

Em teoria de grafos, contextos e motivações diferentes levam à convexidades 

diferentes. Dentre estas, citamos as mais conhecidas e estudadas: a convexidade 

https://pt.wiktionary.org/wiki/%C3%98
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geodética, a convexidade monofônica e a convexidade P3. Todas estas 

convexidades são definidas através de uma família C de caminhos em grafos. Neste 

caso, o conjunto S de vértices é convexo se contém os vértices dos caminhos de C 

cujos extremos estão em S. Quando C se refere à família de caminhos mínimos, 

esta convexidade é denominada geodética. Quando C é a familia de caminhos 

induzidos, falamos da convexidade monofônica. Finalmente, quando C é a família de 

caminhos de comprimento dois, temos a convexidade P3, da qual tratamos neste 

trabalho.  

O conceito de convexidade em grafos é bastante interessante para o estudo 

de distribuições em um sistema. A disseminação de uma doença, a divulgação de 

uma propaganda em uma rede social ou mesmo a propagação de informação em 

uma rede são exemplos de distribuições em sistemas. O modo como essas 

distribuições se dão determina qual convexidade será usada no estudo. 

Seguindo nossa etapa de definições, o intervalo fechado dos vértices u,v, 

denotado por I[u,v] consiste de todos os vértices que pertencem aos caminhos de 

extremos u,v que pertencem à familia de caminhos C. A envoltória convexa de um 

subconjunto S, denotada H(S) é o menor subconjunto convexo de G que contém S, 

podendo também ser obtido através de uma iteração de intervalos da seguinte forma: 

S = I0[S], I[S] = I1[S], Ik[S] = I[Ik-1[S]], de forma que se Ip[S] = Ip+1[S], então Ip[S] = H(S).  

Um subconjunto S de vértices é dito um conjunto de envoltória de G se H(S) = 

V(G). A cardinalidade do menor conjunto de envoltória de G é o número de 

envoltória de G. 
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5 A ATIVIDADE 

 

A atividade que propomos consiste em um jogo que utiliza o conceito de 

convexidade P3. Suas regras giram em torno do comportamento das envoltórias 

referentes a esta convexidade e servem, portanto, à introdução deste assunto. Sua 

implementação nos parece bastante simples, tanto pela facilidade de seus materiais 

quanto pela simplicidade de suas regras. 

 

5.1 MATERIAIS E REGRAS 

 

O material necessário para o jogo consiste de um tabuleiro de qualquer 

formato com pregos martelados espalhados por toda sua extensão, um pacote de 

elásticos e massinhas de modelar de diversas cores. Prepara-se o tabuleiro, 

conectando pares de pregos com os elásticos. Note que, desta forma, pregos 

representam os vértices e elásticos representam arestas.  

Jogam dois ou mais jogadores, cada um com sua referida cor. Uma jogada 

consiste em colorir um prego (vértice), grudando um pedaço de massinha em seu 

topo. Quando dois vértices de mesma cor possuem um caminho de comprimento 

dois entre si, colorem-se os pregos (vértices) deste caminho com esta cor. Note que 

mesmo os pregos que já estiverem coloridos, serão coloridos com esta nova cor. 

Note também que esta ação não pressupõe uma jogada, ou seja, é necessário 

contar as sucessivas iterações desta regra. Ganha o jogador que, ao estarem 

coloridos todos os pregos, possuir o maior número de pregos com sua referida cor 

(veja Figura 3) 
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Figura 3: Exemplo de jogo. O jogador vermelho vence. 

 

5.2 ESTRATÉGIAS 

 

A conexão entre as regras do jogo e a convexidade P3 é bastante clara. Cada 

jogador possui um conjunto próprio de vértices no tabuleiro. A cada jogada, a este 

conjunto é adicionado um vértice da escolha do jogador, ao que se segue uma 

aplicação de uma função envoltória, adicionando mais vértices, de acordo com a 

posição dos vértices escolhidos. As estratégias para a vitória, consequentemente, 

visitarão ideias pertinentes a este conceito e é este quesito que pretendemos 

explorar com a atividade. 

Por exemplo, conhecidas certas propriedades sobre o conjunto de envoltória 

de uma determinada classe de grafo é possível traçar uma estratégia, a fim de 

colorir todo o grafo. Por exemplo, analisamos a seguir a classe de grafos bipartidos 

completos. 
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Figura 4: Grafo Bipartido Completo 

 

Neste grafo é possível notar que colorindo dois vértices de um mesmo lado 

da partição, todo o grafo será colorido (veja Figura 4). Note que este resultado pode 

ser expandido para k-partidos completos.  

Outro exemplo são as cliques, conjuntos de vértices do grafo que induzem 

subgrafos completos. Podemos observar que colorindo-se quaisquer dois vértices de 

uma clique, temos que a envoltória destes dois vértices irá colorir toda a clique. Da 

mesma forma, podemos observar que, colorindo-se um vértice vizinho à clique e 

outro na clique, podemos colorir toda a clique da mesma forma (veja Figura 5).  

      

 

Figura 5: Clique com um vizinho 

 

5.3 METODOLOGIA 

 

A atividade é feita em grupos, de dois ou mais integrantes, a depender do 

número de tabuleiros disponíveis. Note que é possível construir grafos diferentes no 

mesmo tabuleiro, ao que se deve iniciar a atividade com grafos mais simples, 
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avançando para outros que envolvam classes definidas. Por fim, sugere-se que os 

próprios alunos construam grafos no tabuleiro para desafiar seus colegas. 

 

Dinâmica 1: Apresenta-se o jogo, suas regras e propõe-se no quadro a 

seguinte construção: 

 

 

     Figura 6: Grafo para a dinâmica 1 

 

O grafo deverá então ser construído nos tabuleiros, pedindo-se para que os 

alunos joguem o jogo. Após um primeiro jogo, deverá ser feita a seguinte pergunta 

aos alunos: Quantas jogadas são suficientes para ganhar o jogo? 

Note que, apesar do grafo conter 7 vértices, é possível colorir todo o grafo a 

partir de apenas três vértices (seu conjunto de envoltória), a saber: 

 

 

        Figura 7: O conjunto de envoltória da dinâmica 1 
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A coloração de todo o grafo se dará através de iterações sucessivas da 

função intervalo: 

       

   

Figura 8: Sucessivas iterações de intervalo 

 

Dinâmica 2: Na segunda dinâmica, serão propostos grafos representantes de 

certas classes. A construção desses grafos deverá ser guiada, bem como 

apresentada sua definição. Após a fase de construção e identificação das fases, o 

aluno deverá, através do jogo, deduzir as propriedades dessas classes em relação 

ao seu conjunto de envoltória. Para cada grafo desta classe, deve-se fazer a 

seguinte pergunta: quantas jogadas são necessárias para colorir todo o grafo? 

 

 Grafos Bipartidos Completos 

 

 

Figura 9: Grafos Bipartidos Completos 
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 Grafos Completos  

 

 

Figura 10: Grafos Completos 

 

 

 Ciclos 

 

 

                     Figura 11: Ciclos 

 

Dinâmica 3 

Nesta dinâmica, os alunos serão orientados a construir grafos no tabuleiro, 

para desafiar seus colegas. O objetivo desta dinâmica é generalizar os conceitos até 

aqui aprendidos para qualquer grafo, de forma a tornar o estudo mais abrangente. 

Deve-se incentivar para que estes construam grafos que incluam subgrafos nas 

classes listadas na dinâmica 2. 
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Plano de Aula 

 

Tema: Convexidade em Grafos 

 

Objetivos:  

i. Identificar a representação de um Grafo 

ii. Determinar a envoltória convexa de um Grafo 

iii. Identificar classes de Grafos 

 

Recursos: plano de madeira com pregos, elásticos, massa de modelar, quadro, 

apagador e giz. 

 

Metodologia:  

A proposta envolve um jogo com regras que remetem à convexidade P3 em 

grafos. No plano de madeira, representam-se os grafos a partir dos pregos e 

elásticos. Cada jogador possui uma cor de massa de modelar, a qual, a cada jogada, 

deve colorir um prego, ou seja, um vértice. Quando um vértice encontra-se entre 

dois vértices de mesma cor, ele deverá ser colorido com esta cor. Ganha o jogo 

quem, ao se colorir todos os vértices, obtiver o maior número de vértices em sua cor. 

Dinâmica 1: Apresenta-se o jogo e uma definição de grafo a partir das 

estruturas montadas no plano e então propõe-se um grafo para que joguem. Ao final 

do jogo, introduz-se o conceito de fecho convexo (a regra principal do jogo) e 

envoltória convexa (a estratégia principal de vitória). 

Dinâmica 2: Apresentam-se algumas classes de grafos, propondo-as no jogo. 

Ao final do jogo, identificam-se as propriedades das envoltórias de certas classes. 

Dinâmica 3: Propõe-se a construção de novos grafos.  
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