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RESUMO 

 

 

Este trabalho apresenta uma proposta de atividade prática para o ensino de conjuntos, 

utilizando a metodologia de resolução de problemas através de jogos e expõe reflexões sobre 

sustentabilidade.  Pelo fato de muitos professores de matemática utilizarem o ensino 

tradicional, tanto na educação básica como na superior, verificou-se a necessidade desta 

produção. Dentro deste contexto, o objetivo deste trabalho é apresentar o Jogo Desafios de 

Sustentabilidade como ferramenta didática para auxiliar na construção de conceitos de 

Conjuntos e Operações. Apresentamos um Guia de Aula do Professor, contendo os materiais 

e regras do jogo e uma orientação de como aplicá-lo em classe. Além disso, disponibilizamos 

uma ficha de verificação de aprendizagem para que os estudantes respondam ao final da aula 

e possam servir de auxílio para a correção de alguma deficiência no aprendizado.  

 

Palavras-chave: Conjuntos, Resolução de Problemas, Sustentabilidade 
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ABSTRACT 

 

This paper presents a practical activity proposal for the teaching of Mathematical Sets, by 

the use of solving problems methodology through the application of games. Besides, this 

essay exposes reflections on sustainability. Considering that many mathematics teachers 

make use of traditional teaching in primary education as well as in higher education, it was 

required the importance of this project. Given this background, the purpose of this research 

is presenting the Sustainability Challenges Game as a didactic tool aimed to assist in the 

construction of Mathematical Sets and Operations concepts. To support teachers in their 

work, it is presented a Teacher's Lesson Guide containing the materials and rules of the game 

and a guide on how to apply it in class. Besides, it is provided a learning check sheet to the 

students which should be answered at the end of class to help to correct any learning 

disabilities. 

 

Keywords: Sets, Problem Solving, Sustainability 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Ainda hoje, muitos professores de matemática utilizam somente o método tradicional 

em sua prática - em que a ordem das aulas é sempre a mesma - teoria, exemplos e exercícios. 

Existe a visão de que o professor ensina, avalia e detém todo conhecimento, enquanto o 

aluno apenas grava o que é ensinado, cabendo ao professor o papel de transmissor de 

conhecimentos, como explicitado por Libâneo (1994). Essa visão também é relatada por 

Maccarini:  

Do professor – que ensina, avalia, pergunta, cobra, enfim, detém o saber, 

o poder e o controle sobre o que ensina e deve ser ensinado; do aluno – que 

aprende, busca o saber que não possui, responde. Reproduz o que o 

professor ensina, somente é avaliado (não participa do processo de 

avaliação), enfim, é um ser passivo que só recebe o saber. A 

responsabilidade pela aprendizagem recai toda sobre o aluno 

(MACCARINI, 2010, p. 12). 

 

Entretanto, o ensino tradicional da matemática vem sendo questionado no Brasil há 

alguns anos. O fato de utilizar sempre a mesmo método de ensino acaba criando uma 

insatisfação por parte do educando, até mesmo um sentimento de “medo” da matemática. 

Polya (1945) diz que um dos mais importantes deveres do professor é o de auxiliar os seus 

alunos, o que não é fácil, pois exige tempo, prática, dedicação e princípios firmes.  

Se todo tempo de aula for preenchido apenas por operações rotineiras acaba-se 

perdendo a oportunidade de aguçar a criatividade dos alunos.  

Para Pais (2006), a valorização de estratégias de ensino mais significativas requer a 

superação de práticas reprodutivas por dinâmicas através das quais o aluno possa se 

expressar criativamente, pois é cada vez mais necessário desenvolver a criatividade discente 

com vista a preparar o aluno para enfrentar os desafios contemporâneos. Para Cunha (2006), 

os professores devem tornar as aulas mais atraentes, estimular a participação do aluno, 

induzir a crítica, a curiosidade e a pesquisa, buscando formas inovadoras de desenvolver a 

aula. A participação do aluno é de fundamental importância para o processo de 

aprendizagem. 

O aluno de matemática possui grande chance de motivar-se através da participação 

em uma atividade passada pelo educador, tendo como efeito imediato seu envolvimento 

ativo nas tarefas relacionadas ao processo de aprendizagem (OTAVIANO, ALENCAR, 

FUKUDA, 2012).  
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Oportunidades criada pelo educador podem alterar a visão do educando em relação 

a determinado assunto dentro da matemática. O ensino de Conjuntos pode se tornar muito 

mais eficiente com tais oportunidades. Muitas pesquisas têm sido feitas sobre o ensino de 

conjuntos, essas pesquisas relacionam-se ao Movimento da Matemática Moderna – MMM. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN (1998), a partir da década de 

60 o Movimento da Matemática Moderna, ao aproximar a Matemática escolar da 

Matemática pura, causou um grande problema pois o que se propunha estava fora do alcance 

dos alunos, em especial daqueles das séries iniciais do ensino fundamental. Nessa época, o 

ensino de matemática passou a se preocupar apenas com conteúdo abstrato mais voltado à 

teoria do que a prática. Dentro desse contexto, houve a tentativa de apresentar a teoria de 

conjuntos como um elemento unificador da matemática. A Teoria de conjuntos é abordada 

em vários anos escolares da educação básica, iniciando da educação infantil ao ensino médio. 

Entretanto, muitos professores de matemática, especificamente no 1º ano do ensino médio, 

abordam os conceitos de maneira descontextualizada, sem gerar significados para o 

educando (SANTOS, MAGALHÃES, FREITAS, 2013). 

Apesar da Matemática Moderna ter sido de grande influência a nível mundial e no 

Brasil principalmente por ter sido veiculada pelos livros didáticos. Ocorreram reformas 

mundialmente no período de 1980/1995 que apresentaram conteúdos que deveriam ser 

ensinados e novas metodologias que poderiam ser usadas em sala.  

A resolução de problemas, exploração da Matemática a partir dos problemas vividos 

no cotidiano e encontrados nas várias disciplinas, a importância de se trabalhar com um 

amplo espectro de conteúdo, incluindo-se, já no ensino fundamental, são exemplos destas 

novas metodologias de ensino de matemática. Além de elementos de estatística, 

probabilidade e combinatória, para atender à demanda social que indica a necessidade de 

abordar esses assuntos. 

A nova geração dos alunos está à espera de algo diferente que chame sua atenção. 

Uma das formas, para que os alunos participem com entusiasmo da aula, é aplicar desafios 

por meio da resolução de problemas.  

Segundo Souza Júnior: 

 

No ensino e aprendizagem de matemática existe uma prática muito 

comum, que é ensinar respostas padrão para perguntas padronizadas. Uma 

prática que pode ser incorporada é a resolução de problemas, em que o 

aluno para responder não vai precisar de técnicas e fórmulas padronizadas, 

ele terá uma atitude de investigação diante do que foi proposto, tendo que 
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acionar o conhecimento no sentido de vencer obstáculos para solucionar o 

problema. (SOUZA JÚNIOR, 2013, p.201)  
 

Aplicar atividades relacionadas a temas do cotidiano pode construir um saber 

significativo nos processos de aprendizagem do educando facilitando a absorção da 

informação que está sendo passada e criando uma oportunidade diferenciada de ensino e 

aprendizagem. 

Nos dias atuais, o homem passou a viver de maneira que levou à formação de um 

mundo com desequilíbrios, gerando degradação ambiental e não há uma orientação de como 

construir um desenvolvimento social, sustentabilidade ambiental e viabilidade econômica 

(LIELL e BAYER, 2018).  

Segundo Liell e Bayer (2018) a educação tem um papel muito importante na 

construção de um novo estilo de vida para o cidadão, pois pode contribuir positivamente 

com ações pedagógicas e com métodos de ensino que atendam às modificações feitas pela 

sociedade e que visem à formação de pessoas capazes de refletir sobre questões 

socioambientais. 

Motivado pelo o ensino da matemática de uma forma não tradicional, o presente 

trabalho discute sobre o ensino de conjuntos em sala de aula e apresenta uma atividade que 

mobiliza conceitos de conjuntos e suas operações, utilizando a metodologia de resolução de 

problemas e reflexões sobre o tema da sustentabilidade. 

O trabalho está organizado inicialmente pelos pressupostos teóricos que apresentam 

a formação de professor, a matemática acadêmica e a matemática escolar; em um segundo 

momento é exposto o ensino de conjuntos através da prática e a sustentabilidade por meio 

da resolução de problemas, em seguida descreve-se a definição de conjuntos e operações e 

logo após o passo a passo da atividade. Na seção posterior é apresentado um guia de aula 

para o professor e na parte final é apresentada a conclusão e referências. 
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2. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 
 

2.1 MATEMÁTICA ACADÊMICA, MATEMÁTICA ESCOLAR E A FORMAÇÃO 

DO PROFESSOR 

 

O professor de matemática recém-formado que começa a lecionar em uma sala de 

aula da educação básica, após ter aprendido todos os conceitos abstratos da academia, 

enfrenta um grande desafio. Desafio este que surge devido ao distanciamento entre a 

matemática acadêmica e a matemática escolar.  

O matemático alemão Felix Klein enfatizou em sua obra Matemática elementar de 

um ponto de vista superior (editada pela primeira vez em 1908), uma deficiência entre a 

formação acadêmica de professores de matemática e a prática de sala de aula da escola básica 

identificando esse distanciamento como uma dupla descontinuidade: 

Primeiro quando os estudantes ingressam nos cursos universitários de formação de 

professores, existem apenas algumas relações entre o conteúdo matemático que eles irão ter 

contato na graduação e o conteúdo aprendido anteriormente quando eram alunos da escola 

básica. 

Segundo, quando os alunos concluem a graduação e começam a lecionar, poucas 

relações são estabelecidas entre a matemática aprendida durante o curso de graduação e 

aquela que eles passarão a ter que ensinar na escola básica.  

Em consequência, o curso universitário pode ter um efeito inócuo na formação do 

professor. Dentre o que Klein aponta, podemos perceber que existe uma divisão entre a 

matemática escolar e a matemática acadêmica, que para Giraldo, essa dicotomia pressupõe:  

 

Concepções sobre academia e escola, seus papéis e funções sociais. 

Uma primeira visão - muito simplificada - seria a de que a academia 

é o lugar onde o conhecimento é produzido e de onde se deve, 

portanto, ditar o que é matemática e como esta deve ser ensinada na 

escola. E a escola, por sua vez, é um lugar onde a matemática, 

produzida na academia, é "simplificada" e "difundida", por e para 

grupos que não interferem em sua produção. (GIRALDO, 2018, 

p.38). 

 

O trabalho do professor recém-licenciado envolverá diferentes conteúdos e práticas 

das que eram realizadas na academia, e por isso, como a licenciatura é um curso de formação 

profissional, é necessário que existam pontes mais precisas com a Educação Básica. 
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Toda produção na academia é de grande importância para o graduando, todo 

conteúdo ingerido, todos axiomas, definições, teoremas e corolários fazem parte da vida 

acadêmica, porém a grande questão que destacaremos, no tocante ao início da vida 

profissional do recém-licenciado, se o mesmo irá vivenciar experiências na escola básica, 

como Sousa Júnior e Barboza relatam sobre a aprendizagem matemática no contexto da 

educação básica: 

Segundo os autores: 

 

A aprendizagem matemática tem sido um tema muito comentado, 

tanto pelo professor que tem dificuldade de fazer o aluno aprender o 

conteúdo, quanto pelos alunos que têm dificuldade de compreender 

o professor. Às vezes, parece não haver uma relação harmoniosa 

entre professor e aluno. Algo está errado, considerando o fato da 

matemática ser uma das disciplinas que o aluno da educação básica 

dedica mais tempo estudando, e a disciplina na qual ocorre o índice 

mais elevado de reprovação. (SOUSA JÚNIOR, BARBOZA, 2013, 

p.200) 

 

 Podemos perceber que apesar de haver uma relação harmoniosa entre educador e 

educando, o índice de reprovação ainda é elevado. Isto se confirma com os dados recentes 

da OCDE.  

 Os dados do Brasil no PISA 2015 apontam para o seguinte cenário: 

 

O resultado médio dos jovens brasileiros de 15 anos na avaliação de 

matemática foi de 377 pontos, valor significativamente inferior à 

média dos estudantes dos países membros da OCDE (490). O 

desempenho médio em matemática dos estudantes da rede estadual 

foi de 369 pontos e da rede municipal, 311, diferença 

estatisticamente significativa com relação ao primeiro. Estudantes da 

rede federal tiveram melhor desempenho – 488 pontos –, que, no 

entanto, não é estatisticamente diferente do desempenho médio dos 

estudantes de escolas particulares – 463 (PISA BRASIL, 2015, 

p.30).   

 

Dentre todos os fatores abordados anteriormente levanta-se a questão da formação 

do professor de matemática. Muito tem se falado a respeito da formação de professores. 

Segundo Marcelo a formação de professores é considerada como: 



16 

 

[...] uma área de conhecimentos, investigações e propostas teóricas 

e práticas que, no âmbito da Didática e da Organização Escolar, 

estuda os processos por meio dos quais os professores se implicam, 

individualmente ou em equipe, em experiências de aprendizagem, 

pelas quais adquirem ou melhoram os seus conhecimentos, 

competências e que lhes permitem intervir profissionalmente no 

desenvolvimento do ensino, do currículo e da escola, com o objetivo 

de melhorar a qualidade da educação que os alunos recebem 

(MARCELO, 1998, p. 26). 

 

Segundo o que Marcelo apresenta, pode-se ponderar algumas questões, como por 

exemplo: quais conhecimentos são primordiais para a atuação dos professores? Que 

profundidades teóricas e práticas devem se destacar na construção de conhecimentos sobre 

ensino para a formação de um professor? Que experiências o licenciado deve te para uma 

boa formação? 

Shulman (1986) divide em três partes os conhecimentos necessários do professor 

para o ensino: conhecimento do conteúdo, conhecimento pedagógico do conteúdo e 

conhecimento do currículo.  

Ball, Thames e Phelps (2008), baseadas nas colocações de Shulman, destacaram 

alguns conhecimentos importantes e pertinentes para professores que ensinam matemática, 

segundo as autoras o essencial para um ensino eficaz. 

 

As exigências matemáticas do ensino requerem um conhecimento 

matemático especializado que não é necessário em outros contextos. 

Contadores têm que calcular e organizar os números e engenheiros 

têm que modelar matematicamente propriedades dos materiais, mas 

nenhum dos grupos precisa explicar por que, quando você multiplica 

por 10, você “adiciona um zero”1. (BALL, THAMES, PHELPS, 

2008, p. 401 grifo dos autores)  

 

Outro ponto que podemos levar consideração é como o professor visualiza a 

matemática. Na maioria das vezes costuma-se ensinar conforme se compreende, porém se o 

educador enxerga a matemática apenas como algo que serve para fazer cálculos, então 

ensinará o aluno a fazer cálculos, que para o educando acaba ficando um pouco sem sentido 

para o seu cotidiano. Assim, as avaliações dos alunos serão feitas apenas por provas, 

deixando de considerar se realmente teve um aprendizado. 

 
1 Tradução livre nossa. 
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 Por outro lado, se o professor compreender a matemática como algo do cotidiano, 

poderá aproveitar o conhecimento que o aluno já possui, relacioná-los e estabelecer uma 

ligação para uma maior aprendizagem. 

 

Há uma variedade de aspectos que devem ser tidos em consideração 

no estudo das concepções dos professores sobre ensino-

aprendizagem da Matemática, e que incluem o papel e o propósito 

da escola em geral, os objetivos desejáveis do ensino desta 

disciplina, as abordagens pedagógicas, o papel do professor, o 

controle na sala de aula, a percepção do propósito das planificações, 

a sua noção do que são os procedimentos matemáticos legítimos, a 

sua perspectiva do que é o conhecimento matemático dos alunos, de 

como estes aprendem Matemática e o que são os resultados 

aceitáveis do ensino e o modo de avaliar os alunos (THOMPSON, 

1992,p. 21-22). 

 

 

Dentro dessa variedade tópicos e aspectos necessários para a formação do professor 

que proporcionam um melhor ensino para o educando, iremos acrescentar um adendo que se 

deve levar em conta na hora do ensino: o professor deve ensinar com entusiasmo e amor.  

Segundo Souza Júnior e Barboza:  

 

O professor educa para a vida, ele é um exemplo para os alunos que 

por muitas vezes o imita principalmente quando vai escolher uma 

profissão que pretende exercer se inspirando no professor que o 

impressionou mais (SOUSA JÚNIOR, BARBOZA, 2013, p.205). 

 

Percebe-se que além do educador ter o Conhecimento do Conteúdo, Conhecimento 

Pedagógico do Conteúdo e o Conhecimento do Currículo, ele também tem um papel muito 

importante na vida do aluno.    

Segundo D’Ambrosio ninguém poderá ser um bom professor sem: 

 

[...] dedicação, preocupação com o próximo, sem amor num sentido 

amplo. O professor passa ao próximo aquilo que ninguém pode tirar 

de alguém, que é conhecimento. Conhecimento só pode ser passado 

adiante por meio de uma doação. O verdadeiro professor passa o que 

sabe não em troca de um salário (pois se assim fosse melhor seria 

ficar calado 49 minutos!), mas somente porque ensinar, quer mostrar 

os truques e os macetes que conhece (D’AMBROSIO, 1997, p. 84). 
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2.2 ENSINO DE CONJUNTOS ATRAVÉS DA PRÁTICA 
 

 

 Um grande desafio do educador é encontrar caminhos para uma aprendizagem mais 

interessante, para o educando, sem perder a fundamentação teórica do assunto abordado. Um 

dos caminhos a ser seguido é criar situações que consigam despertar a curiosidade e o 

interesse dos alunos, levando-os a participar da aula.  

 Segundo Libânio o educador pode: 

 

[...] fazer uso de recursos materiais como meios de ensino, que o 

ajudará no processo de ensino aprendizagem, bem como usar 

métodos de ensino, por exemplo, método de elaboração conjunta: 

“uma forma de interação de novos conhecimentos, habilidades, 

atividades e convicções, bem como a fixação e consolidação do 

conhecimento e convicções já adquiridos” (LIBÂNIO, 1994, p.161). 

 

 As constantes mudanças no ambiente escolar nos levam a seguir uma metodologia 

que exija a participação do aluno, o qual não deve aprender apenas o conteúdo, mas como 

ele deve usar e aplicar em novas situações e trabalhando em grupo consiga transcender as 

condições físicas e socioculturais, objetivos maiores da educação (D’AMBRÓSIO,1996). 

 Uma das formas de tornar as aulas mais dinâmicas para atrair a atenção dos alunos é 

trabalhar com materiais concretos.  

 Segundo Pais: 

 

Estudos mostram que o material concreto tem possibilitado que os 

estudantes estabeleçam relações entre as situações experiências na 

manipulação de tais materiais e a abstração dos conceitos estudados. 

O uso de material concreto propicia aulas mais dinâmicas e amplia 

o pensamento abstrato por um processo de retificações sucessivas 

que possibilita a construção de diferentes níveis de elaboração do 

conceito (PAIS, 2006).  

 

A utilização de jogos para o ensino da matemática proporciona para aluno um 

processo de aprendizagem facilitador para assimilar determinados conceitos, além de atrair 

o aluno para que ele possa participar das aulas com mais interesse e de uma forma prática.  

Segundo Grando o jogo: 
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[...] em seu aspecto pedagógico, apresenta-se produtivo ao professor 

que busca nele um aspecto instrumentador e, portanto, facilitador na 

aprendizagem de estruturas matemáticas, muitas vezes de difícil 

assimilação, e também produtivo ao aluno, que desenvolveria sua 

capacidade de pensar, refletir, analisar, compreender conceitos 

matemáticos, levantar hipóteses, testá-las e avaliá-las (investigação 

matemática), com autonomia e cooperação (GRANDO, 2004, p. 26). 

 

 Dentre o que foi relatado por Grando podemos perceber que o ensino através de jogos 

pode contribuir positivamente no processo de aprendizagem. A utilização de jogos para o 

ensino é justificada pelas dificuldades encontradas por educadores.  

 Segundo Fiorentini e Miorim: 

 

O professor (...) consciente de que não consegue alcançar resultados 

satisfatórios junto a seus alunos e tendo dificuldades de, por si só, 

repensar satisfatoriamente seu fazer pedagógico, procura novos 

elementos – muitas vezes, meras receitas de como ensinar 

determinado conteúdo – que, acredita, possam melhorar este quadro. 

Uma evidencia disso é positivamente, a participação cada vez mais 

crescente de professores nos encontros, conferências ou cursos. É 

nesses eventos que percebemos o grande interesse dos professores 

pelos materiais didáticos e pelos jogos (...). Parecem encontrar nos 

materiais a solução – a fórmula mágica – para os problemas que 

enfrentam no dia-a-dia da sala de aula (FIORENTINI, MIORIM, 

1990, p7). 

 

 De acordo com o que foi explicitado anteriormente, iremos apresentar agora o jogo 

“Desafios de Sustentabilidade” que tem como objetivo o ensino de conjuntos de forma 

prática com materiais concretos. A atividade com estes materiais é justificada por Arruda e 

Flores, em que os alunos participam e criam os próprios conceitos.  

 Segundo os autores, nesse caso:  

 

[...] deixar as crianças observarem e manusearem objetos para 

identificar as semelhanças e diferenças entre um e outro e, ainda, 

verificar suas formas a fim de classificá-los e, portanto, agrupá-los, 

consistia no primeiro passo em direção à formação de conjuntos 

(ARRUDA, FLORES, 2010, p.411).  
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2.3 SUSTENTABILIDADE POR MEIO DA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

 

 Muitos autores têm comentado sobre o ensino da matemática por meio da resolução 

de problemas e sobre os processos que podem ser causados nos alunos. Uma metodologia 

muito eficaz para o ensino.  

 Segundo Dante: 

Um dos principais objetivos do ensino da matemática é fazer o aluno 

pensar produtivamente e, para isso, nada melhor que apresentar-lhe 

situações-problema que o envolvam, o desafiem e o motivem a 

querer resolvê-las. Esta é uma das razões pela qual a resolução de 

problemas tem sido reconhecida no mundo todo como uma das 

metas fundamentais da matemática no 1º grau. (DANTE, 1991, 

p.11). 

   

 Podemos perceber que essa metodologia vem sendo reconhecida como uma forma 

produtiva no ensino da matemática. Assim como o relato de Dante sobre a resolução de 

problemas, autores como Liell e Bayer ressaltam que é preciso quebrar a: 

  

[...] a dicotomia entre a forma como essa disciplina é ensinada nas 

escolas e aquela que é utilizada na resolução dos problemas do dia a 

dia. Para isso, será necessário contextualizar os ensinamentos 

matemáticos, relacionando-os com a realidade vivenciada pelos 

alunos, por meio de temas que sejam atuais ou de interesse dos 

alunos (LIELL, BAYER, 2018, p.185).  

  

 A inclusão de assuntos do cotidiano pode tornar-se muito importante no ensino da 

matemática e abrir caminho para a construção ideológica mental do educando fazendo-o 

entender que o saber escolar ultrapassa os limites da sala de aula. 

 Segundo Rodrigues: 

 

É importante que a presença do conhecimento matemático seja 

percebida, e claro, analisada e aplicada às inúmeras situações que 

circundam o mundo, visto que a matemática desenvolve o raciocínio, 

garante uma forma de pensamento, possibilita a criação e 

amadurecimento de ideias, o que traduz uma liberdade, fatores estes 

que estão intimamente ligados a sociedade. Por isso, ela favorece e 

facilita a interdisciplinaridade, bem como a sua relação com outras 

áreas do conhecimento (filosofia, sociologia, literatura, música, arte, 

política, etc) (RODRIGUES, 2005, p.5). 
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2.4 CONJUNTOS E OPERAÇÕES 

 

Nesta seção apresentamos os conceitos trabalhados na atividade proposta. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

A seguir, faremos a descrição da atividade proposta. 

 

 

 
 

Conjunto: é uma reunião de elementos, podemos dizer que essa definição é bem 

primitiva, mas a partir dessa ideia podemos relacionar outras situações. O conjunto 

universo e o conjunto vazio são tipos especiais de conjuntos.  

• Vazio: não possui elementos e pode ser representado por { } ou Ø.  

• Universo: possui todos os elementos de acordo com o que estamos trabalhando, 

pode ser representado pela letra maiúscula U. 

 

Relação de pertinência: é a relação entre um elemento e um conjunto. Para indicar se 

um elemento pertence a um conjunto, usamos o seguinte símbolo ∈ (lê-se: Pertence), e 

para indicar se um elemento não pertence a um conjunto, usamos o seguinte símbolo ∉ 

(lê-se: Não Pertence). 

União de Conjuntos: dados os conjuntos A e B, define-se como união dos conjuntos A 

e B ao conjunto formado por todos os elementos pertencentes a A ou B. 

 

Interseção de Conjuntos: dados os conjuntos A e B, define-se como intersecção dos 

conjuntos A e B ao conjunto formado por todos os elementos pertencentes a A e B 

simultaneamente. 

 

Diferença de Conjuntos: dados os conjuntos A e B, define-se como diferença entre A e 

B ao conjunto formado por todos os elementos pertencentes a A, mas que não pertencem 

a B. 
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Você sabe reciclar? 
Agrupe o lixo no chão dentro do retângulo 
usando os barbantes. Quem terminar 
primeiro é o reciclador genial. Ah! Não 
esqueça de identificar os grupos com as 
etiquetas! 
 

3. ATIVIDADE  
 

 

A atividade consiste na aplicação do jogo Desafios de Sustentabilidade com a 

finalidade de apresentar os conceitos de conjuntos e operações, através do agrupamento de 

materiais recicláveis.  

O jogo é constituído por três desafios. Na figura 1, apresentamos um exemplo com 

o primeiro desafio, que deverá ser realizado com seis pedaços de barbante, quatro etiquetas 

(duas com o nome “papel” e duas com o nome “plástico”), dois pacotes de papel toalha, duas 

latinhas, plásticos, papéis e uma fica crepe azul ou giz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Primeiro Desafio 

 

 

 

3.1 ORGANIZAÇÃO DA ATIVIDADE  
 

A atividade é organizada em uma mesa (Figura 2) contendo seis pedaços grandes de 

barbantes, duas latinhas, duas etiquetas com o nome “plástico” e duas etiquetas com o nome 

“papel”, os três desafios e um placar.  
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Duas sacolas contendo uma quantidade não muito grande de plásticos e papéis 

misturados deverão ficar a uma distância mínima de três metros da mesa. Com uma fita crepe 

azul ou giz deverão ser feitos dois retângulos grandes no chão a uma distância mínima de 

três metros das duas sacolas.  

 

 

Figura 2: Mesa 

 

3.2 APLICAÇÃO DA ATIVIDADE  

 

Os jogadores são divididos em dois grupos, que deverão ficar perto do professor e 

longe da mesa. Em cada rodada, os grupos devem correr até a mesa, abrir o desafio e tentar 

concluí-lo o mais rápido possível.  O professor explica que cada grupo deverá correr até a 

mesa, abrir o primeiro desafio e tentar concluí-lo o mais rápido possível. A atividade se inicia 

com o professor explicando o roteiro da atividade. 

Após os grupos concluírem o primeiro desafio, os alunos voltam para perto do 

retângulo e o professor deverá analisar se a resolução feita por eles está correta. Assim que 

o professor confirmar o processo se inicia novamente, mas dessa vez, com o segundo desafio.  

Para começar o terceiro desafio, os alunos devem voltar para perto do retângulo azul 

novamente e cada grupo, após a confirmação do professor, deverá correr até a mesa, abrir o 

terceiro desafio e tentar concluí-lo o mais rápido possível. O tempo médio total da atividade 

é de quinze minutos. Ao final do jogo, o professor deve apresentar os conceitos abordados, 

relacionando-os com as etapas da atividade. 
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3.3 RESULTADO DA APLICAÇÃO DA ATIVIDADE PARA ALUNOS DE 

GRADUAÇÃO E DO ENSINO MÉDIO  

 

 A primeira aplicação da atividade ocorreu no Workshop Matemática Discreta e 

Aplicações (MDA) para alunos do ensino médio. Foram três aplicações, dentre essas 

aplicações a maior dificuldade dos grupos foi tentar concluir o segundo desafio, como mostra 

a resolução errada de um grupo na Figura 3. Neste desafio, os estudantes deveriam posicionar 

o papel toalha, que ainda estava em sua embalagem plástica (foi levado em folhas impressas) 

dentro do retângulo azul, apenas movendo os barbantes. No MDA, para o último desafio 

utilizamos duas folhas impressas com latinhas (para representar as latas descritas no desafio). 

Como o material ainda estava bastante abstrato, os alunos tiveram dificuldade na resolução 

do problema. No momento da aplicação, os alunos faziam algumas perguntas: “onde eu 

tenho que colocar o papel toalha?”, “onde que está o barbante?”, “cadê o material?”. Essas 

perguntas são pertinentes, uma vez que os alunos estão procurando entender o contexto e 

fazer o agrupamento necessário. O fato de termos utilizado a impressão do "papel toalha "e 

não o objeto propriamente dito dificultou a identificação do grupamento ao qual o objeto 

pertence. 

 

Figura 3: Resolução errada do segundo desafio 
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A segunda aplicação da atividade foi realizada na comemoração de 20 anos do 

Programa “Dá Licença” do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade Federal 

Fluminense para alunos de Licenciatura em Matemática. Foram cinco aplicações, nas quais 

diminuímos a quantidade materiais recicláveis comparada a utilizada no MDA. Dentre as 

cinco aplicações, os alunos também apresentaram maior dificuldade no segundo desafio. No 

último desafio, substituímos a folha impressa das latinhas por objetos concretos, ou seja, nós 

levamos latinhas, o que resultou em menos dificuldades para os alunos.  No momento da 

aplicação, os alunos faziam algumas perguntas: “não estou entendo, onde posso colocar o 

papel toalha?”, “onde está a latinha?”, “como posso separar o material?”, o que também 

mostra a tentativa de entendimento do contexto dos desafios. 

Novamente verificamos a necessidade de introduzir um material concreto para a mais 

fácil localização deste elemento no conjunto, facilitando o processo de generalização do 

objeto.  Importante é deixar os alunos observarem e manusearem os objetos para identificar 

as semelhanças e diferenças entre eles a fim de classificá-los e agrupá-los. Esta é a primeira 

etapa para a construção dos conjuntos, no primeiro desafio. Assim, os alunos constroem um 

conjunto de plásticos e outro de papéis. O mesmo ocorre no segundo desafio, em que os 

estudantes devem identificar que um dos objetos possui características de ambos os 

conjuntos construídos (papel e plástico), como é o caso da "embalagem contendo o papel 

toalha". Sendo assim os alunos percebem que este elemento está na interseção dos dois 

conjuntos. A localização do objeto "lata", no terceiro desafio, recai no processo de 

generalização do objeto (resíduos), em que o aluno percebe não haver características nem de 

um nem de outro conjunto, sendo necessário construir mentalmente e concretamente com o 

barbante o conjunto maior ao qual este objeto pertenceria (o conjunto universo dos resíduos). 

O conceito de generalização possui diferentes interpretações no estudo do 

desenvolvimento da cognição humana. No entanto, ressaltamos para este trabalho aquela 

apresentada por Martins e Pacca, em que o termo generalização é colocado como 

identificação de regularidades: 

Para alguns, o relógio comum é uma espécie de “objeto privilegiado” 

para a medida do tempo, sem dúvida pela maior familiaridade que 

os indivíduos têm com esse objeto, dada sua presença constante na 

vida de todos. Para outros, relógio é “tudo aquilo que é capaz de 

marcar o tempo”. Isso nos sugere que um maior entendimento das 

similaridades existentes entre as diversas formas de marcação do 

tempo levaria a uma generalização da ideia de relógio (MARTINS, 

PACCA, 2005, p.310). 
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4. GUIA DE AULA DO PROFESSOR 
 

Para auxiliar na aplicação do jogo, foi desenvolvido o Guia do professor. Este 

material contém as regras detalhadas e os materiais necessários do jogo, uma orientação de 

como o professor deve prepará-los e ministrá-los em sala. Em seguida, possui uma ficha de 

verificação de aprendizagem para ser trabalhada com os estudantes ao final da aula. Os 

documentos serão disponibilizados para download no sítio www.antenabrasil.uff.br . 

 

  

 
 

 

Figura 4: Capa do Guia do Professor 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.antenabrasil.uff.br/
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5. CONCLUSÃO  
 

Neste trabalho foi apresentada uma proposta de ensino de conjuntos e operações 

através da metodologia de resolução de problemas e do Jogo Desafios de Sustentabilidade. 

O jogo é composto por desafios e alguns materiais necessários para conclusão de 

cada desafio. Para elaboração do jogo foram analisados alguns materiais recicláveis que 

facilitariam a aplicação do mesmo, tanto para alunos de graduação como para alunos da 

Educação Básica. Neste estudo para elaboração da atividade proposta, foram escolhidos 

apenas papéis, plásticos e metais como materiais para compor a atividade.  

Destacamos como diferenciais no trabalho, a utilização da metodologia de resolução 

de problemas, bem como o despertar da consciência ambiental dos jogadores através da 

sustentabilidade. 

A proposta apresentada visa auxiliar licenciandos e professores de Matemática na 

compreensão dos conceitos através da prática da atividade. Além disso, nosso objetivo foi 

proporcionar ao educando uma visão prática da teoria aplicada em sala de aula.  

O Guia do professor, contendo as regras do jogo e orientações para sua aplicação, 

bem como a ficha de verificação de atividades para os estudantes, serão disponibilizados 

posteriormente no sítio www.antenabrasil.uff.br .  

Este trabalho foi apresentado no Workshop Matemática Discreta e Aplicações para 

alunos do ensino médio e na comemoração de 20 anos Programa “Dá Licença” do Instituto 

de Matemática e Estatística da Universidade Federal Fluminense para alunos de Licenciatura 

em Matemática em novembro de 2019. Nestes dois eventos foram confirmadas a dificuldade 

dos alunos em relação a algumas etapas da atividade, o que foi ajustado com a utilização de 

material concreto adequado. 

Os alunos gostaram muito da atividade pois esta atraiu a atenção dos educandos e 

assim conseguimos ensinar matemática de uma forma não tradicional.  

Pretendemos divulgar este jogo em outros programas de formação continuada, 

encontros de professores e, além disso, aplicar em turmas de diferentes níveis de ensino para 

verificar a viabilidade da atividade e possibilitar a melhoria do material.  

 

 

 

http://www.antenabrasil.uff.br/
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