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RESUMO

O objetivo deste trabalho é propor uma abordagem sobre Teoria de Grafos a partir do

Jogo da Coloração Total, para professores que trabalham com alunos do Ensino Médio. A

Teoria de Grafos é um campo matemático muito explorado por pesquisadores, sendo um

tópico atual e com várias aplicações. Além disso, o caráter prático dos desafios propulsores

dessa área viabilizam a sua apresentação como uma ferramenta para solucionar problemas.

Por isso, optamos por apresentar uma abordagem através do método de Resolução de

Problemas (Polya, 1945). Nesse contexto, elaboramos quatro desafios que visam conduzir o

aluno à construção do conceito de coloração total em grafos e a sistematização dos quatro

passos enumerados por Polya. Dessa forma, apresentamos a Teoria de Grafos e a resolução de

problemas como ferramentas para solucionar desafios contemporâneos e, portanto,

considerados potenciais recursos para atender as duas demandas constantes nos Parâmetros

Curriculares Nacionais e na Base Nacional Comum Curricular para o Ensino Médio:

interdisciplinaridade e contextualização.
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ABSTRACT

The objective of this work is to propose an approach related to the Total Coloring

Game, for teachers who work with high school students. Graph theory is a mathematical field

widely explored by researchers, being a current topic with several applications. In addition,

the practicality of the driving challenges in this area make it possible to present it as a tool to

solve problems. Therefore, the method adopted for this approach is the Problem Solving

(Polya, 1945). In this context, we elaborated four challenges that aim to lead the student to the

construction of the concept of total coloring in graphs and the systematization of the four

steps enumerated by Polya to solve problems. Thus, we present Graph Theory and problem

solving as tools to solve contemporary challenges and, so, can be potential resources to meet

the two demands contained in the National Curriculum Parameters and in the Common

Curricular National Base for High School: interdisciplinarity and contextualization.
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1.  INTRODUÇÃO

Na antiga cidade de Königsberg no império da Prússia (atual Kaliningrado,

município russo), surgiu o problema precursor do que se tornaria uma importante área da

Matemática Discreta. Conforme se vê na Figura 1, o rio Pregel cortava a cidade,

subdividindo-a em quatro regiões que, naquela época, eram interligadas por sete pontes.

Buscava-se, então, responder a seguinte pergunta: “É possível percorrer a cidade, começando

e terminando em uma mesma região, passando por todas as pontes somente uma única vez?”

Figura 1: As pontes de Königsberg1

Em 1736, Leonhard Euler (1707-1783), um importante matemático e físico do século

XVIII escreveu o artigo Solutio Problematis ad Geometriam Situs Pertinentis, apresentando

uma solução para o então “Problema das Pontes de Könisberg” (Euler, 1941, p.130). A

primeira edição do artigo foi publicada somente em 1741 e nele Euler não só verificou que

não era possível fazer um caminho que passasse pelas sete pontes uma única vez, como

também apresentou uma caracterização para o problema. Segundo Hopkins e Wilson (2004,

p. 204), em sua produção escrita, Euler não menciona as palavras “grafo”, “vértice”, “aresta”,

“caminho” ou “grau”, mas utiliza o vocabulário natural da Geografia, como “porções de

terreno” e “pontes”.

Apesar do resultado de Euler não ser o berço da terminologia que utilizamos hoje na

Teoria de Grafos, sua publicação é considerada o nascimento dessa área matemática, visto que

Euler representou o problema por um esquema sem atribuições de medidas e desenvolveu

uma solução considerada inovadora para época pois não envolvia cálculo de distâncias, e sim

1 Fonte: https://www.britannica.com/science/Konigsberg-bridge-problem.
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as relações entre os elementos representados no esquema por ele utilizado. Não existe uma

origem singular das terminologias e notações usados na Teoria de Grafos, e a primeira

aparição da representação de grafos por meio de diagramas foi em meados do século XIX

(HOPKINS; WILSON, 2004, p. 206). Usualmente, um grafo é um conjunto de vértices e

arestas, que são representados por pontos e linhas, respectivamente. A Figura 2 mostra o

mapa das pontes de Könisberg representado por um grafo, onde cada região é representada

por um vértice e cada ponte é representada por uma aresta.

Figura 2: Grafo que representa as pontes de Königsberg

Ainda em meados do século XIX, em 1852, o botânico, advogado e, sobretudo,

matemático Francis Guthrie, ao tentar colorir o mapa da Inglaterra propôs a seguinte

afirmação: é possível colorir qualquer mapa com 4 cores de forma que regiões vizinhas não

tenham a mesma cor. A formulação da sentença é simples e de fácil entendimento, entretanto,

é extremamente difícil demonstrá-la. Sua apresentação à comunidade científica foi por meio

do matemático Augustus De Morgan o qual escreveu cartas para matemáticos renomados

tornando o problema conhecido como o Problema das Quatro Cores.

Enquanto a Teoria de Grafos e suas representações gráficas estavam sendo

desenvolvidas e aprimoradas, o Problema das Quatro Cores movimentava a comunidade

científica e muitos matemáticos tentaram verificar se realmente qualquer mapa poderia ser

colorido com 4 cores de forma que à regiões vizinhas não fossem atribuídas a mesma cor

(ROGERS, 2020, p. 2), promovendo o Problema das Quatro Cores a Conjectura das Quatro

Cores.
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Como a conjectura das Quatro Cores era uma afirmação válida para qualquer mapa,

as tentativas de demonstração foram logo relacionadas à Teoria de Grafos. Os matemáticos

visualizaram que a prova da conjectura envolveria as relações entre as regiões do mapa e não

as características como tamanho, formato ou quantidade de regiões. Dessa forma, a Teoria de

Grafos se mostrou uma abordagem promissora, visto que a mesma estuda a relação entre os

elementos (vértices e arestas) de um grafo independente do formato ou tamanho dos mesmos.

A Figura 3 mostra o mapa da América do Sul representado por meio de um grafo: cada país é

representado por um vértice e cada par de países que compartilham uma fronteira são

conectados por uma aresta.

Figura 3: Mapa da América do Sul e grafo que o representa2

Apesar da demonstração da Conjectura ter sido feita 124 anos depois da sua primeira

menção, as tentativas de prova feitas ao longo do tempo contribuíram com resultados para

Teoria de Grafos. Fritsch, e Fritsch (1998, p.1-42), dedicam uma seção do livro “The

Four-Color Theorem: History, Topological Foundations, and Ideas of Proof”3 ao

detalhamento histórico dos acontecimentos e contribuições de matemáticos relacionados às

tentativas de demonstração da conjectura das Quatro Cores. A Figura 4. exibe um resumo

destes eventos.

3 Em tradução livre: O Teorema das Quatro Cores: História, Fundamentos Topológicos e Ideias de Demonstração.

2Fonte:  https://core.ac.uk/download/pdf/38424385.pdf
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Figura 4: Tabela sobre acontecimentos relacionados ao Problema das Quatro Cores
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Desde que os mapas passaram a ser representados por grafos e o Teorema das Quatro

Cores foi provado, o estudo dos problemas de coloração em grafos se expandiu. Ainda hoje,

esse é um tema recorrente nas publicações científicas e os matemáticos se interessam pela

coloração de diversas classes de grafos. A dificuldade apresentada para encontrar a coloração

de certos grafos inspirou alguns jogos sobre coloração de grafos como mostra Furtado (2017,

p. 29), ao falar sobre o Jogo de Coloração que surgiu em 1980 como uma tentativa do seu

idealizador Steven Brams de provar o Teorema da Quatro Cores.

Podemos notar que o estudo da Teoria de Grafos foi impulsionado por questões

práticas, como mostram o Problema das Pontes de Königsberg e o Problema das Quatro

Cores. As diversas aplicações permanecem até os dias atuais, e é possível citar algumas bem

intuitivas. Em Tecnologia da Informação, grafos podem representar rede de comunicações,

organizações de dados e estratégias computacionais. Em logística, grafos podem modelar

rotas de entregas e redes de distribuição de produtos, contribuindo para elaboração de rotas

mais rápidas, gasto mínimo de conexões e percursos mais curtos.

Devido à sua ampla aplicação na contemporaneidade, a Teoria de Grafos é uma área

promissora para ser explorada na Educação Básica. Por serem facilmente representados

graficamente, os grafos são uma ótima estratégia para análise de problemas, pois além de

torná-los mais simples e visuais eles não demandam conhecimentos prévios para sua

utilização. Vários trabalhos apresentam resultados muito positivos ao levar a Teoria de Grafos

para a sala de aula. Entre eles, destacamos Alcântara et al. (2019) que apresentaram uma

abordagem sobre Caminhos Hamiltonianos e Passeios Eulerianos para alunos do ensino

público do Rio de Janeiro, Oliveira e Pezzetta (2016) conduziram os alunos do ensino privado

de São Paulo à usarem a Teoria de grafos para estruturar e modelar pensamentos e ações de

resolução e Ferrarello e Mammama (2018) que desenvolveram uma atividade experimental

envolvendo Teoria de Grafos na cidade de Sicília (Itália) para os segmentos de ensino

equivalentes aos Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II, e Ensino Médio. Nesse

sentido, acreditamos que a Teoria de Grafos, aliada a boas estratégias educacionais, tem

grande potencial para se apresentar como uma solução para a necessidade evidente que o

sistema educacional brasileiro tem de melhorar a relação dos alunos com a matemática.

Mais especificamente, consideramos que a resolução de problemas apresentada por

Polya (1945, p. XVI) é uma promissora abordagem para ser associada à Teoria de Grafos,
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pois Polya afirma que os problemas levados para a sala de aula devem ser de caráter prático, o

que é natural aos problemas propulsores da Teoria de Grafos. Além disso, esse recurso é

amplamente abordada nas pesquisas sobre ensino da matemática em diferentes contextos

econômicos e sociais ao redor do mundo. Na Indonésia, Nurkaeti (2018, p. 141) usou o

método de Polya para mapear as dificuldades dos estudantes em resolver problemas

matemáticos em turmas da quinta série. No Tawan, Lee e Chen (2013, p. 263) conduziram um

experimento comparando o método tradicional de ensino com o método proposto por Polya, e

mostraram que os alunos mobilizados pelo primeiro mantiveram desempenho constante nas

avaliações enquanto os alunos mobilizados pelo segundo melhoraram consideravelmente seu

desempenho. Em Brunei, Simpol et al. (2017, p. 8) mostraram que a abordagem de frações

por meio da resolução de problemas apresentou resultados favoráveis, e os alunos

aprimoraram suas habilidades em resolver problemas. Resumidamente, o método proposto

por Polya (1945) consiste em quatro etapas que podem ser aplicadas para resolver problemas

de diversas áreas do conhecimento. Na Seção 3 trataremos detalhadamente este assunto.

Com base na natureza prática da Teoria de Grafos e nas evidências positivas sobre a

utilização da resolução de problemas para o ensino de matemática, este trabalho apresenta

uma proposta para a inserção da Teoria de Grafos no Ensino Médio por meio da proposta de

Polya. Escolhemos abordar o Jogo de Coloração, por envolver um dos mais conhecidos

problemas da história da Teoria de Grafos e nos permitir inserir os elementos clássicos dessa

área matemática na Educação Básica de uma maneira contextualizada.



17

2. O ENSINO DE GRAFOS NO BRASIL

Apesar da existência de inúmeras publicações que evidenciam as vantagens da

inserção do ensino da Teoria de Grafos na Educação Básica, com exceção do estado do

Espírito Santo, esse não é um tema explicitamente inserido nos currículos e diretrizes que

regem a Educação no Brasil. De acordo com as diretrizes elaboradas pelo Ministério da

Educação, o ensino da Matemática Discreta se resume a problemas de contagem. A seguir,

mostraremos como a Teoria de Grafos está inserida no currículo do Espírito Santo e alguns

trechos presentes nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN`s) e na Base Nacional Comum

Curricular (BNCC) que justificam a escolha do Jogo de Coloração em Grafos e da resolução

de problemas proposta por Polya aplicadas neste trabalho.

Tanto os PCN`s quanto a BNCC apresentam muitos objetivos que podem ser

contemplados com a inserção da Teoria de Grafos no Ensino Médio. Optamos por transcrever

nesta seção apenas os mais relevantes para este estudo, que deixam claro as duas principais

demandas do ensino de matemática: contextualização e interdisciplinaridade. A partir dessa

exposição, podemos ver que, apesar das diretrizes nacionais da educação não contemplarem a

Teoria de Grafos como um conteúdo obrigatório no Ensino Médio, essa área da matemática é

uma potencial solução para as duas principais exigências dos PCNs e da BNCC.

Além disso, os problemas que podem ser modelados pela teoria de grafos já fazem

parte do ensino no Brasil, como mostram as Figuras 5 e 6 que exibem questões de

vestibulares recentes sobre problemas que podem ser resolvidos com auxílio da Teoria de

Grafos.
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Figura 5: Questão do vestibular da UFPA sobre coloração de figuras planas, isto é, um problema de

coloração de mapas.

Figura 6: Questão do ENEM 2016 que apresenta um grafo
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2.1. Currículo do Espírito Santo

O estado do Espírito Santo apresenta em seu currículo formulado pela Secretaria

Estadual de Educação (SEDU, 2009, p.122) uma menção direta à introdução da Teoria de

Grafos dentro do conteúdo de números e operações para a segunda série do Ensino Médio e

outra menção ao recomendar para terceira série, a resolução de problemas utilizando grafos.

Essa é a única referência direta ao tema nos documentos oficiais da Educação brasileira.

2.2. Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN`s)

Os Parâmetros Curriculares Nacionais foram elaborados pelo Ministério da educação

em 1998, para unificar os objetivos, competências e habilidades que deveriam ser

desenvolvidas no Ensino Médio. Logo nas primeiras páginas, há uma clara menção de que

devemos incluir no Ensino Médio temas relacionados à vida contemporânea:

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, isto é 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 (BRASIL 1998, p. 6).

Além disso, no decorrer do documento, fica claro que a aprendizagem deve ser

contínua, isto é, o aluno deve desenvolver a habilidade de aprender continuamente. Nesse

aspecto, a resolução de problemas proposta por Polya é uma excelente ferramenta, pois ela

aponta estratégias que podem ser aplicadas na resolução de qualquer problema, seja ele

puramente matemático ou não.

2.3. Base Nacional Comum Curricular (BNCC)

A Base Nacional Comum Curricular estabelece um conjunto de aprendizagens

indispensáveis a todos aqueles que têm o direito à educação. Na área da Matemática ela

destaca que o aluno deve ser capaz de “Planejar e coletar dados de pesquisa referente a

práticas sociais escolhidas pelos alunos e fazer uso de planilhas eletrônicas para registro,

representação e interpretação das informações, em tabelas, vários tipos de gráficos e texto”.

(BRASIL, 2017, p. 303). É notório nesse trecho e em várias outras partes do documento que
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os estudantes devem não só explorar habilidades dentro do contexto em que vivem mas

também fazer parte do processo de ensino, aprendendo a resolver problemas relacionados aos

mais diversos assuntos por meio da mobilização dos conhecimentos adquiridos ao longo de

sua formação.

Ademais, o tema interdisciplinaridade aparece no texto algumas vezes, como em

“Essa unidade temática [números] favorece um estudo interdisciplinar envolvendo as

dimensões culturais, sociais, políticas e psicológicas, além da econômica, sobre as questões

do consumo, trabalho e dinheiro. (BRASIL, 2017, p. 269). Assim, o Ensino da Matemática

deve extrapolar os limites da sala de aula e o aluno deve aprender a mobilizar os

conhecimentos matemáticos em outras disciplinas e no seu cotidiano.

3. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS POR POLYA

Polya é considerado o precursor da resolução de problemas, pois é de sua autoria a

primeira publicação sobre o tema: o livro “How To Solve it” (POLYA, 1945), em português

“A arte de Resolver Problemas”, foi lançado em 1945. Seu trabalho foi resultado de suas

reflexões enquanto docente e impulsionado pela necessidade de instrumentalizar seus alunos,

Polya criou passos para os ajudar a resolver problemas.

Em sua obra, Polya destaca a importância da Heurística, isto é, a arte de fazer

descobertas, sem deixar de citar grandes matemáticos e filósofos que também se debruçaram

sobre o tema como Euclides, Descartes, Leibnitz e F. Krauss. Há um destaque para a

Heurística Moderna:

Heurística moderna procura compreender o processo
solucionador de problemas, particularmente as operações mentais,
típicas desse processo, que tenham utilidade. Dispõe de várias fontes
de informações, nenhuma das quais deve ser desprezada. Um estudo
consciencioso da Heurística deve levar em conta, tanto as suas bases
lógicas quanto as psicológicas. (...) O estudo da Heurística tem
objetivos "práticos": melhor conhecimento das típicas operações
mentais que se aplicam à resolução de problemas pode exercer uma
influência benéfica sobre o ensino, particularmente sobre o ensino da
Matemática.”(POLYA, 1945, p. 87).
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O livro apresenta variados problemas e suas resoluções e Polya pretende despertar

nos leitores a curiosidade e o prazer pela descoberta. Para isso, ele acredita que as questões

propostas devem ser desafiadoras, e apresenta uma sequência de 4 passos (POLYA, 1995, p.

XVI-XVII) para solucionar as questões propostas. Para cada passo, Polya sugere algumas

perguntas e sugestões que podem auxiliar no desenvolvimento da resolução. As quatro etapas,

suas características e as sugestões oferecidas por Polya são listadas a seguir.

3.1. Etapa 1: Compreensão do Problema

Embora pareça óbvia, esta etapa é de extrema importância. A partir de um

entendimento superficial a resolução de um problema pode ser negligenciada. Os comentários

de Polya que podem auxiliar este passo são:

● Quais são os dados do problema?

● Quais são as incógnitas?

● Quais são as condições?

● Quais são as condicionantes4? Elas são suficientes para determinar a incógnita?

São não redundantes? Não são contraditórias?

● Trace uma figura. Adote uma notação adequada.

● Separe as diversas partes da condicionante. É possível anotá-las?

3.2. Etapa 2: Estabelecimento de um plano

Esta é, provavelmente, a etapa que mais demanda criatividade. Encontrar um plano

que funcione requer a mobilização de conhecimentos, experiências prévias e também

intuição. O objetivo é encontrar conexões entre os dados apresentados no problema e sua

incógnita.  Os comentários de Polya que podem auxiliar este passo são:

● Já viu esse problema antes? Ou já o viu apresentado de uma forma

ligeiramente diferente?

4 Restrição
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● Conhece um problema correlato? Conhece um problema que lhe poderia ser

útil?

● Considere a incógnita. E procure pensar em um problema que tenha a mesma

incógnita ou uma semelhante.

● Eis um problema correlato e já resolvido. É possível utilizar o seu resultado? É

possível utilizar o seu método? Deve-se introduzir algum elemento auxiliar para tornar

possível a resolução?

3.3. Etapa 3: Execução do plano

Essa é a hora de executar o plano encontrado na Etapa 2. Enquanto engenho e

criatividade são necessários na Etapa 2, a Etapa 3 precisa de atenção e cuidado para a

execução. Os comentários de Polya que podem auxiliar este passo são:

● Ao executar o seu plano de resolução, verifique cada passo.

● É possível verificar claramente que o passo está correto? É possível

demonstrar que ele está correto?

3.4. Etapa 4: Retrospecto

Este passo é frequentemente deixado de lado, mas Polya ressalta sua importância. Ao

revisar a solução o estudante consolida os conhecimentos mobilizados e verifica a veracidade

da solução encontrada. Os comentários de Polya que podem auxiliar este passo são:

● É possível verificar o resultado? É possível verificar o argumento?

● É possível chegar ao resultado por um caminho diferente? É possível perceber

isto num relance?

● É possível utilizar o resultado, ou método, em algum outro problema?

Os quatro passos propostos por Polya ficaram mundialmente conhecidos e, como

mostramos na Introdução, são amplamente usados nas pesquisas e experimentos em ensino da

Matemática.
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4. TEORIA DE GRAFOS: NOÇÕES PRELIMINARES

Para o entendimento da teoria empregada implicitamente na atividade, definimos a

seguir, alguns conceitos de Teoria de Grafos, de acordo com Szwarcfiter (2018). Um grafo

simples G = (V, E) consiste de um conjunto finito não-vazio V de vértices e de um conjunto E

de arestas, de modo que cada aresta e ∈ E é um par não ordenado de vértices distintos, ou

seja, para toda aresta e ∈ E existem u∈ V e v∈ V distintos de forma que e = {u, v}. Nesse

caso, dizemos que os vértices u e v são adjacentes e a aresta e é incidente aos vértices u e v.

De maneira análoga, duas arestas incidentes ao mesmo vértice são chamadas de arestas

adjacentes. Quando não houver risco de ambiguidade escreveremos simplesmente G para

denotar o grafo G=(V, E). A Figura 7 mostra a representação de um grafo e seus respectivos

elementos: u, v, w e x são vértices e {u, v}, {v, w}, {w, x}, {x, u} e {u, w} são  arestas.

Figura 7: Representação de um grafo

A coloração de vértices de um grafo G é uma atribuição de k cores a todos os

vértices do grafo G, de forma que vértices adjacentes não tenham a mesma cor. Neste caso,

dizemos que G apresenta uma k-coloração de vértices e o grafo é dito k-colorível. A Figura 8

mostra a esquerda um grafo com uma 4-coloração de vértices e a direita o mesmo grafo com

uma atribuição de 4 cores que não pode ser considerada uma 4-coloração de vértices, pois

vértices vizinhos apresentam a mesma cor. O número cromático de um grafo é o menor

número de cores que bastam para construir uma coloração de vértices de um grafo. A Figura 9

apresenta o mesmo grafo da Figura 8 colorido agora com 2 cores. Portanto, o número

cromático deste grafo é 2.
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Figura 8: Um grafo com uma 4-coloração de vértices com (esquerda) e um grafo que não apresenta
uma coloração de vértices (direita)

Figura 9: O mesmo grafo da Figura 6 agora com uma 2-coloração de vértices

A coloração total de um grafo G é uma atribuição de k cores a todos os elementos,

isto é, vértices e arestas, do grafo G, de forma que elementos adjacentes ou incidentes não

tenham a mesma cor. Isto significa dizer que um nem uma dupla de arestas ou de vértices

adjacentes podem compartilhar uma cor. Neste caso, dizemos que G apresenta uma

k-coloração total e o número cromático total é o menor número de cores que bastam para

construir tal coloração. A Figura 10 exibe à esquerda um grafo e sua 4-coloração total; e à

direita o mesmo grafo com uma atribuição de cores que não é considerada uma coloração

total, pois viola as restrições de coloração total: vértices adjacentes (u e z), arestas adjacentes

({x, u} e {u, z}) e um aresta incidente a um vértice ({v, z} e z) com a mesma cor.

Figura 10: Grafo G com 4-coloração total (à esquerda) e uma coloração não total (à direita)
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5. O JOGO DE COLORAÇÃO

Segundo Furtado (2017, p.29), o jogo de coloração é o jogo combinatório, isto é,

jogado por dois jogadores, mais antigo que é jogado em grafos. Foi idealizado por Steven

Brams em 1980, como uma tentativa de obter uma prova alternativa para o Teorema das

Quatro Cores. Em 1981, houve a primeira publicação sobre o jogo, por Martin Gardner. Em

1991, H. Bodlaender reinventou o jogo, o apresentando sobre a ótica da Teoria de Grafos.

Dado um número finito t de cores, Alice e Bob se alternam colorindo os vértices

ainda não coloridos de um grafo. O objetivo de Alice é colorir o grafo com as t cores, e o

objetivo de Bob é impedi-la, tentando aumentar o número de cores. Alice ganha quando o

grafo é completamente colorido com as t cores. Caso contrário, Bob ganha. É importante

ressaltar que ambos os participantes podem usar qualquer uma das t cores em qualquer jogada

e que os participantes jogam de maneira ótima, isto é, eles sempre fazem as melhores jogadas

possíveis. Observe que Alice sempre busca o menor número de cores enquanto Bob busca o

maior número de cores possíveis.

Para a proposta de atividade elaborada, vamos usar os grafos H e D apresentados na

Figura 11. Para o jogo de coloração, os alunos terão sempre duas cores disponíveis para suas

jogadas. Isto significa dizer que o objetivo de Alice é conseguir uma 2-coloração de vértices e

o objetivo de Bob é garantir que uma terceira cor seja necessária para que o grafo tenha uma

coloração de vértices. A seguir, analisaremos as possíveis jogadas em cada um dos grafos

utilizados, avaliando os cenários favoráveis para a vitória de cada participante em cada um

dos jogos.

Figura 11: Grafo H (esquerda) e grafo D (direita)
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Para analisar as possíveis jogadas, vamos denotar por Ai e Bi as i-ésimas jogadas de

Alice e Bob, respectivamente. Quando conveniente, chamaremos as três cores utilizadas de

cor 1 (representada por vermelho nas figuras), cor 2 (representada por azul nas figuras) e cor

3 (representada por verde nas figuras). Além disso, dividiremos a análise de cada grafo em

dois casos: se a primeira jogada é de Alice ou se ela é de Bob.

5.1. Primeiro grafo: H

Ao analisar o grafo H, chamaremos o vértice h2 de vértice central e os vértices h1 e

h3 de vértices externos. Observe que a única coloração com duas cores possível é feita

atribuindo uma cor ao vértice central e outra cor aos demais vértices.

5.1.1. Alice começa o jogo

Quando Alice começa o jogo, ela pode escolher colorir um vértice central ou um

vértice externo. Caso ela escolha colorir o vértice central com a cor 1, os outros dois vértices

somente poderão ser coloridos com a cor 2, e ela garante sua vitória na primeira jogada, como

ilustra a Figura 12.

Figura 12: Jogo no grafo H iniciado e vencido por Alice

Se Alice optar por colorir um vértice externo em sua primeira jogada com a cor 1, o

Bob pode colorir o outro vértice externo com a cor 2, tornando necessário uma terceira cor

para colorir o vértice central. Dessa forma, Bob pode garantir sua vitória na segunda jogada,

como mostra a Figura 13.

Figura 13: Jogo no grafo H iniciado por Alice e vencido por Bob
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5.1.2. Bob começa o jogo

Analogamente ao caso em que Alice começa, Bob pode escolher um vértice central

ou um vértice externo. Em ambos os casos, Alice ganha o jogo. Se Bob escolhe o vértice

central, ele reproduz a mesma situação em que Alice começa o jogo colorindo o vértice

central. Se ele opta por um vértice externo, em seguida Alice colore o vértice central com a

cor diferente e novamente ela ganha o jogo.

5.2. Segundo grafo: D

O grafo D é obtido adicionando um vértice e uma aresta ao grafo H, o que fica

evidente ao observar a Figura 11. Para facilitar a análise das jogadas, chamaremos o vértice d1

de vértice central e os vértices d2, d3 e d4 de vértices externos. Novamente, a única coloração

de arestas com duas cores possível para este grafo é obtida atribuindo uma cor ao vértice

central e a outra cor para os demais vértices.

5.2.1. Alice começa o jogo

Em sua primeira jogada, Alice tem duas opções: colorir o vértice central ou um

vértice externo. Dessa forma, se Alice começar a colorir o grafo atribuindo ao vértice central

a cor 1, os demais vértices só poderão ser coloridos com a cor 2, garantindo sua vitória com

uma jogada. A Figura 14, exemplifica a sequência de jogadas.

Figura 14: Jogo no grafo H iniciado e vencido por Alice

Caso Alice comece atribuindo a cor 1 para um vértice externo, a melhor jogada

possível para o Bob é atribuir a cor 2 para outro vértice externo, tornando necessário uma

terceira cor para o vértice central, e Bob garante sua vitória com duas rodadas. A sequência de

jogadas em que Bob ganha está ilustrada na Figura 15.
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Figura 15: Jogo no grafo D iniciado por Alice e vencido por Bob

5.2.2. Bob começa o jogo

Se Bob começar o jogo, suas opções são análogas às de Alice. Se ele começar

colorindo o vértice central com a cor 1, todos os demais vértices só poderão ser coloridos com

a cor 2, e Alice é a vencedora. Se ele começar colorindo um vértice externo com a cor 1,

Alice pode colorir em seguida o vértice central com a cor 2 e os demais vértices deverão ser

coloridos com a cor 1. Novamente, Alice ganha o jogo.

5.3 Resumo dos resultados

Para facilitar a visualização dos possíveis cenários do jogo, a Figura 16 apresenta

uma tabela reunindo os possíveis resultados do jogo de coloração. Observe que em ambos os

grafos, Bob ganha o jogo apenas quando Alice inicia a coloração com um vértice externo. Em

todos os outros casos, Alice é a vencedora.

Figura 16: Tabela com os possíveis resultados do jogo de coloração
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6. JOGO DE COLORAÇÃO TOTAL

O jogo de coloração total é uma ampliação do jogo de coloração. Neste jogo, Alice e

Bob, munidos do mesmo objetivo do jogo de coloração, devem colorir todos os elementos do

grafo, isto é, os vértices e arestas do mesmo. Entretanto, não é possível colorir totalmente os

grafos com duas cores. Por isso, os participantes terão quatro cores disponíveis. Novamente,

vamos analisar os possíveis resultados do jogo. Sem perda de generalidade, usaremos as

mesmas notações adotadas na Seção 5.

6.1. Primeiro grafo: H

O número cromático total do grafo H é igual a 3. O grafo H e sua 3-coloração total

são apresentados na Figura 17. Assim, o objetivo de Alice é garantir a coloração total com 3

cores e Bob busca assegurar que uma quarta cor seja necessária para a coloração total do

grafo. Podemos observar que a cor do vértice central não pode se repetir em nenhum outro

elemento, e que os dois vértices externos devem ter cores diferentes. Se uma dessas duas

condições forem quebradas, o grafo precisa de mais uma cor para ser colorido. Além disso, há

três opções de elementos para quem inicia o jogo colorir: um vértice externo, o vértice central

ou uma aresta.

Figura 17: Grafo H com uma 3-coloração total

6.1.1. Alice começa o jogo

Se Alice começar colorindo o vértice central com a cor 1, ela ganha o jogo na

terceira rodada. Após a sua jogada, Bob pode atribuir outra cor a um vértice externo ou a uma

aresta. Se ele escolher um vértice externo, Alice deve, em seguida, repetir a cor escolhida por

Bob na aresta não incidente ao vértice escolhido por ele. Dessa forma, ela garante sua vitória,

conforme mostra a Figura 16. Se, na segunda rodada, Bob escolher uma das arestas, Alice

deve colorir a outra aresta com a única cor restante, conforme mostrado na Figura 19.
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Figura 18: Jogo no grafo H, iniciado e vencido por Alice na terceira rodada.

Figura 19: Jogo no grafo H, iniciado e vencido por Alice na terceira rodada.

Se Alice escolher qualquer outro elemento que não seja o vértice central, Bob ganha

na segunda rodada. Mais especificamente, se Alice colorir um vértice externo com a cor 1,

Bob pode colorir o outro vértice externo com a mesma cor, garantindo que uma quarta cor

seja necessária para a coloração total do grafo, como mostra a Figura 20.

Se Alice escolher colorir uma aresta com a cor 1, Bob deve atribuir uma cor

diferente ao vértice não incidente a aresta escolhida por ela, conforme ilustra a Figura 21.

Figura 20: Jogo no grafo H, iniciado por Alice e vencido por Bob na segunda rodada

Figura 21: Jogo no grafo H, iniciado por Alice e vencido por Bob na segunda rodada

6.1.2. Bob começa o jogo

Se Bob começar o jogo, Alice ganha em todos os cenários com 3 cores. Se ele

começar por um vértice externo ou por uma aresta, basta Alice colorir o vértice central com

uma cor diferente. Se ele próprio colorir o vértice central, sua jogada dá a vitória para Alice.
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6.2. Segundo grafo: D

O número cromático total do grafo D é igual a 4. O grafo D e sua 4-coloração total

estão ilustrados na Figura 22. Assim, o objetivo de Alice é garantir a coloração total com 4

cores e Bob busca assegurar que uma quinta cor seja necessária para a coloração total do

grafo. Podemos observar que a cor utilizada no vértice central não pode se repetir em nenhum

outro componente do grafo. Novamente, há três opções de elementos para quem inicia o jogo,

isto é, colorir um vértice externo, o vértice central ou uma aresta.

Figura 22: Grafo D e uma 4-coloração total

6.2.1. Alice começa o jogo

Se Alice começar colorindo o vértice central com a cor 1, ela ganha o jogo, conforme

mostrado na Figura 23. Com essa jogada ela garante que as três arestas incidentes ao vértice

(i. e. todas as arestas) tenham cores diferentes, o que garante também uma coloração correta

dos vértices restantes.

Figura 23: Jogo no grafo D, iniciado e vencido por Alice
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Se Alice atribuir a cor 1 a um vértice externo ou a uma aresta, em seguida, Bob pode

escolher o vértice central ou não. Se ele escolher o vértice central, obrigatoriamente deve usar

uma cor diferente da cor 1, pois o vértice central é adjacente a todos os vértices externos e

todas as arestas são incidentes a ele, garantindo que o grafo seja colorido com 4 cores. Se ele

não escolher o vértice central, então, na terceira rodada, Alice pode colorir com a cor

conveniente para sua vitória. Logo, Alice ganha o jogo em ambos os casos.

6.2.2. Bob começa o jogo

Assim como no grafo H, se Bob começar o jogo, Alice ganha em todos os cenários.

Se ele começar por um vértice externo ou por uma aresta, basta Alice colorir o vértice central

com uma cor diferente. Se ele próprio colorir o vértice central, sua jogada dá a vitória para

Alice.

6.3. Resumo dos resultados

A Figura 24 apresenta uma tabela reunindo os possíveis resultados do jogo de

coloração total. Observe que no grafo H, Bob ganha o jogo apenas se Alice iniciar a coloração

com um vértice externo ou com uma aresta. Em todos os outros casos, Alice é a vencedora.

No grafo D, Bob não ganha em nenhum cenário.
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Figura 24: Resultados do Jogo da Coloração Total

Portanto, podemos concluir que a adição de um vértice e uma aresta ao grafo H

ligando este vértice ao vértice central, não altera os resultados. Ao jogar de maneira ótima,

Alice ganha em qualquer grafo. Um dos objetivos da abordagem proposta é conduzir os

alunos à construção dessa conclusão e, por isso, a chamaremos de desfecho do jogo.

Detalhadamente, o desfecho do jogo consiste em 3 percepções:

● Alice ganha o jogo em qualquer grafo. Para isso, é suficiente que ela nunca

inicie o jogo em aresta ou vértice central do grafo H.

● A melhor jogada inicial para Alice é colorir um vértice central.

● A melhor jogada inicial para Bob (ainda que não o faça vencedor) é colorir um

vértice externo ou uma aresta.

6.4. Alice nem sempre ganha

Nos dois grafos escolhidos, vemos que Alice sempre ganha quando joga de maneira

ótima. Entretanto, essa não é uma regra para todos os grafos. Para exemplificar um caso em

que Alice perde, vamos mostrar o grafo J, obtido de forma semelhante ao grafo D, no qual

Alice perde quando começa a jogar. Assim como no grafo D, vamos adicionar uma aresta e
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um vértice ao grafo H, mas de uma forma diferente, como mostra a Figura 25. Seguindo a

notação previamente adotada, vamos chamar os vértices j1 e j4 de vértices externos. Nosso

objetivo é mostrar um contraexemplo para a ideia de que Alice sempre ganha, por isso

apresentaremos apenas as jogadas ótimas.

Figura 25: Grafo J, obtido ao adicionar uma aresta e um vértice ao grafo H.

Se Alice iniciar o jogo, colorindo um vértice ji, Bob deve colorir um vértice j(i-2) ou

um vértice j(i+2) com a mesma cor, garantindo sua vitória na segunda rodada, como mostra a

Figura 26.

Figura 26: Jogo iniciado por Alice e vencido por Bob no grafo J.

Se Alice iniciar colorindo a aresta {j2, j3}, Bob deve atribuir uma cor diferente à um

vértice externo. Se ela escolher outra aresta, Bob deve colorir com a mesma cor a outra aresta

diferente de {j2, j3}.
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Se Bob iniciar o jogo, ele pode colorir qualquer elemento, e depois da jogada de

Alice, reproduzir as mesmas respostas que descrevemos para as jogadas iniciais de Alice.

Portanto, podemos ver que Bob ganha em qualquer cenário.
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7. ATIVIDADE PROPOSTA: JOGO DA COLORAÇÃO

O Jogo da Coloração Total conduz seus participantes a produzirem uma coloração

total de um grafo. Dessa forma, como o jogo requer a coloração de vértices e arestas, não é

possível o jogar em mapas, pois seria necessário colorir as fronteiras também, visto que a

coloração total requer ainda que os elementos representados pelas arestas também sejam

coloridos. Apesar de existirem situações que podem ser modeladas por um problema de

coloração total, acreditamos que esse tema seria demasiado complexo para ser o primeiro

contato dos alunos com a Teoria de Grafos. De fato, seria um passo de abstração muito grande

modelar um problema por um grafo pela primeira vez e ainda perceber que os conflitos

apresentados pelo problema podem ser resolvidos com uma atribuição total de cores ao grafo

obtido.

Dessa forma, optamos por inserir o Jogo da Coloração Total após uma abordagem da

coloração de arestas, seja ela feita em mapas ou não. Assim, os alunos podem jogar

diretamente nos grafos, pois já tiveram o contato inicial com eles anteriormente. Atualmente,

existem vários experimentos publicados com práticas e materiais sugeridos para trabalhar a

coloração de vértices em sala de aula e por isso nossa proposta se atém à coloração total.

Deixamos como sugestão, o trabalho de Alves (2015, p. 87), que apresenta algumas

aplicações para a coloração de vértices, entre elas, o Teorema das Quatro Cores, e os

problemas que podem ser propostos em cada aplicação. Dessa forma, a abordagem proposta

neste trabalho tem como principal objetivo o entendimento do Jogo de Coloração Total e das

relações de conflito vinculadas ao problema por meio da Resolução de Problemas.

A abordagem elaborada consiste em quatro etapas, cada uma análoga a um dos

quatro passos propostos por Polya. Nossa proposta é mais complexa do que apenas aplicar os

passos de Polya para resolver um problema. Queremos conduzir o aluno à construção tanto do

desfecho do jogo quanto da resolução de problemas. Assim, nosso objetivo não é dar passos

para resolver um problema e sim construir esses passos enquanto resolvemos um problema.

Mais detalhadamente, os passos da resolução de problemas serão feitos implicitamente em

desafios diferentes e, ao final, professor e alunos devem discutir e concluir juntos que cada

desafio desempenhou uma função diferente na construção da solução de um desafio maior.

Verdadeiramente, cada etapa proposta é um passo em direção à construção do desfecho do

jogo.
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A atividade proposta foi pensada para turmas de até 30 alunos trabalharem em duplas

em que cada aluno será um jogador, para garantir o envolvimento de todos os participantes.

A duração estimada é de 90 minutos mas pode variar de acordo com a série trabalhada. Caso

o professor tenha um número maior de estudantes, deixamos como sugestão que ele faça

grupos maiores de alunos, em que cada grupo será um jogador durante a atividade. Para

realização da atividade, será necessário apenas as fichas impressas da atividade e lápis de cor

ou canetas coloridas.

Isto posto, traduzimos cada fase proposta por Polya em uma etapa diferente,

conforme mostra a Figura 27.

Figura 27: Passos propostos por Polya e etapas da abordagem

A seguir, apresentamos cada etapa em detalhes. O objetivo das etapas 1 a 3 é o

mesmo: os alunos devem perceber empiricamente quais jogadas os tornam vencedores ou

perdedores em cada situação proposta. Assim como Polya, em cada item deixaremos

possíveis comentários e perguntas que o professor pode fazer para conduzir os alunos de

acordo com as expectativas da abordagem.

7.1. Etapa 1: Compreensão do Jogo de Coloração

Desafio proposto: Jogo de Coloração nos grafos H e D.

Objetivo desta etapa: Conhecer o Jogo de Coloração
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A primeira etapa consiste em garantir a compreensão do Jogo de Coloração. Como

os alunos já conhecem a coloração de vértices, esse é o nosso ponto de partida. O professor

deve apresentar as regras do jogo e os alunos devem jogar nos grafos H e D apresentados nas

Seções 5 e 6 deste trabalho.

Perguntas e comentários sugeridos:

● Quais são as características do grafo?

● Qual o seu objetivo ao jogar?

● O que você deve fazer para ganhar?

● Quando sabemos que alguém venceu? Será que é só ao final do jogo?

7.2. Etapa 2: Escolha de uma estratégia para vencer o jogo

Desafio proposto: Jogo de Coloração Total no grafo H.

Objetivo desta etapa: Perceber empiricamente quais jogadas os tornam vencedores

ou perdedores no jogo da coloração total, se tornando jogadores ótimos.

Nesta etapa, a coloração total deve ser apresentada como um desafio ainda maior que

a coloração de vértices. Esse é o momento deles compreenderem quais jogadas beneficiam

Alice e quais jogadas beneficiam Bob. Após algumas rodadas de jogo, espera-se que os

alunos comecem a jogar de maneira ótima. As perguntas e comentários que deixamos como

sugestão são:

● Agora, além dos vértices, podemos colorir as arestas. O que será que muda?

● Existe alguma semelhança entre esse jogo e o Jogo de Coloração?

● Você consegue aproveitar alguma estratégia usada no Jogo de Coloração?

● Pense no Jogo de Coloração, será que podemos repetir as jogadas aqui?

● O que você precisa fazer para ganhar agora? Se parece com o que você fazia

antes?

7.3. Etapa 3: Execução da estratégia adotada

Desafio proposto: Jogo de Coloração Total no grafo D.
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Objetivo desta etapa: Jogar de maneira ótima no grafo D.

Agora que os alunos já estão habituados com o Jogo de Coloração Total no grafo H,

vamos aumentar as possibilidades do jogo inserindo dois elementos ao grafo H, isto é,

transformando-o no grafo D. Agora, a cada jogada temos mais alternativas de escolha e os

alunos devem verificar experimentalmente se as estratégias adotadas no grafo H podem

funcionar no grafo D. As perguntas e comentários que deixamos como sugestão são:

● O que o tornou vencedor nesse jogo, é o mesmo que o tornou vencedor no

grafo H?

● As jogadas feitas agora são as mesmas feitas no grafo H?

● Você consegue ganhar esse jogo usando alguma estratégia usada para ganhar o

jogo no grafo H?

7.4. Etapa 4: Revisão: existem estratégias vencedoras?

Desafio proposto: Podemos determinar quais as jogadas determinam o vencedor do

jogo? Como chegamos a essa conclusão?

Objetivo: Enunciar o desfecho do jogo e construir a resolução de problemas.

Na Etapa 3 os alunos passaram a jogar de maneira ótima. Logo, eles aprenderam

experimentalmente que Alice sempre ganha com 3 cores e quais as condições para isso.

Assim, a primeira parte do quarto desafio é enunciar essas condições. Depois que os alunos

conseguirem escrever sentenças equivalentes ao desfecho do jogo, o professor deve propor a

segunda parte do desafio: Como chegamos a essa conclusão? Agora, queremos conduzir o

aluno a sistematização da resolução de problemas, por meio da percepção de que cada etapa

foi um passo em direção ao desfecho. Para isso, professor e alunos devem discutir o papel de

cada desafio na elaboração do resultado final. Muitas conexões podem ser feitas, e discussões

assim podem levantar muitos comentários relevantes, mas vamos deixar aqui as 4 conexões

gerais que precisam ser feitas:

1. A Etapa 1 de apresentação do Jogo de Coloração tem o objetivo de familiarizar

o aluno com o jogo. Em um problema geral, isso seria equivalente a conhecer e

se familiarizar com o problema.
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2. A Etapa 2 do Jogo de Coloração Total no grafo H tem o objetivo de que os

alunos definissem quais eram as jogadas ótimas para ganhar o jogo. Em um

problema geral, isso seria equivalente a definir um plano para resolvê-lo.

3. A Etapa 3 do Jogo de Coloração Total no grafo D tem o objetivo de que os

alunos aplicassem as jogadas ótimas da Etapa 2 no grafo H. Em um problema

geral, isso seria equivalente a executar o plano.

4. A Etapa 4 de enunciar o desfecho do jogo tem o objetivo de revisar todo o

processo e colocar em palavras o que foi feito.

Depois de conduzir os alunos por essas conexões, o professor abriu espaço para

abordar a resolução de problemas, mostrando que eles não foram os únicos a resolverem

desafios dessa maneira, e que um conhecido matemático listou essas 4 etapas como 4 passos

para resolver qualquer problema.

As perguntas e comentários sugeridos para dirigir os alunos nessas reflexões são:

● Qual foi o caminho para chegar a essa conclusão?

● Podemos dizer que jogar no grafo H foi um desafio menor do que jogar no

grafo D?

● Você acha que podemos fazer isso para outros jogos? E se estivermos diante de

um desafio que não seja um jogo?

● Em um problema geral, isso seria equivalente a que?

7.5. Desafios

Os quatro desafios com os grafos que podem ser coloridos se encontram a seguir.
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7.5.1.Desafio 1

Dois alunos devem colorir, alternadamente, todos os vértices dos grafos a seguir.

Cada um deve escolher um dos objetivos a seguir:

Objetivo A: garantir que o grafo seja colorido com 2 cores.

Objetivo B: garantir que o grafo precise de mais de 2 cores para ser colorido.

Quem atingir seu objetivo primeiro vence o desafio. Boa sorte!
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7.5.2.Desafio 2
Agora também podemos colorir as arestas! Neste desafio, todos os elementos do

grafo devem ser coloridos. Os novos objetivos são:

Objetivo A: garantir que o grafo seja colorido com 2 cores.

Objetivo B: garantir que o grafo precise de mais de 2 cores para ser colorido.

Quem atingir seu objetivo primeiro vence o desafio. Boa sorte!
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7.5.3.Desafio 3

E se mudássemos o grafo, o que seria diferente? Agora, vamos adicionar um vértice

e uma aresta ao grafo utilizado anteriormente, transformando-o no grafo a seguir. Os objetivos

A e B são:

Objetivo A: garantir que o grafo seja colorido com 4 cores.

Objetivo B: garantir que o grafo precise de mais de 4 cores para ser colorido.

Quem atingir seu objetivo primeiro vence o desafio. Boa sorte!
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7.5.4.Desafio 4 - Revisão

Quais as jogadas determinam o vencedor do jogo?

Discuta com seu professor e colegas sobre como essa conclusão foi obtida.
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CONCLUSÕES

A coloração de grafos ainda é uma área da matemática muito explorada por

pesquisadores, sendo um conteúdo atual e com várias aplicações. Além disso, o caráter

prático dos problemas que podem ser modelados por grafos tornam esse tema um conteúdo

promissor para o Ensino Médio, uma vez que podemos relacionar as definições de grafos não

só aos principais problemas propulsores desse campo como também a problemas atuais. Desta

forma, acreditamos que esta área da matemática possa ser introduzida no Ensino Médio,

sendo uma possível solução para algumas das necessidades do ensino de matemática. Entre

elas, podemos citar a fuga dos exercícios repetitivos que visam apenas à memorização de

conceitos e o desenvolvimento da habilidade de investigar e resolver problemas.

Por isso, neste trabalho elaboramos uma proposta de abordagem para professores que

trabalham com alunos do Ensino Médio, relativo ao Jogo da Coloração Total. Como os

conceitos clássicos da Teoria de Grafos não requerem conhecimentos específicos prévios,

acreditamos que essa abordagem pode ser feita em qualquer segmento do Ensino Médio.

Para tanto, escolhemos adotar a resolução de problemas de Polya, que apesar de ter

sido proposta em 1945, continua extremamente atual. Nosso objetivo é apresentar tanto a

Teoria de Grafos, quanto a resolução de problemas como ferramentas que os alunos podem

explorar para resolver problemas de qualquer tipo, dentro ou fora da sala de aula. Para isso, é

necessário um profundo entendimento do que está sendo feito, o que nos incentivou a pensar

em uma atividade que conduzisse os alunos à construção não só dos conceitos sobre a

coloração total mas também dos passos propostos por Polya para resolver problemas.

Futuramente, gostaríamos de aplicar a atividade em turmas do Ensino Médio para

verificar se o tempo de duração, a quantidade de alunos em sala e o material previsto

realmente proporcionam o melhor desenvolvimento possível da proposta. Também

pretendemos estudar a viabilidade da aplicação dessa atividade ao Ensino Fundamental, visto

que a falta de pré-requisitos para a sua aplicação a tornam uma proposta flexível, que pode ser

trabalhada com diferentes idades em diferentes fases do aprendizado. Por último, podemos

ressaltar que o Jogo da Coloração Total não se restringe apenas aos grafos que mostramos, por

isso ele pode ser explorado para outros grafos e outras propostas de ensino, contemplando

diferentes objetivos educacionais.
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