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CORTESIA EM JOGO
2SUHVHQWHWH[WRJLUDHPWRUQRGDSHUJXQWDVHJXLQWH num conjunto
de dados diferentes, qual é o melhor?
VWDSHUJXQWDTXHpQDWXUDOIRUPXODUOHYDQWDXPDTXHV-

LJXDLVHDOpPGLVVRWRGDVDVIDFHVWLYHUHPRPHVPRQ~PHURGH

tão matematicamente interessante que tem uma respos-

pintas, a probabilidade de empate é 1 e, portanto, a probabili-

WDDOJRLQHVSHUDGD(IRUDPHVWHVGRLVDVSHWRVTXHGLWDUDPD

GDGHGHFDGDXPJDQKDUp2OHLWRUSRGHUiYHULÀFDUTXHHVWD

HVFROKDSHOR$WUDFWRUGHXPPyGXORSDUDDH[SRVLomR´0D-

VLWXDomRH[WUHPDVyDFRQWHFHQDVFRQGLo}HVGHVFULWDVWDPEpP

temática Viva" TXHSHUPLWLDSUHFLVDPHQWHS{UHPHYLGrQFLD

HODVH[WUHPDV

E
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um comportamento aparentemente estranho.
$QWHVGHGHVFUHYHUPRVHVVHPyGXORWRUQHPRVFODURRTXH
entendemos por um dado ser melhor do que outro. Os dados normaisVmRFXERVHWrPHPFDGDXPDGDVVHLVIDFHVXP
número diferente de pintas, entre um e seis. Nenhum dado é
PHOKRUGRTXHRRXWURQRVHQWLGRGHTXHGRLVMRJDGRUHVFDGD
XPFRPXPGRVGRLVGDGRVWrPLJXDLVSUREDELOLGDGHVGHJDnhar, podendo ainda empatar. Se em vez de considerarmos
dois dados normais, admitirmos que em cada face de cada um
há um número de pintas entre 0 e 6, podendo duas ou mais
IDFHVGHXPPHVPRGDGRWHULJXDOQ~PHURGHSLQWDVHQWmR
os dois dados podem ser diferentes entre si e as probabilidaGHVGHFDGDXPJDQKDUQmRVHUHPDVPHVPDVDOpPGHTXHD
probabilidade de empate pode ser 0. O dado A é considerado
melhor do que o dado B, se a probabilidade de AJDQKDUDB
for maior do que a de BJDQKDUDA3RUH[HPSORVHDVVHLV
faces de A tiverem, respectivamente, 1, 1, 1, 3, 3, 3 pintas e as
de BWLYHUHPWRGDVSLQWDVRMRJRQXQFDHPSDWDHDSUREDbilidade de AJDQKDUpRTXHHTXLYDOHDDÀUPDUTXHDGHB
JDQKDUp6HRVGDGRVIRUHPLJXDLVDVSUREDELOLGDGHVGHA e
BJDQKDUHPVmRDVPHVPDVPDVRVHXYDORUGHSHQGHGDSURbabilidade de A e BHPSDWDUHP3RUH[HPSORVHA e B forem

Figura 1
A exposição “Matemática Viva”, que esteve patente no Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa, entre novembro de 2000 e agosto de 2010, foi concebida
e criada pelo Atractor.
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6XSRQKDPRV DJRUD TXH A

2WHUPR´FRQMHFWXUDUµXVD-

tem duas faces sem pintas e

GRDFLPDHPYH]GH´FRQFOXLUµ

quatro com 4 pintas, o que con-

SRGHSDUHFHUGHXPDSUXGrQ-

vencionamos descrever por

FLD H[FHVVLYD 0DV VH R OHLWRU

A = (0, 0, 4, 4, 4, 4) e, com no-

À]HUDFRPSDUDomRGLUHWDHQWUH

WDomR DQiORJD VXSRQKDPRV

A e DSRGHUiYHULÀFDUTXHA

B = (3, 3, 3, 3, 3, 3). Em cada

Vy JDQKD QRV  SDUHV FRUUHV-

par de lançamentos (de A

pondentes a (4,1), perdendo

VHJXLGR GH B  R MRJR QXQFD

nos restantes 24 (= 6 + 6 + 12) correspondentes a (0,1), (0,5)

HPSDWDHKiSDUHV LJXDO-

e (4,5). Quer dizer: o dado D, que devia ser muito (? 8 vezes)

mente prováveis) de faces

pior do que A, é na verdade duas vezes melhor do que ele...

possíveis (em cada par de lan-

Voltemos à conjectura: subjacente à sua formulação estava a

çamentos), mas os pares de

LGHLD TXH DFDED GH VH YHULÀFDU VHU HUUDGD GH TXH D UHODomR

números obtidos são apenas

HQWUHGDGRVWUDGX]LGDSRU´PHOKRUGRTXHµVHULDWUDQVLWLYD

GRLV  HPTXHJDQKDB e

O quadro ao lado representa bem o ciclo de

   HP TXH JDQKD A. Ora,

dados que se considerou: em cada coluna

dos 36 casos possíveis, 12 cor-

estão indicados os números de pintas das

respondem a (0, 3) e 24 a (4,

seis faces e em cima a probabilidade de esse

  3RUWDQWR D SUREDELOLGDGH

GDGRJDQKDUDRUHSUHVHQWDGRQDFROXQDVH-

de BJDQKDUp HD

JXLQWH D VHJXLQWH j ~OWLPD p D SULPHLUD 

de AJDQKDUpRGREUR

Na situação atrás referida, se, realmente, o

6HBMRJDUFRPXPWHU-

SULPHLUR MRJDGRU WLYHVVH HVFROKLGR R GDGR

Figura3

ceiro dado C = (2, 2, 2, 2, 6, 6),

AEDVWDULDDRVHJXQGRHVFROKHUD, para ter

também nunca há empate, B

XPDSUREDELOLGDGHGHFRQWUDGHJDQKDU

JDQKDDC em 24 dos 36 casos

Figura 4

DRSULPHLUR0DVVHRSULPHLURMRJDGRUWL-

e C JDQKD D B nos outros 12:

YHVVHHVFROKLGRTXDOTXHURXWURGDGREDVWDULDDRVHJXQGRHV-

podemos traduzir a situação,

colher o precedente (na seriação A, B, C, D) para ter uma proba-

dizendo que B é duas vezes

ELOLGDGHGHFRQWUDGHJDQKDUDRSULPHLUR,VWRpRMRJDGRU

melhor do que C'HL[DPRVDROHLWRUDYHULÀFDomRGHTXHWR-

TXHHVFROKHRGDGRHPVHJXQGROXJDUpTXHSDUWHHPJUDQGH

mando como quarto dado D = (1, 1, 1, 5, 5, 5), C é duas vezes

YDQWDJHPSRLVSRGHVHPSUHHVFROKHUXPGDGRPHOKRUGRTXH

melhor do que D 3DUD FRQWURODU RX HYLWDU DV FRQWDV SRGH

RGRRXWURMRJDGRU DQRomRGHFRUWHVLDpLQYHUWLGDQHVWHFRQ-

XVDUXPDFDOFXODGRUDGHSUREDELOLGDGHV>@ÀJXUD 

WH[WR VHU FRUWrV p DTXL ´VHUYLUVH SULPHLURµ H QmR ´GHL[DU R

Figura 2

&KHJDGRVDHVWHSRQWRHHQFDUDQGRDSHQDVDVREVHUYDo}HV

DGYHUViULRVHUYLUVHµ &RQFOXVmRDSHUJXQWDLQLFLDOHVWiPDO

feitas, parece que, relativamente à questão formulada no início

IRUPXODGDHLQGX]XPDLGHLDHUUDGDDQWHVGHSHUJXQWDUTXDO

GRDUWLJRpQDWXUDOFRQMHWXUDUTXHQRFDVRGRVGDGRVA, B, C,

RGDGRPHOKRUVHULDSUXGHQWHHVWDUFHUWRGHTXHH[LVWHsem-

DDFLPDGHÀQLGRVDUHVSRVWDpFODUDRGDGRA é o melhor dos

pre um dado melhor do que todos os restantes (pelo menos

quatro, uma vez que é melhor do que B, este é melhor do que

num sentido lato). Ora isso não acontece, como o comprova o

C e C é melhor do que D(PSDUWLFXODUVHGRLVMRJDGRUHVGHFL-

H[HPSORGDGR1DH[SRVLomR´0DWHPiWLFD9LYDµKDYLDXPD

GLUHPMRJDUHDQWHVGHFRPHoDUHPWLYHUHPDRSRUWXQLGDGHGH

PHVD YHUIRWRGDÀJXUD HVREUHHODTXDWURGDGRVFRPD

escolher o dado que preferem (entre A, B, C e D), parece que o

composição A, B, C, DLQGLFDGDDFLPD&RPTXDWURMRJDGRUHV

SULPHLURSDUWHHPYDQWDJHPEDVWDQGROKHHVFROKHURGDGRA.

jYROWDGDPHVDFDGDXPMRJDYDXPQ~PHURUD]RiYHOGHYH-
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Figura5
zes com o seu vizinho da direita e anotava o resultado, depois

pPXLWRSUy[LPRGHLVWRpDSUREDELOLGDGHGHXPGDGR

RGDGLUHLWDMRJDYDFRPRVHJXLQWH jGLUHLWD HDVVLPVXFHVVL-

JDQKDUDRRXWURpVyOLJHLUDPHQWHPDLRUGRTXHDGHSHUGHU

YDPHQWH&RPJUDQGHSUREDELOLGDGH FDGDMRJDGRUJDQKDYD

E essa pequena diferença torna a escolha desinteressante:

DRMRJDGRUjVXDGLUHLWDRTXHDFDEDYDSRU´VXJHULUµTXHQmR

FRPXPSHTXHQRQ~PHURGHMRJDGDVQmRVHFRQVHJXHS{U

havia nenhum dado melhor do que todos os outros .

HPHYLGrQFLDGHPRGRVLJQLÀFDWLYRDGLIHUHQoDHQWUHRVUH-

2

3

Um ciclo de quatro dados como (A, B, C, D) atrás con-

VXOWDGRV GRV GRLV GDGRV$OpP GLVVR XP FLFOR TXH FRUUHV-

siderado diz-se não-transitivo ( p QDWXUDO DJRUD OHYDQWDU D

SRQGDDHPERUDHPJUDXOLJHLUDPHQWHPHQRUGRTXH

questão de saber se haveria outras escolhas possíveis para

QRFDVRWDPEpPWHPXPLQFRQYHQLHQWHDQiORJRHQmR

os números de pintas nas faces dos seis dados, escolhas

é uma boa escolha. Em conclusão: o ciclo da “Matemática

HVVDV TXH IRVVHP LJXDOPHQWH DGHTXDGDV SDUD S{U HP HYL-

9LYDµHUDD~QLFDHVFROKDyWLPD

GrQFLDHVWDLQHVSHUDGDSURSULHGDGH6HTXLVHUPRVHVFROKHU

3DUD XPD YHUVmR YLUWXDO GHVWH PyGXOR LQWHUHVVD GLVSRU

quatro dados de forma a que, tal como acontece naqueles

de vários ciclos não-transitivos diferentes, todos ótimos (no

GDGRV QXQFD KDMD HPSDWH HP TXDOTXHU GDV MRJDGDV HQWUH

sentido de a probabilidade mínima ser a maior possível4).

dois deles, teremos de os escolher de modo a que nenhuma

Isso não é viável para dados com 0 a 6 pintas nas faces, pois

face de cada um deles tenha o mesmo número de pintas de

já vimos que só há um ciclo ótimo, o acima indicado. Mas

qualquer face do outro. Ora, se permitirmos de 0 a 6 pintas,

recorrendo a dados com faces podendo ter maior número de

HVWDVVHWHSRVVLELOLGDGHVQmRFKHJDPSDUDTXHWRGRVRVTXD-

pintas e mantendo as outras características (em particular,

alterna-

VHURQ~PHURPi[LPRGHIDFHVGLIHUHQWHVHPFDGDGDGR 

tro dados tenham dois tipos de faces (

tivas), portanto, pelo menos um dado terá necessariamente
todas as faces com o mesmo número de pintas. Usando um
SURJUDPD IHLWR QR Mathematica com esse propósito, sele-

Suponhamos que, para cada par de jogadores, há um lançamento dos dois
dados, não apenas uma vez, mas sim um número n (ímpar) de vezes. Se se
considerar ganhador aquele que mais vezes obtiver um número maior do que
o do oponente, então a probabilidade de A ganhar a B neste jogo aumenta
relativamente à de A ganhar a B com apenas um lançamento de A e outro
de B (suposta > 0.5). É esta a razão pela qual se preconizava no módulo da
“Matemática Viva” que os visitantes repetissem várias vezes os lançamentos.
O leitor pode verificar que essa probabilidade é dada pela seguinte fórmula

cionámos todos os ciclos não-transitivos, isto é, em que as
SUREDELOLGDGHVGHFDGDGDGRJDQKDUDRVHJXLQWHVmRWRGDV
PDLRUHVGRTXH(QFRQWUiPRVFLFORVQmRWUDQVLWLYRV
(ver [1]), dos quais os 12 primeiros estão representados na
ÀJXUD

, em que

Calculando, para cada ciclo, o mínimo das probabilidades
VHVPtQLPRVDSHQDVWUrVYDORUHVHPDVDSHQDV
XPFLFORRLQGLFDGRDFLPDWHPPtQLPRTXHpRYDORU

Refira-se como curiosidade que, se B jogasse com D, a probabilidade de lhe
ganhar seria 1 / 2, e, se A jogasse com C, a probabilidade de A ganhar seria 4 / 9.


FRPXP GDSUREDELOLGDGHGHFDGDGDGRJDQKDUDRVHJXLQWH
WrPFRPRSUREDELOLGDGHPtQLPDHWrP2UD

.

Os primeiros vinte valores, para n=1,3,...,39 são aproximadamente: 0.667,
0.741, 0.790, 0.827, 0.855, 0.878, 0.896, 0.912, 0.925, 0.935, 0.944, 0.952, 0.958,
0.964, 0.969, 0.973, 0.977, 0.980, 0.982, 0.984.

UHIHULGDVWRGDVHODVPDLRUHVGRTXHREWLYHPRVSDUDHV-

QRFLFOR'RVUHVWDQWHVFLFORVWUrV GRDRQDÀJXUD 

e



Trybula e Steinhaus provaram que essa probabilidade mínima não pode exceder o valor encontrado naquele ciclo: 2 / 3. Ver [2] e [3].
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Figura 6
é possível obter mais ciclos ótimos. Com o Mathematica foi

5, 6, 6}, {3, 4, 4, 6, 6, 6}}, até dois outros dados ({1,1,1,5,6,6} e

possível localizar 13 ciclos ótimosSDUDDSLQWDVHSDUD

^` TXHDSDUHFHPFDGDXPHPFLFORVGLVWLQWRV

DSLQWDV QXPWRWDOUHVSHWLYDPHQWHGHHFLFORV

$ÀJXUDFRQWpPXPJUiÀFRGHEDUUDVPRVWUDQGRDIUH-

QmRWUDQVLWLYRV  1D ÀJXUD  HLV RV FLFORV yWLPRVFRP  D

TXrQFLD FRP TXH LQWHUYpP FDGD GDGR QRV GLIHUHQWHV FLFORV

SLQWDV

QmRWUDQVLWLYRV (P >@ p SRVVtYHO YHU D ÀJXUD QXPD PDLRU

5

Se, em vez de ciclos de quatro dados, nos limitarmos a

UHVROXomR H XPD DQiOLVH PDLV ÀQD SHUPLWH REVHUYDU TXH DV

FLFORV GH WUrV GLJDPRV FRP XPD D VHLV SLQWDV KDYHUi DOJR

EDUUDVGHVVHJUiÀFRDSDUHFHPDRVSDUHVFRPDPHVPDDOWXUD

interessante a referir? Vamos desistir da impossibilidade de

1DEDVHGDÀJXUDHVWmRUHSUHVHQWDGRVRVGDGRVSRUFROXQDV

ocorrerem empates, mas acordamos que, quando num par de

cada uma com os números de pintas das faces do dado. E os

ODQoDPHQWRVKRXYHUXPHPSDWHHOHpLJQRUDGRHRODQoDPHQ-

dados de cada par, que aparecem, pois, ambos com a mes-

to é repetido até à vitória de um dos lados.

PD IUHTXrQFLD HVWmR UHODFLRQDGRV SHOD IRUPD VHJXLQWH VH

$QDOLVDQGRDVLWXDomRFRPXPSURJUDPDIHLWRQRMathe-

) são os números de pintas das fa-

(

maticaIRLSRVVtYHOUHFROKHUDOJXPDLQIRUPDomRKiGDGRV

ces de um dado, os números das pintas das faces do outro

diferentes e com eles podemos construir 40666 ciclos não-

dado são (

), sendo, para cada

WUDQVLWLYRV0DVGDGRVQmRLQWHUYrPQHVWHVFLFORVHGRV

. No site [1] há mais informação sobre

UHVWDQWHVDIUHTXrQFLDFRPTXHVXUJHPpPXLWRYDULiYHO

a relação entre os 3-ciclos não-transitivos em que cada dado

desde dois dados ({1,1,2,2,2,4} e {3,5,5,5,6,6}) que aparecem,

do par intervém.

cada um, em apenas um ciclo, respetivamente {{1, 1, 1, 2, 4,

Os valores dos mínimos das probabilidades dos ciclos não-

4}, {1, 1, 1, 3, 3, 4}, {1, 1, 2, 2, 2, 4}} e {{3, 3, 5, 6, 6, 6}, {3, 5, 5,

WUDQVLWLYRV VmR ^     

Figura 7
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    ` H RVFLODP SRLV HQWUH  H  DSDUHFHQGR FRP GHVLJXDO IUHTXrQFLD FRPR
PRVWUD R JUiÀFR GH EDUUDV )LJXUD  
3DUDVHWHUXPDLGHLDQmRVyGRPtQLmo das probabilidades para cada ciclo
não-transitivo mas também do próprio terno das probabilidades (de cada
GDGR JDQKDU DR VHJXLQWH  R PHOKRU p
ID]HUXPDUHSUHVHQWDomRJUiÀFDGHVVHV
ternos. Note-se que, para cada ciclo,
associar-lhe um terno de probabilidaGHVSUHVVXS}HDHVFROKD DUELWUiULD GH

Figura 8

XPHOHPHQWRLQLFLDOGRFLFOR$VRXWUDV
HVFROKDV FRUUHVSRQGHP D URGDU D ÀJXUD DQWHULRU SRU
kQJXORVGHHHPWRUQRGDUHWDSDVVDQGRSHOD
RULJHP H FRP GLUHomR GHWHUPLQDGD SHOR YHWRU  
(VVHV WUrV FRQMXQWRV GH SRQWRV HVWmR UHSUHVHQWDGRV D
FRUHVGLIHUHQWHVQD)LJXUD(RSDUHVWHUHRVFySLFRUHSUHVHQWDXPFRQMXQWRDQiORJRPDVFRUUHVSRQGHQWHDRV
FLFORVGHGDGRVFRPDSHQDVDSLQWDVQDVIDFHV )LJXUD 
REFERÊNCIAS
[1] http://www.atractor.pt/mat/JogoDados
>@+6WHLQKDXV67U\EXOD2QDSDUDGR[LQDSSOLHG
probabilities", Bulletin of the Polish Academy of Sciences 7
 

Figura 9

>@8VLVNLQ0D[PLQSUREDELOLWLHVLQWKHYRWLQJSDUDGR[ Annals of Mathematical Statistics 9RO    




Ver mais informações no site do Atractor [1].

Figura 10
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