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Problema 18:  Resolução 

                                       O Paulo, o João                             O Eduardo e a Maria 

 

Quando o Paulo fez a sua proposta, de contribuir com 15 euros, a reação foi esta: 

João (J) (craque em aritmética, com olhinhos, mas grande golpista, apostando na fraca 

qualidade matemática dos amigos): - É justo, paga-nos proporcionalmente ao nosso contributo. 

Eduardo (E) (que viu o golpe do João, mas como “ficava em casa” e tinha levado tampa da Maria 

resolveu apoiar): - Totalmente de acordo, e com a sorte de recebermos, todos, um número 

inteiro de euros. 

Maria (M) (que não era parva, muito antes pelo contrário): - Isso é que era bom! Nós não 

estamos a vender bolos ao Paulo, estamos todos a contribuir para uma prenda de anos. 

J (com medo de ser apanhado…): - E daí … 

M: - E daí que, se concordamos com o Paulo que 15 euros é o valor de um quarto da prenda, 

então o valor dos bolos é de 60 euros. 

J (sentindo que a Maria lhe estava a estragar a marosca e revolvendo parecer apanhado de 

surpresa): - Estou a ver, como fizemos 15 bolos cada um vale 4 euros. 

M: - Nem mais, o que significa que o meu contributo foi de 24 euros, o do Eduardo de 20 euros 

e o teu de 16 euros. 

J (corando atrapalhado): - Assim a minha prestação foi apenas de um euro acima de um quarto 

do valor da prenda. 

M: - Nem mais, e se não me engano isso não foi para ti nenhuma surpresa! 

E (para acabar com os atritos): - Estou a ver, a minha prestação foi de 20 euros e a da Maria de 

24 euros. De modo que os 15 euros do Paulo devem ser distribuídos assim:  

9 euros para a Maria, que contribuiu com essa quantia acima da sua parte na prenda, que é de 

quinze euros, igual à de todos,  

5 euros para mim e 1 euro para o João pela mesma razão. 

O João estava sumido … 

O Professor Antunes, que tinha entrado à socapa na cozinha e tinha assistido calado a esta 

discussão, resolveu perguntar. 



Professor Antunes (PA): - Sabem que uma partilha justa de um bolo por N pessoas é aquela em 

que cada um fica com o sentimento de receber 1/N desse bolo. Vocês sentem isso? 

P: - Ainda bem que pergunta! Quanto a mim estou a ser um tanso. É certo que fui eu que calculei 

o valor dos bolos, mas de facto eles não valem isso: 1 euro cada um e é avaliar por cima. 

M: - Eu também discordo, mas por razões diferentes, até aceito os 15 euros propostos pelo 

Paulo, mas quanto a mim cada bolo meu vale dois dos outros. 

PA: - Pois fiquem a saber que o que estão a constatar é que uma divisão justa, mesmo entre 

quatro pessoas, e no sentido que vos disse, é difícil de conseguir: há métodos matemáticos para 

o conseguir com sucesso. Mas mais difícil ainda é conseguir uma divisão livre de inveja, uma em 

que ninguém fique com a sensação de outro ter tido mais do que ele. 

E: - Ó Professor, se a partilha é justa tem de ser livre de inveja. 

PA: - De modo nenhum. 

J: - Como assim?! 

PA: - Imagina que estavas a dividir uma pizza com a Maria e o Eduardo. Partias o que, para ti, 

era um terço da pizza e eles concordavam. Depois a Maria dividia o restante ao meio, no seu 

critério, e o Eduardo escolhia a maior parte. Sem dúvida todos sentiam ter recebido um terço 

do bolo: tu porque escolheste o teu um terço, a Maria porque dividiu ao meio o que para ela 

eram dois terços do bolo e o Eduardo, que também tinha concordado sobre os dois terços, 

porque tinha escolhido a maior das partes da divisão da Maria. 

J: - E daí… 

PA: - Só que tu, que não tinhas interferido na divisão da Maria, achavas que não tinha sido 

correta e que o bocado do Eduardo era superior ao teu: ficaste com inveja! Conseguir uma 

partilha livre de inveja é um problema matemático ainda mais difícil. 

Acho que eles foram pesquisar… 


