
Teoria de Jogos – Alda Carvalho 

Desfechos e ordem parcial em Teoria de Jogos Combinatórios 

Em textos anteriores foram introduzidos conceitos como a soma disjuntiva (Fevereiro de 2020), 

a igualdade (Junho de 2021) e a incomparabilidade (Julho de 2021) de jogos combinatórios. 

Neste texto continuaremos a explorar esta temática, exemplificando com dois jogos do CNJM16 

(DOMINÓRIO e GATOS&CÃES).  

Relembrando as regras, no DOMINÓRIO, alternadamente, cada jogador coloca uma peça de 

dominó sobre 2 quadrados vazios. O primeiro jogador (Left, bLue, Louise ou verticaL) só pode 

colocar as suas peças na vertical e o segundo jogador (Right, Red, Richard ou hoRizontal) só pode 

colocar as suas peças na horizontal. O jogo GATOS&CÃES é praticado numa grelha rectangular. As 

peças de um dos jogadores são gatos (Left) e a do outro são cães (Right). Cada jogador, na sua 

vez, coloca uma peça sua numa célula vazia do tabuleiro. Não se pode colocar um cão junto de 

um gato (nem vice-versa), nem na vertical, nem na horizontal. Em ambos os jogos, o jogo acaba 

quando um dos jogadores não consegue jogar e, quando isso acontece, esse jogador perde o 

jogo.  

Vimos anteriormente que, neste tipo de jogos, à medida que um jogo avança, o tabuleiro tende 
a separar-se em componentes disjuntas. Consideremos as duas componentes expostas: em G 
são as regras do DOMINÓRIO, e em H são as regras do GATOS&CÃES.  
 

 
                                                              G                                   H 
Uma simples observação permite concluir que as duas posições se comportam exactamente da 

mesma maneira. Essencialmente, quer na posição de DOMINÓRIO, quer na posição de GATOS&CÃES, 

cada jogador tem uma única opção que consiste numa jogada para a posição terminal.  

 

As posições são idênticas, no sentido em que têm a mesma árvore/grafo. Mais formalmente, 

diz-se que os jogos G e H são isomorfos e escreve-se G  H. Em termos práticos, para um jogador, 

o que mais interessa numa posição é o seu desfecho. No exemplo anterior, qualquer que seja a 

soma disjunctiva que se considere, em termos de desfecho, para um jogador, tanto faz ter a 

posição de DOMINÓRIO ou a posição de GATOS&CÃES, isto porque as árvores são iguais.  

Vimos anteriormente que há casos em que duas posições com árvores diferentes originam o 

mesmo desfecho em todas as somas disjunctivas. Consideremos agora um outro exemplo: em 

G são as regras do DOMINÓRIO, e em H são as regras do GATOS&CÃES. As árvores dos dois jogos são 

diferentes (fica como exercício), mas os jogos são iguais, escreve-se G = H, qualquer que seja a 

soma disjunctiva, a troca de uma pela outra não altera o desfecho. 
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O conceito de igualdade de jogos relaciona-se com a ideia de contexto, em que contexto significa 

soma disjunctiva. Pode dar-se o caso de que uma boa jogada numa componente isolada não o 

seja na presença de outras componentes. Esta informação é muito importante para um jogador, 

na medida em que este fica a saber que pode trocar uma posição por outra em todas as 

circunstâncias. Esta ideia está na base desta teoria, havendo várias árvores com o mesmo 

comportamento em somas disjunctivas, pode pensar-se na árvore mais simples para esse 

comportamento. De forma análoga se pode pensar na comparação, com comparação há ordem, 

e com ordem surge a ideia de quantificação.  

Considere agora as seguintes posições de DOMINÓRIO. 
 

 
                                                                G                                          H 
 
Na componente G, existem duas jogadas garantidas para Right, sem que Left possa ter qualquer 

influência. O mesmo acontece na componente H, mas com apenas uma jogada garantida para o 

jogador horizontal. Sendo assim, faz sentido que Right prefira a componente G (o mesmo 

raciocínio pode ser aplicado a Left). Por convenção, Left é positivo e Right é negativo, ou seja, 

Left quer o maior possível e, simetricamente, Right quer o menor possível.  Ainda considerando 

este exemplo, se as componentes forem jogadas isoladamente, Right ganha qualquer uma delas. 

No entanto, pode existir um jogo X de forma que Right ganhe G+X mas não ganhe H+X. Dessa 

forma, podemos dizer que G < H (para Right quanto mais negativo, melhor). Mais formalmente, 

dados dois jogos G e H, tem-se que G < H se, qualquer que seja a soma disjunctiva, a troca de G 

por H não se revelar má para a Right em termos de desfecho (o mesmo raciocínio pode ser 

aplicado a Left).  

Existem quatro desfechos possíveis: Left L  , Next N  , Previous P   e Right R  . Do ponto de vista 
de Left, o primeiro desfecho é o melhor (ganha, independentemente de jogar em primeiro ou 
em segundo lugar) e o quarto desfecho é o pior (perde, independentemente de jogar em 
primeiro ou em segundo lugar). Quanto aos desfechos N   e P  , a vitória está dependente de ser 
ou não a primeira a jogar, pelo que não são desfechos comparáveis. É por isso que, ao contrário 
do que acontece com os números reais, a ordem dos jogos combinatórios não é total, mas sim 
parcial. Sendo Left positivo e Right negativo, estas considerações explicam a ordem parcial dos 
desfechos, representado através do seguinte “diamante”. 
 

 
 

 


