
Revisitando o jogo PONTOS E QUADRADOS 

Neste texto vamos voltar ao PONTOS E QUADRADOS, um jogo que alguns se podem lembrar de jogar 

nos seus tempos de juventude. Este jogo já fez parte de várias edições do Campeonato Nacional 

de Jogos Matemáticos. O livro de Elwyn Berlekamp, DOTS-AND-BOXES: Sophisticated Child's Play, 

2000, é uma referência fundamental. 

O PONTOS E QUADRADOS é praticado num pontilhado quadriculado. Alternadamente, cada jogador 

une dois pontos vizinhos com um segmento horizontal ou vertical. Quando um dos jogadores 

completa um quadrado, escreve a sua inicial no seu interior e joga outra vez. Sempre que um 

jogador dispuser de uma jogada que fecha um quadrado, não é obrigado a fazê-lo. O objectivo 

é obter o maior número de quadrados com o seu nome. 

Vamos voltar ao desafio deixado num texto anterior (Novembro de 2019). O tabuleiro em baixo, 

mostra uma posição de um jogo entre a Louise e o Richard. É o Richard a jogar, quem será o 

vencedor deste jogo? 

 

Nesta posição, Richard tem de «abrir» uma das cadeias longas (definiremos mais adiante este 
conceito), deixando a Louise fechar quadrados. Suponhamos que a Louise é gulosa, fecha todos 
os quadrados a que tem direito e, por sua vez, «abre» uma nova cadeia longa para o Richard. 
Mantendo-se a gula, eis como acaba o jogo, desenrolado dessa forma. 
 

 
A gula conduz a um empate 18-18. No entanto, se a Louise optar por não fechar todos os 

quadrados a que tem direito na primeira linha aberta, optando por «sacrificar» os últimos dois, 

mantém o controle.  

 

Após esse eficaz sacrifício, Richard não pode evitar uma clamorosa derrota, uma vez que Louise 
repetirá o processo, mantendo sempre o controle. A posição final será análoga à seguinte. 
 

 

https://clube.spm.pt/news/teoria-de-jogos-por-alda-carvalho-


O melhor a que Richard pode aspirar é uma derrota 30-6. Trata-se de um exemplo em que a 
estratégia da gula se revela totalmente inadequada. 
 
Quem já jogou este jogo, certamente se lembrará de usar este tipo de estratégia: fechar os 
quadrados, mas deixar os dois últimos para não ter de jogar novamente. A este tipo de 
configuração chama-se jogada de captura dupla (doublecrossed move). Nas posições seguintes 
o controle é absoluto. Quem jogar tem a escolha entre capturar os dois quadrados e jogar noutra 
região ou deixar o adversário efectuar uma captura dupla, sendo este a jogar em seguida noutra 
região. É por haver escolha que há controle. 
 

 
 
É quase sempre mau deixar este tipo de configuração ao adversário; este escolherá entre 

permitir ou não permitir uma captura dupla após analisar as restantes regiões do tabuleiro. 

Nenhum jogador quer abrir uma cadeia longa, uma vez que isso dá uma escolha vital ao 

adversário, oferecendo-lhe o controle absoluto do jogo. Sendo assim, a identificação das cadeias 

longas é absolutamente vital para a arte de bem jogar. 

 
Uma cadeia longa é uma configuração em que qualquer jogada permite ao adversário escolher 
entre permitir ou não permitir capturas duplas para manter o controle do jogo. Voltado à 
posição do jogo entre a Louise e o Richard, existem 4 cadeias longas. 
 

 
 
Após a abertura de uma destas cadeias pelo adversário, o controle pode ser mantido permitindo 
uma única captura dupla. No entanto, há outras situações em que o controle só se mantém 
permitindo k capturas duplas. Uma cadeia desse tipo deve contar como sendo k cadeias longas. 
Na imagem seguinte podem ver-se alguns exemplos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
No próximo mês mostraremos uma relação surpreendente deste jogo com a bem 

conhecida Fórmula de Euler para grafos planares. Esta relação revelar-se-á bastante útil na 

prática deste jogo.  

Bom ano de 2022! 

 

Quatro cadeias longas «simples». 

Uma cadeia longa que conta 

como duas (é preciso permitir 

duas capturas duplas para 

manter o controle). 

Uma cadeia longa que conta 

como três (é preciso permitir 

três capturas duplas para 

manter o controle). 


