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Quem parte e reparte, se não fica com a melhor parte…; ou é tolo, ou não sabe da arte. 

 

Hoje voltamos a [1] onde o primeiro capítulo é intitulado «Divisão de um bolo por n pessoas» 

onde n é um número natural finito (uma infinidade de pessoas para comer um bolo seria sempre 

difícil para quem tem a tarefa de partir o bolo…).  

A geometria podia ajudar nesta tarefa ao indicar os locais por onde se deve partir o bolo de 

modo que as fatias fossem exatamente iguais. A questão que se apresenta a seguir, é um pouco 

diferente: não se pretende que todas as fatias sejam exatamente iguais, mas sim que a partilha 

seja feita sem que nenhuma das pessoas se possa queixar que foi prejudicado na partição. 

O caso mais simples é a divisão do bolo por 2 pessoas. Aqui segue-se a famosa regra «um divide 

e o outro escolhe». O que divide não se pode queixar pois dividiu como entendeu ser melhor e 

mais justo para ficarem iguais. O que escolhe também não se pode queixar: mesmo que ache 

que a divisão do amigo não está bem feita, tem sempre a possibilidade de escolher a parte que 

considera maior e, portanto, não pode afirmar que foi prejudicado. 

Com mais de duas pessoas é um pouco mais complicado, mas, talvez, a maneira mais simples é 

proceder do seguinte modo (para facilitar, e como exemplo, suponhamos que temos 5 pessoas): 

cada uma das cinco pessoas indica no bolo o que considera ser uma fatia de tamanho 1/5. De 

seguida, corta-se a fatia mais pequena indicada e entrega-se à pessoa que a indicou. Note-se 

que essa pessoa não se pode queixar pois achava que essa fatia corresponde a 1/5 do bolo; as 

restantes pessoas também não se podem queixar pois a fatia que se retirou é mais pequena do 

que eles consideravam ser 1/5 de bolo (logo, até têm de achar que foram beneficiados). 

 

No que sobra agora do bolo, as restantes 4 pessoas vão indicar o que acham ser ¼ do que sobra. 

Volta-se a dar a menor fatia à pessoa que a indicou. Mais uma vez, repare-se que nenhuma das 

pessoas se pode queixar… 

Faz-se assim sucessivamente até termos apenas duas pessoas; nesse ponto procede-se como 

indicamos anteriormente. 



Este problema da partição do bolo pode ser ainda mais aprofundado e existem outros 

procedimentos diferentes para fazer o corte. Em [1], podem-se encontrar outros procedimentos 

para cortar o bolo e quais as vantagens desses mesmos procedimentos. 

Partir um bolo parece uma coisa inocente… Mas quem tem filhos pequenos… sabe bem que a 

fatia do irmão é sempre maior que a nossa em qualquer circunstância e em qualquer situação!!! 

Isto é,  

A galinha da vizinha é [sempre] melhor que a minha! 

 

[1] Peixoto, M. (2004). Jogos de partilha (Tese Mestrado FCUP). Repositório Aberto da 

Universidade do Porto: Jogos de partilha (up.pt) 
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