Como dividir um bolo
Série Problemas e soluções
Objetivo
1. Entender e resolver um problema que
envolve um procedimento de divisão de
um bolo de forma que ninguém dos
interessados reclame.

Como dividir um
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Série
Problemas e Soluções
Conteúdos
Lógica. Divisão sem inveja.
Duração
Aprox. 10 minutos.
Objetivo
1. Entender e resolver um
problema que envolve um
procedimento de divisão de
um bolo de forma que
ninguém os interessados
reclame.

Sinopse
Alguns colegas precisam dividir
um bolo entre três interessados.
Eles descobrem um
procedimento em que todos
ficam satisfeitos, ou melhor,
ninguém pode reclamar.
Material relacionado
Áudios: Como descobrir a
verdade;
Vídeos: A história de Mussaraf.

Introdução
Sobre a série
A série Problemas e Soluções trata de problemas típicos de matemática
do ensino médio contextualizados por uma ficção. Em cada programa
um ou dois problemas são interpretados no primeiro bloco de cinco
minutos, ao final do qual o leitor é convidado a tentar resolver. No
contexto da sala de aula, o professor então tem a oportunidade de
discutir os métodos ou as formas possíveis de resolver o problema. O
segundo bloco do programa apresenta as soluções e alguns
comentários ou informações adicionais.
Durante o programa os alunos devem exercitar a sua abstração, pois
estarão apenas ouvindo os problemas e as suas soluções, mas é
sempre recomendável que os ouvintes façam anotações para melhor
aproveitar o conteúdo.

Sobre o programa
O programa apresenta, interpreta e resolve o seguinte problema:

Como dividir um bolo entre três pessoas de forma que ninguém
reclame que a divisão foi injustiça?.
Roteiro
Olá, talvez você já tenha se deparado com a seguinte situação: sempre
que você divide um bolo com seu irmão ou irmã, um dos dois sempre
acha que o pedaço do outro é maior, não é? Pois vamos tratar de uma
das soluções para esse tipo de problema, chamada de divisão sem
inveja, ou seja, há um meio de resolver isso, para que pelo menos
ninguém saia prejudicado. Vou explicar tudo isso através da história
de três melhores amigos: Sofia, Gabriel e Fernando. Vamos lá?
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Acho que ninguém vai lembrar que hoje é meu aniversário. Que droga.
Nem o Fernando e a Sofia! Não acredito!
Gabriel! Estávamos te procurando pela escola inteira!!
É cara! Anda logo! Estou com fome!
Tá! Desculpa! Vou lá buscar minha mochila e já vamos almoçar.
Você acha que ele desconfia?
Que nada Sofia! Olha pra ele! Ele está todo deprimido achando que nós
esquecemos do aniversário dele!
Ele mal sabe que a mãe já está preparando tudo para hoje à noite! Lá
vem ele! Fique quieto!
Sofia e Fernando combinaram com a mãe de Gabriel que fariam uma
festa surpresa na casa de Fernando, com salgadinhos,doces e bolo.
Tudo feito pelas mães dos meninos. Depois das aulas, foram embora
juntos para a casa.
Que tal mais tarde vocês passarem lá em casa para um truco?
Com certeza! Que horas?
Deixe-me ver...Agora são 6 e 15, pode ser umas 8 e meia da noite?
Ótimo, estarei lá! Você vai também, Gabriel?
Ah, pode ser, tanto faz pra mim. Vejo vocês mais tarde então, até
mais!
Estou começando a ficar com dó dele Fê! Coitado!
É por uma boa causa vai! Agora, vamos logo pra minha casa!
Entra trilha instrumental e vai a bg em 5”
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Os dois foram para a casa do Fernando arrumar tudo. Só que
acabaram encontrando um problema ao chegarem lá...Tudo já estava
arrumado: salgadinhos, doces e o bolo. Tudo perfeitamente colocado
na mesa, balões e chapéus de festa como piada para Gabriel, tudo
pronto, só que...
AH MEU DEUS! Fernando, olhe isso!
O bolo que a mãe do Gabriel fez é muito pequeno para nós três! E
agora? Daqui a pouco o Ga vai chegar!
Calma Fernando, acho que tenho uma solução!
Ah não, lá vem você com aquelas coisas que só professor de
matemática sabe! O que é?
É um protocolo chamado de divisão sem inveja, que serve para que
ninguém saia prejudicado no processo! A divisão pode não ser exata,
mas é justa!
Hmm...pelo menos vai dar bolo pra nós três, já que não temos tempo
pra fazer outro maior.
Agora imagine se fôssemos nós dois apenas. Qual seria o método mais
óbvio? Cortar ao meio, não?
Ah! Acho que não é assim não! O seu conceito de metade pode ser bem
diferente do meu! Depende de quem vê!
O Fernando tem razão! Agora, enquanto vamos para o nosso intervalo,
professor tente pensar em algum procedimento de divisão em que não
haja reclamações entre duas pessoas com seus alunos! E entre mais de
duas pessoas? Não saiam daí!
Então, conseguiram pensar em alguma coisa? Vamos ver como
Fernando e Sofia vão resolver tudo antes que o Gabriel chegue!
É, Fernando, você tem toda razão! Para dividir o bolo entre dois,
podemos fazer assim: um corta e o outro escolhe.
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Como assim? Tipo, eu divido o bolo no que eu considero como metade e
você escolhe primeiro a metade que você quer?
Exatamente! É só pensar em sentenças da lógica. Nesse caso nenhum
de nós dois poderia reclamar, porque você teve a oportunidade de
dividir o bolo da maneira que considera justa e eu pude escolher o
pedaço mais vantajoso para mim, entendeu?
Acho que sim, mas não entendo porque lógica é tão importante assim!
É importante porque ela desenvolve o raciocínio e permite que a gente
analise todas as possibilidades de um problema!
Você realmente gosta disso não é?
Gosta do que gente?
Então, eu tava só explicando aqui pro Fern....(espanto) GABRIEL! O que,
o que você está fazendo aqui?
Ué, são 8 e meia! Não foi esse o horário que a gente combinou? E que
bolo é esse, o que é tudo isso aqui?
Hmm...é....bom...(hesitação)..esse bolo é pra... SURPRESA!!! FELIZ
ANIVERSÁRIO!
Entra som ambiente de festa, gritos e alegria vai a fade out em 5”
Era pra ter sido surpresa, mas nós ficamos conversando e acabamos
perdendo a hora! Sua mãe que nos ajudou!
Surpresa pra mim? Achei que vocês tinham se esquecido!
Os meninos explicaram tudo para Gabriel, que ficou intrigado com o
que Sofia havia explicado para Fernando.
Se a Sofia já explicou como dividir o bolo entre duas pessoas, como
vamos dividir entre três? Porque se a Sofia comer o tanto que ela
come, não vai sobrar nada pra mim nem pro Fernando!
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Ei, eu não como tanto assim tá! E eu sei de um jeito que podemos
dividir sem que ninguém possa reclamar! Mas antes de explicar, eu
tenho de lembrá-los que esses casos são mais particulares, pois nós
três queremos o bolo igualmente e ele é homogêneo, não é? Se fosse
um bolo metade de chocolate e metade de morango, a história seria
bem diferente!
É mesmo, as preferências seriam diferentes!
Exatamente Fernando! Gabriel, corte o bolo em três pedaços que você
considera iguais.
Muito bem! Agora, você Fernando, tem a chance de analisar os três
pedaços e caso achar que um dos pedaços está maior que os outros,
você pode cortar uma fatia para corrigi-lo.
Hum, acho que entendi. Agora você pode escolher qual dos pedaços
você mais gosta!
Isso mesmo! E Agora que já escolhi o meu pedaço Fê, você pode
escolher o seu! Mas com uma condição! Lembra que você cortou uma
fatia de um dos pedaços, porque achou que ele estava maior?
Lembro!
Então, como eu não escolhi o pedaço que você ajustou, você deve ficar
com ele!
Ah, então se o Fernando tivesse cortado uma fatia muito grande, ele
acabaria sendo prejudicado!
Verdade! E agora você, Gabriel fica com o último pedaço! Como foi
você mesmo que cortou, não pode reclamar de nada!
Entendi! Assim todos participaram de alguma forma, mas, e a fatia
que o Fernando tirou do pedaço dele?
É o único problema deste procedimento! Tem resto! A gente pode
dividir a fatia e...
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Ah não! Chega de protocolo na minha casa! Vamos jogar truco vai!
Tá bem, mas eu corto o baralho e você escolhe Fernando!
Nem o truco se salva da matemática pelo visto!
Pelo visto os meninos conseguiram dividir o bolo. Lembre-se que
existem inúmeras possibilidades para este tipo de divisão. Cabe ao
professor em sala de aula explorar um pouco mais sobre esse assunto
com seus alunos, através do guia do professor! Até o próximo
programa!
As divisões
O procedimento para a divisão entre duas pessoas é muito simples e é
usado em alguns eventos, mas é importante que os alunos analisem
que é um procedimento justo.
O procedimento para a divisão entre três pessoas que foi apresentado
no programa envolve, em princípio, uma repetição do procedimento
para lidar com o pedaço cortado fora.
Outro procedimento possível para um bolo retangular é o da “faca
deslizante”. Uma faca se coloca de maneira perpendicular a dois lados
do bolo e os três interessados ficam observando a faca fazer a
“varredura” por cima do bolo. Quando um dos interessados disser
PARE, a faca pára corta o bolo e este pedaço fica com quem disse
primeiro PARE. O restante do bolo pode ser dividido como na divisão
entre dois, ou o procedimento da faca pode continuar a deslizar sob o
restante de bolo que precisa ser dividido.

Sugestões de atividades
Antes da execução
Elabore uma lista de bens (casa, apartamento, fazenda, carros motos,
móveis da sala, cozinha etc) e faça uma dinâmica com os alunos como
se fossem irmãos que recebessem uma herança. Para isto divida a
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turma em duplas, distribua a lista para cada dupla e faça o desafio
para que eles dividam os bens entre os irmãos da melhor maneira
possível.
Quando todos tiverem discutido o suficiente e eventualmente chegado
ao procedimento de um cortar e outro escolher, re-divida a turma em
grupos de três e faça o mesmo desafio: como fazer a divisão agora?
Depois de algum tempo para eles tentarem
procedimento, execute o áudio para os alunos.

chegar

a

um

Depois da execução
Discuta com os alunos se procedimento usado no programa para três
pessoas pode ser generalizado para mais pessoas.
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