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Introdução 

 

A história da probabilidade tem sido pouco difundida no cenário nacional. Há 

uma escassez de trabalhos científicos, em língua portuguesa, que abordam a história do 

desenvolvimento da probabilidade. Neste sentido, propomos a realização deste 

minicurso que aborda a história deste conteúdo.  

O presente texto é composto por três capítulos. No primeiro, apresentamos uma 

gênese da Teoria das Probabilidades, já no segundo expomos algumas contribuições de 

Pascal, Fermat e Huygens para o início desta teoria, apresentando considerações a cerca 

de seus principais estudos relacionados a probabilidade. Para finalizar, no último 

capítulo, expomos breves biografias de matemáticos que contribuíram para o 

desenvolvimento desta teoria. 
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Capítulo I 

A Gênese da Teoria da Probabilidade 
 

A probabilidade pode ser entendida como “[...] o ramo da matemática que 

pretende modelar fenômenos não determinísticos, isto é, aqueles fenômenos em que o 

‘acaso’ representa um papel preponderante.” (VIALI, 2008, p.143).  

Destacamos, desta forma, em consonância com a referida autora, que se torna 

necessária uma explanação sobre o termo “acaso”, já que este se configura como uma 

das peças fundamentais na Teoria das Probabilidades. Podemos, de acordo com Viali 

(2008) entender o termo “acaso” como “[...] um conjunto de forças, em geral, não 

determinadas ou controladas, que exercem individualmente ou coletivamente papel 

preponderante na ocorrência de diferentes resultados de um experimento ou fenômeno.” 

( p. 144). 

Para exemplificar, tomemos o lançamento de um dado, no qual se obtém 

qualquer uma das seis faces e o “acaso” está na impossibilidade de prever quais faces 

serão observadas ao longo de novos lançamentos, não podendo identificar seus 

resultados previamente. O “acaso” relaciona-se também com muitos outros exemplos, 

como o lançamento de uma moeda, a determinação da vida útil de um equipamento 

eletrônico, as previsões do tempo, etc.. Desta maneira, observamos como o “acaso” 

pode estar associado aos jogos de azar
1
, aos fenômenos naturais ou aos eventos 

ocorridos no cotidiano.  

Muitos desses eventos, proporcionados pelo “acaso”, foram fatores motivadores 

para a criação dos seguros. Alguns registros relatam que os seguros surgiram entre os 

comerciantes marítimos mesopotâmicos e fenícios, suscetíveis a roubos e acidentes de 

percurso. Não é possível afirmar como eram calculados os valores dos seguros, 

possivelmente esses valores eram baseados na probabilidade dos acontecimentos que 

envolviam acidentes. “Caso em uma rota marítima, fosse registrado um alto índice de 

acidentes, com certeza o preço da alíquota cobrada seria acima da média estipulada.” 

(SILVA, s/d). Nesta mesma perspectiva, Viali (2008), aponta que provavelmente as 

                                                           
1
 Entendemos jogos de azar como jogos nos quais a possibilidade de ganhar não depende da habilidade do 

jogador. 
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tentativas de quantificação dos riscos associados a naufrágios, acidentes, mortes, etc. 

foram os fatores pioneiros para o início da Teoria das Probabilidades. 

Além dos seguros, existem alguns indícios de que os jogos de azar também 

colaboraram para a origem do pensamento probabilístico. Estes jogos eram utilizados 

em cerimônias religiosas e adivinhações, e, também, eram empregados em situações de 

lazer, passando a ser uma recreação na civilização romana quando a Europa estava sob 

seu domínio (DAVID, 1962). 

No início da era pré Cristã os Babilônios, os Egípcios, os Gregos e os Romanos 

usavam o astrágalo
2
, para os jogos

3
 e as brincadeiras. Este objeto é considerado o 

ancestral do dado e continha quatro lados: o côncavo, o convexo, plano e o sinuoso. A 

pontuação para cada lado era três para o lado côncavo, quatro para o lado convexo e um 

e seis para os outros lados. Os números dois e cinco eram omitidos. 

 

 

Figura 1
4
: Osso Astrágalo: cada lago preenchido com chumbo, indicando a pontuação. 

 

Destacamos que a transição de astrágalo para dado ocorreu ao longo de dois mil 

anos. Existe, inclusive, a possibilidade de os primeiros dados terem sido feitos por meio 

                                                           
2
O astrágalo é um osso do calcanhar de um animal específico que possui o formato de um tetraedro 

irregular. 
3
 Os astrágalos também eram utilizados em jogos de tabuleiro no decorrer da primeira dinastia do Antigo 

Egito, por volta de 3500 a.C. É constatado, ainda, algumas indicações de que Palamedes - uma 

personagem da mitologia greco-romana - inventou um jogo de azar durante a Guerra de Troia. Esses 

jogos, provavelmente, foram criados através de tabuleiros, com apostas e interrogações aos oráculos, 

demonstrando a possível manipulação de jogos para rituais religiosos (DAVID, 1962). 
4
 Disponível em: <http://www.ancienttouch.com/1081.jpg>. Acesso em 12/02/13. 
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do polimento das laterais arredondadas do astrágalo até que ficassem planas (DAVID, 

1962). Encontramos registros de dados confeccionados em cerâmica em Tepe Gawra 

(cidade Mesopotâmica ao norte do Iraque), nos quais os pontos de suas faces opostas 

estão em ordem consecutiva, 2 oposto de 3, 4 oposto de 5 e 6 oposto de 1 (Figura 2); 

outro modelo foi encontrado na Índia, no qual os pontos das faces opostas também estão 

em ordem consecutiva, mas o 1 é oposto de 2, 3 é oposto de 4, e 5 é oposto de 6 (Figura 

3). Estas ordens consecutivas de pontos continuaram por algum tempo. (DAVID, 1962). 

A passagem de astrágalo para dado ocorreu simultaneamente em diferentes partes do 

mundo e os formatos nem sempre foram cúbicos. Os matemáticos gregos, por exemplo, 

provavelmente construíram dados poliédricos. 

 

Figura 2
5
: Modelo de dado de Tepe Gawra 

 

Figura 3
6
: Modelo de dado Indiano 

 

 

Figura 4
7
: Exemplos de dados Poliédricos 

                                                           
5
 David (1962, p. 10) 

6
 Idem. 

7 Disponível em: < http://www.oficinadaciencia.com/Produtos/Default.aspx?id=6354>. Acesso em 

12/02/13. 
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Com relação às práticas religiosas, os jogos e o “acaso” também tiveram um 

papel importante. Na realidade, o “acaso” não era considerado como um princípio 

natural e, sim, algo que os deuses desejavam, ou seja, a ideia do acaso estava associada 

às intervenções divinas ou sobrenaturais (COUTINHO, 2007).  

Muitos jogos eram realizados em templos religiosos, um exemplo, eram aqueles 

nos quais o vidente fazia o pedido e lançava quatro astrágalos em um tabuleiro, a 

resposta era deduzida a partir do resultado dos lados que estavam voltados para cima. Se 

caíssem quatro faces diferentes, esta jogada era a considerada de maior lance e 

chamavam-na de jogada de Vênus; caso fosse obtido quatro uns, era a jogada de menor 

valor, chamada de os cães (DAVID, 1962; VIALI, 2008). 

Outro jogo realizado em cerimônias religiosas era o de ímpar e par, que tinha por 

finalidade a adivinhação. Para este jogo, eram utilizados grãos, pedras ou nozes. Os 

desejos seriam concedidos dependendo do número de objetos lançados. Em algumas 

situações, se o número fosse ímpar o desejo seria concedido, em outras se o número 

fosse par (DAVID, 1962). 

Destacamos que, até este momento, não existia a pretensão de utilizar a 

probabilidade como uma forma de determinar as possíveis chances de se ganhar um 

jogo. Os jogos estavam relacionados a brincadeiras, a prever o futuro, a apostas, etc., ou 

seja, os jogos de azar resumiam-se a “[...] mera enumeração das possibilidades de se 

obter um dado resultado no jogo, não havendo preocupação probabilista exata.” 

(SILVEIRA, 2001, s/p). Dessa forma, a prática de jogos de azar não era pensada de 

maneira a reduzi-las à forma matemática como, por exemplo, calcular os casos 

favoráveis de um jogo e estimar a regularidade do acontecimento dos eventos. 

Um tratamento mais formal dos jogos de azar pode ter sido iniciado com a “[...] 

enumeração de possibilidades de que o jogo fornecesse um determinado resultado” 

(VIALI, 2008, p. 144, grifo nosso). Uma das primeiras tentativas de realizar esta 

enumeração foi do bispo Wibold de Cambrai, que inventou um jogo moral de dados no 

qual enumerava as possibilidades de resultados e as relacionava com as virtudes. Desta 

forma, os dados eram lançados, as virtudes eram determinadas, e o jogador se limitaria a 

essa virtude durante certo tempo (DAVID, 1962). Percebemos, neste caso, a tentativa de 

formalização através da escrita e elaboração das partições, mostrando a ideia de 

combinações por meio dos resultados que ocorressem nos três dados, mas mesmo 
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assim, esta ordem não possuía tanto valor, indicando que estas enumerações não 

possuíam preocupações matemáticas. 

Entretanto, os primeiros cálculos probabilísticos foram realizados por estudiosos 

italianos dos séculos XV e XVI, dentre os quais destacamos frei Luca Pacioli (1445 - 

1517), Niccolo Fontana, mais conhecido como Tartaglia (1499 - 1557) e Girolamo 

Cardano (1501 - 1576). Eles realizaram estudos nos quais compararam as frequências 

dos eventos e estimaram as chances de se ganhar nos jogos de azar, mas não 

apresentaram teoremas que se baseassem em alguma teoria (SILVEIRA, 2001).  

Frei Luca Pacioli dedicou-se ao estudo do problema conhecido como o problema 

dos pontos (divisão de apostas) que apresenta a seguinte situação: um jogo equitativo 

termina quando um dos jogadores vence seis partidas. Suponha-se que por algum 

motivo o jogo tenha que ser interrompido, e neste momento, o primeiro jogador tenha 

sido vencedor em cinco partidas e o segundo em apenas três. Como as apostas devem 

ser repartidas? Pacioli publicou, em 1494, na obra intitulada Summa de arithmetica, 

geometria, proportinoni e proportionalità, uma solução (incorreta) para este problema 

(VIALI, 2008; KATZ, 2009). Tal solução apontava que os jogadores deveriam dividir a 

aposta numa proporção de 5 por 3. Destacamos que o problema dos pontos pode ser 

considerado, segundo Coutinho (2007), como o problema fundador do cálculo das 

probabilidades e inspirou muitos outros pensadores da era Renascentista, como 

Tartaglia e Cardano. 

Tartaglia também trabalhou com o problema dos pontos. De acordo com Katz 

(2009), na obra intitulada General Trattato, publicada em 1556, este matemático 

afirmou que a solução apresentada por Pacioli para o problema dos pontos poderia estar 

incorreta.  

Já Girolamo Cardano, publicou em 1663 a obra Liber de Ludo Alae “ [...]  que 

buscava permitir a tomada de boas decisões nos problemas de jogos de azar encontrados 

naquela época.” (COUTINHO, 2007, p.52). Destacamos que, de acordo com Todhunter 

(1965), Cardano era um jogador inveterado e seu tratado pode ser entendido como um 

manual de jogos.  

Este matemático foi, de acordo com Viali (2008), o primeiro “[...] a introduzir 

técnicas de combinatória no cálculo dos casos possíveis de um evento e também a 

considerar a probabilidade de um evento como a razão entre o número de casos 
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favoráveis e o número de casos possíveis.” (p. 147). Entretanto, esta autora ressalta que 

os estudos de Cardano se limitaram “[...] a casos concretos de jogos de azar 

principalmente o de dados.” (p. 147). 

Neste sentido, no capítulo treze de seu tratado, Cardano mostra o número de 

casos favoráveis para as jogadas realizadas com dois dados. Os números 2 e 12 podem 

aparecer de uma única maneira. Já o 11 pode aparecer de duas maneiras, isto é, o seis 

aparecendo em qualquer um dos dois dados e o cinco no outro. Outro número é o 10 

que pode aparecer de três maneiras, isto é, cinco aparecendo em cada um dos dados, ou 

o seis aparecendo em qualquer um e o quatro no outro; e assim por diante. Cardano 

também mostra, corretamente, o número de casos favoráveis para as jogadas com três 

dados. Os números 3 e 18 podem aparecer de uma única maneira; 4 e 17 podem 

aparecer de três maneiras; e assim por diante. (TODHUNTER, 1965). 

Depois da participação de Tartaglia e Cardano na origem da teoria das 

probabilidades, não existe registro de outros estudiosos do século XVI que estudaram 

este assunto, apesar de haver algumas evidências de cálculos probabilísticos realizados 

por Galileu Galilei
8
 (1564 - 1642), relacionados com jogos de dados (DAVID, 1962).  

Galileu se dedicou ao estudo de um problema semelhante ao de Cardano que foi 

proposto por um amigo. Tal problema consistia em justificar porque quando são 

lançados três dados o número nove e o número 10 podem aparecer em seis combinações 

diferentes e a prática mostra que o número 10 aparece mais frequentemente do que o 

nove (TODHUNTER, 1965).  

Os fragmentos escritos por Galileu sobre este problema, entre 1613 e 1623, estão 

publicados na obra Sopra Le Scoperte dei Dadi. O trecho a seguir mostra o comentário 

de Galileu: 

 

O fato é que em um jogo de dados certos números são mais vantajosos que 

outros e tem uma razão óbvia, isto é, que alguns são mais facilmente e mais 

frequentemente produzidos do que outros, que dependendo da possibilidade 

podem ser constituídos com mais variedades de números. Então um 3 e um 

18, que são jogadas feitas somente de uma maneira com 3 números (isto é, 

este último com 6, 6, 6 e o anterior com 1, 1, 1, e não outra maneira), são 

mais difíceis de se produzir do que por exemplo, 6 ou 7, que pode ser feito de 

várias formas, isto é, um 6 com 1, 2, 3 e com 2, 2, 2 e com 1, 1, 4 e um 7 com 

1, 1, 5; 1, 2, 4; 1, 3, 3; 2, 2, 3. Porém, embora 9 e 12 podem ser constituídos 

                                                           
8
 Foi um físico, matemático, astrônomo e filósofo italiano, que fez importantes contribuições para a 

revolução científica. Desenvolveu o método científico e construiu muitos instrumentos. É considerado o 

“Pai da Ciência Moderna”.   
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de muitas maneiras como 10 e 11, e, por esse motivo, eles deveriam ser 

considerados como sendo de igual vantagens, no entanto, é entendido que ao 

longo das observações realizadas pelos jogadores de dados, estes 

consideraram 10 e 11 serem mais vantajosos do que 9 e 12. (GALILEU apud 

DAVID, 1962, p. 65. Tradução nossa) 

  

  

Atividade 1 

 

Em um jogo com três dados, mostrar que os números 9 e 10 podem ser obtidos 

de seis maneiras. Mostrar, também, que a possibilidade de aparecer o número 

10 é maior que a do número 9. 

 

 

 

O parágrafo anterior mostra que Galileu, já no início do século XVII, conhecia 

cálculos de uma probabilidade a partir de conceitos matemáticos de lados do dado 

igualmente prováveis. Entretanto, destacamos em consonância com Katz (2009), que 

somente por volta da década de 1660 a probabilidade entrou no pensamento europeu. A 

probabilidade, neste momento, era compreendida em dois sentidos: primeiro como uma 

forma de entender as constantes frequências no processo de chances e, segundo, como 

um método de determinar situações presumíveis de fé.  

O marco do início da Teoria das Probabilidades é considerado com a troca de 

correspondências entre os estudiosos franceses Blaise Pascal (1623 - 1662) e Pierre de 

Fermat (1601 - 1665). 

As sete
9
 cartas trocadas por estes estudiosos no ano de 1654 apresentam 

discussões e uma solução para um problema semelhante ao problema dos pontos 

(divisão de apostas). Este problema foi apresentado a Pascal por Antoine Gombauld 

(1610 - 1685), um homem que ganhava a vida jogando e era conhecido como cavaleiro 

de Méré. 

Desta forma, julgamos necessário apresentar as correspondências trocadas por 

Pascal e Fermat em 1654 e expor algumas considerações sobre as contribuições destes 

estudiosos para o desenvolvimento da teoria da probabilidade. 

                                                           
9
 Não localizamos, no decorrer desta investigação a primeira carta. 
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Capítulo II 

O desenvolvimento da Teoria da Probabilidade: as contribuições de 

Pascal, Fermat e Huygens 
 

Conforme apontado anteriormente, as correspondências entre Pascal e Fermat se 

configuraram como fundamentais para o desenvolvimento da Teoria das Probabilidades. 

Tais cartas apresentam reflexões sobre as resoluções dos problemas relacionados com 

os jogos de azar, principalmente o problema de divisão de apostas.  

Encontramos, conforme já exposto, registro de sete cartas trocadas entre estes 

matemáticos que tratavam de tais problemas. De acordo com Pombo (s/d), a primeira 

correspondência foi enviada a Fermat por Pascal e apresentava um problema de divisão 

de apostas e uma possível solução para ele.  Este problema, ainda de acordo com a 

referida autora, era que dois jogadores com igual perícia são interrompidos enquanto 

jogam um jogo de azar no qual havia sido apostada uma quantia de dinheiro. Dada a 

pontuação do jogo naquela altura, como deve ser dividida a aposta. 

A segunda carta é uma resposta de Fermat a Pascal e não foi datada. 

Apresentaremos a seguir uma tradução desta correspondência que realizamos com base 

na carta publicada em Smith (1929). 

 

Senhor 

 

Se me comprometo a fazer um ponto com um único dado em oito jogadas, e se nós 

combinarmos depois que o dinheiro é colocado em jogo, que eu não devo fazer a 

primeira jogada, é necessário pela minha teoria de que eu pegaria 1/6 do total da soma 

por causa da primeira jogada. 

Se nós concordamos depois que eu não devo fazer a segunda jogada, eu poderia, pela 

minha quota, pegar o sexto do restante que é 5/36 do total. 

Se, depois disto, nós concordarmos de que eu não deveria fazer a terceira jogada, eu 

poderia indenizar-me, tomando 1/6 do restante que é 25/216 do total. 

E se subsequentemente, nós concordarmos novamente que eu não deva fazer a quarta 

jogada, eu poderia tomar 1/6 do restante ou 125/1296 do total, e eu concordo com você 

que é o valor da quarta jogada, supondo que já tenha feito as jogadas anteriores. 
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Mas você propôs no seu último exemplo em sua carta (eu citei muitos de seus termos) 

que se eu me comprometo a encontrar seis em oito jogadas e se eu tiver jogado três 

vezes sem achá-lo, e se meu oponente propuser que eu não deveria jogar a quarta vez, e 

se ele desejar me tratar com justiça, é apropriado que eu tenha 125/1296 da soma 

inteira de nossas apostas. 

Isto, no entanto, não é verdade pela minha teoria. Para este caso, as três primeiras 

jogadas tendo nada ganho o jogador que estiver com os dados, a soma total, então, 

permanecerá no jogo, quem detém os dados e quem concordar em não jogar sua quarta 

jogada deverá obter 1/6 de seu prêmio. 

E se ele tiver jogado quatro vezes sem encontrar o ponto desejado e se eles 

concordarem que ele não deve jogar a quinta vez, ele, porém, terá 1/6 do total de sua 

quota. Uma vez que a soma toda fica em jogo, ela não segue somente a teoria, mas ela 

é de fato senso comum que cada jogada deveria ser de igual valor. 

Eu o aconselho, portanto (a escrever-me) que eu posso saber se nós concordamos na 

teoria, como eu acredito (o que nós fazemos), ou se nós diferimos somente nesta 

aplicação. 

 

Eu estou, muito cordialmente, etc., 

 

Fermat. 

 

 

 

É perceptível que Fermat discorda da resolução de Pascal apresentada na carta 

anterior, assim, apresenta outra solução para uma situação específica deste problema 

que é um jogo de dados com dois jogadores. Para Fermat, independente de qual jogada 

os dois jogadores decidam parar, o valor da aposta sempre será 1/6 do valor total, 

contrariando o que Pascal deixou explícito em sua primeira carta, como sendo 

125/1296, se o jogador parar em sua quarta jogada. Fermat convida Pascal a continuar o 

contato para manter a discussão sobre tal solução.  
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A terceira carta, datada 29 de julho de 1654, foi enviada por Pascal a Fermat. 

Apresentaremos a transcrição completa desta correspondência, disponível em Pombo 

(s/d): 

 

 

Quarta-feira, 29 de julho de 1654 

 

A impaciência tomou conta de mim, bem como de si, e, embora eu ainda esteja 

acamado, não posso evitar de lhe dizer que recebi a sua carta respeitante ao problema 

dos pontos, ontem à noite das mãos do Sr. Carvavi e que estou mais admirado do que 

lhe posso contar, não ouso escrevê-lo por extenso mas, numa palavra, o Sr. encontrou 

as duas divisões dos pontos e do dado com toda justiça. 

Admiro o seu método para o problema dos pontos mais do que para o do dado. Vi 

soluções para o problema do dado de várias pessoas, tais como a do Sr. Cavaleiro de 

Méré que me colocou a questão, e também a do Sr. Roberval. O Sr. De Méré nunca foi 

capaz de encontrar o valor exato dos pontos, nem foi capaz de encontrar um método de 

derivação, pelo que eu sou o único que conhece esta proporção. 

O seu método é muito bom e foi o primeiro que me ocorreu durante estas pesquisas. 

Mas, devido ao fato de as combinações serem excessivas, eu encontrei um atalho e, na 

realidade, outro, método mais curto e claro, o qual lhe passo a descrever em poucas 

palavras; pelo que gostaria de lhe abrir o meu coração daqui para a frente, se tal me é 

permitido, visto ter sido enorme o prazer que tive com o nosso acordo. Claramente vejo 

que a verdade é a mesma em Toulouse e em Paris. 

Este é o caminho que tomo para saber o valor de cada parte quando 2 jogadores jogam, 

por exemplo 3 lançamentos, e quando cada um aposta 32 pistolas (dinheiro da época). 

Suponhamos que o primeiro tem 2 pontos e o outro 1 ponto. Eles jogam agora uma vez 

na qual as hipóteses são tais que, caso o primeiro ganhe, ele ganhará a totalidade do 

que está apostado, ou seja, 64 pistolas. Se o outro ganhar eles ficarão 2 para 2 e, 

consequentemente, se pretenderem dividir acontecerá que cada um retirará o valor da 

sua aposta, ou seja, 32 pistolas. 

Considere então Sr. que se o primeiro ganha 64, serão dele. Se perder, 32 serão dele. 

Então, se eles não quiserem jogar este ponto e queiram dividir, sem o fazer, o primeiro 

jogador deverá dizer: “Eu tenho 32 pistolas, porque, mesmo que perca elas serão 
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minhas. Quanto às outras 32, talvez as venha a ganhar ou talvez você as ganhe, o risco 

é igual. Assim, vamos dividir as 32 pistolas a meias, e eu fico com as 32 que são 

realmente minhas”. 

Ele terá então 48 e o outro 16. 

Agora suponhamos que o primeiro tinha 2 pontos e o outro nenhum, e que jogavam 

para 1 ponto. 

As hipóteses são tais que, caso o primeiro ganhe, levará a totalidade da aposta, 64 

pistolas. Se o outro ganhar, tenha em atenção de que eles voltarão à situação atrás 

descrita, na qual o primeiro tem 2 pontos e o segundo 1 ponto. 

Neste caso, já demonstramos que 48 serão do que tem 2 pontos. Portanto, se eles não 

quiserem jogar este ponto ele deverá dizer: “Se eu ganhar fico com tudo, ou seja, com 

64 pistolas. Se eu perder, 48 serão ligeiramente minhas. Portanto, dê-me as 48 que me 

pertencem de certeza mesmo que eu perca e, vamos dividir as outras 16 ao meio pois 

temos as mesmas hipóteses de as ganhar”. Então, ele terá 48 + 8 que são 56. 

Vamos agora imaginar que o primeiro tem apenas 1 ponto e o outro nenhum. Repare 

Sr., que se eles iniciarem um nova jogada as hipóteses serão tais que, caso o primeiro 

ganhe, ele terá 2 pontos e o outro 0 e dividindo, como na situação anterior, 56 serão 

dele. Se ele perder, eles ficarão empatados e 32 serão dele. Ele deverá dizer então: “Se 

não quer jogar dê-me as 32 pistolas que são de certeza minhas e, vamos dividir o resto 

das 56 ao meio. De 56 tira 32 ficam 24. Depois, divida 24 ao meio dá 12 para si e 12 

para mim, que com 32 dará 44”. 

Como vê, por este meio, por simples subtração, pela primeira jogada ele terá 12 do 

outro, pela segunda mais 12 e pela terceira 8. 

Mas, para não tornar isto mais misterioso, uma vez que você deseja ver tudo a 

descoberto, e como não tenho outro objetivo que não seja o de ver se estou errado, o 

valor (quero dizer, apenas o valor da aposta do outro jogador) da última jogada de 2 é o 

dobro do da última jogada de 3 e quatro vezes o da última jogada de 4 e 8 vezes o da 

última jogada de 5, etc. 

Mas a relação (razão) das primeiras jogadas não é tão fácil de encontrar. 

Como não pretendo esconder nada, aqui fica o método e aqui está o problema que 

considerei em tantos casos, como tive o prazer de o fazer: “sendo considerado qualquer 

número de jogadas que alguém pretenda, encontrar o valor da primeira”. 
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Por exemplo, suponhamos que o número de jogadas é 8. Tomam-se os primeiros 8 

números pares e os primeiros 8 números ímpares, assim: 

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 

e 

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 

Multiplica-se os números pares desta forma: o primeiro pelo segundo, o seu produto 

pelo terceiro, o seu produto pelo quarto, o seu produto pelo quinto, etc.; multiplica-se 

os números ímpares da mesma forma: o primeiro pelo segundo, o seu produto pelo 

terceiro, etc. 

O último produto dos números pares é o denominador e o último produto dos números 

ímpares é o numerador da fração, que exprime o valor da primeira jogada de 8. Isto 

quer dizer que, se cada um joga o número de pistolas iguais ao produto dos números 

pares, pertencer-lhe-ão (quem perder a jogada) a quantia da aposta do outro, expressa 

pelo produto dos números ímpares. Isto pode ser provado mas, com muita dificuldade 

devido às combinações, tais como você imaginou, e eu não consegui prová-lo por este 

outro método que agora lhe vou explicar mas, apenas pelo das combinações. 

Eis aqui os teoremas que conduzem a este, os quais são proposições aritméticas 

corretas, no que diz respeito às combinações nas quais eu encontrei tantas propriedades 

bonitas: 

Se de qualquer número de letras, como 8 por exemplo, 

 

A, B, C, D, E, F, G, H 

 

Você formar todas as combinações possíveis de 4 letras, depois todas as combinações 

de 5 letras, depois as de 6, depois as de 7, de 8, etc. e tomar todas as combinações 

possíveis, eu digo que, se você adicionar metade das combinações de 4 com cada uma 

das combinações mais altas, a soma será igual ao número da progressão quaternária 

começando com 2, o qual é metade do número total. 

Por exemplo, utilizarei o latim, visto o francês não servir para nada: 

Se qualquer número de letras, por exemplo 8, 

 

A, B, C, D, E, F, G, H 
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for somado em todas as combinações possíveis, de 4, 5, 6, até 8, eu afirmo que, se você 

somar metade das combinações de 4, que são 35 (metade de 70) a todas as 

combinações de 5, que são 56, e todas as combinações de 6, a saber 28, e todas as 

combinações de 7, a saber 8, e todas as combinações de 8, a saber 1, a soma é o quarto 

número da progressão quaternária cujo primeiro termo é 2. Eu digo que o quarto 

número para 4 é metade de 8. 

Os números da progressão quaternária cujo primeiro termo é 2 são 

 

2, 8, 32, 128, 512, etc. 

 

dos quais 2 é o primeiro, 8 é o segundo, 32 é o terceiro e 128 o quarto. Destes o 128 é 

igual: 

+ 35 (metade das combinações de 4 letras) 

+ 56 (as combinações de 5 letras) 

+ 28 (as combinações de 6 letras) 

+ 8 (as combinações de 7 letras) 

+ 1 (a combinação de 8 letras) 

 

Este é o primeiro teorema, o qual é puramente aritmético. O outro diz respeito à teoria 

dos pontos e é assim: 

É necessário dizer primeiro que: se um (jogador) tem um ponto de 5, por exemplo, 

apesar de perder 4, o jogo será definitivamente decidido em 8 jogadas, que são o dobro 

de 4. 

O valor da primeira jogada de 5, na aposta do outro, é a fração que tem como 

numerador metade da combinação de 4 das 8 (tomei 4 porque é igual ao número de 

pontos que ele perdeu e 8 porque é o dobro de 4) e para denominador, o mesmo 

numerador somado a todas as mais altas combinações. 

Assim, se eu tiver 1 ponto de 5, 35/128 da aposta do meu opositor pertence-me. Isto 

quer dizer que, se ele tiver apostado 128 pistolas eu tirarei 35 e deixá-lo-ei com o resto, 

93. 

Mas, esta fração, 35/128, é a mesma que 105/384 que é o resultado da multiplicação 
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dos números pares para o denominador e da multiplicação dos números ímpares para o 

numerador. 

O senhor verá tudo isto sem qualquer dúvida se se der ao trabalho, por isso acho 

desnecessário discutir mais consigo acerca disto. 

Contudo, enviar-lhe-ei uma das minhas antigas tabelas; não tenho tempo para copiá-la 

mas mencioná-la-ei. 

Você verá aqui, como sempre, que o valor da primeira jogada é igual ao da segunda, 

algo que será facilmente provado pelas combinações. 

Verá também que os números da primeira linha estão sempre a crescer; os da segunda 

igualmente, bem como os da terceira. 

Mas, após isto, os da quarta linha diminuem, bem como os da quinta. Isto é ímpar. 

 

 

 

 6 jogadas 5 jogadas 4 jogadas 3 jogadas 2 jogadas 1 jogada 

Primeira 

Jogada 
63 70 80 96 128 256 

Segunda 

Jogada 
63 70 80 96 128 

 

Terceira 

Jogada 
56 60 64 64 

 

Quarta 

Jogada 
42 40 32 

 
Quinta 

Jogada 
24 16 

 
Sexta 

Jogada 
8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das 256 

pistolas do 

meu 

adversário, 

depois de..., 

pertencem-

me... 

Se cada um apostar 256 pistolas 
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 6 jogadas 5 jogadas 4 jogadas 3 jogadas 2 jogadas 1 jogada 

Primeira 

Jogada 
63 70 80 96 128 256 

Segunda 

Jogada 
126 140 160 192 256 

 

Terceira 

Jogada 
182 200 224 256 

 

Quarta 

Jogada 
224 240 256 

 
Quinta 

Jogada 
248 256 

 
Sexta 

Jogada 
256  

 

 

Não tenho tempo para lhe enviar a prova de um ponto difícil que muito espantou o Sr. 

De Mére, pois ele tem competência mas não é um geometra (o que é como sabe um 

grande defeito), e ele ainda não compreende que uma linha matemática é infinitamente 

divisível e está firmemente convencido que é composta por um número finito de 

pontos. Nunca consegui tirar-lhe essa ideia. Se você conseguisse isso torná-lo-ia 

perfeito. 

Ele diz-me, então, que encontrou um erro nos números, por esta razão: 

Se alguém aceitar jogar um 6 com um dado, a vantagem de aceitar fazer isso em 4, está 

como 671 para 625. 

Se alguém aceitar jogar um dupla de 6 com 2 dados, a desvantagem de acertar é 24. 

Mas, contudo, 24 está para 36 (que é o número de faces de 2 dados) como 4 está para 6 

(que é o número de faces de um dado).  

Este foi o seu grande escândalo que o fez dizer, altivamente, que os teoremas não eram 

consistentes e que a aritmética era de loucos. Mas, o Sr. verá facilmente a razão, pelos 

princípios que possui.  

Devo pôr em ordem tudo o que já fiz, quando acabar o Tratado sobre Geometria, no 

qual tenho vindo a trabalhar há já algum tempo. 

Também fiz algo com aritmética e peço-lhe para me dar o seu conselho sobre tal 

Das 256 

pistolas do 

meu 

adversário, 

depois 

de..., 

pertencem-

me... 

Se cada um apostar 256 pistolas 
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assunto.  

Propus o seguinte lema, que toda a gente aceitou: a soma dos n primeiros termos da 

progressão contínua partindo da unidade, como  

 

1,2,3,4, 

 

multiplicada por 2 é igual ao último termo, 4, multiplicado pelo termo seguinte, 5. Isto 

equivale a dizer que a soma dos inteiros até A, multiplicada por 2 é igual ao produto  

 

A(A + 1). 

 

Chego agora ao meu teorema:  

“Se um for subtraído à diferença dos cubos de quaisquer dois números 

consecutivos, o resultado é seis vezes todos os números contidos na raiz do menor 

deles”.
10

 

Deixemos as duas raízes, R e S, diferirem por uma unidade. Digo que R
3 

- S
3 

- 1 é igual 

a seis vezes a soma dos números contidos em S.  

Tomemos S como A, então R é A + 1. Portanto, o cubo da raiz R ou A + 1 é  

 

A
3
 + 3A

2
 + 3A + 1

3
. 

 

O cubo de S, ou A, é A
3
 e a diferença disto é R

3
 - S

3
; portanto, se subtrairmos uma 

unidade 3A
2
 + 3A é igual a R

3
 - S

3
 - 1. Mas, pelo lema, o dobro da soma dos números 

contidos em A ou S é igual a A(A + 1); isto é, A
2
 + A. Portanto, seis vezes a soma dos 

números em A é igual a 3A
3
 + 3A. Mas, 3A

3
 + 3A é igual a R

3
 - S

3
 - 1. Então, R

3
 - S

3
 - 

1 é igual a seis vezes a soma dos números contidos em A ou S. Quod erat 

demonstradum.  

 Ninguém me colocou nenhuma dificuldade em relação ao que foi dito atrás mas, 

disseram-me que ninguém o fez porque todos estão acostumados a este método. Em 

relação a mim próprio, e digo isto sem estar a fazer nenhum favor a mim próprio, 

                                                           
10

 Grifos no original. 
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deveriam admitir isto como um excelente tipo de demonstração. Contudo, aguardo pelo 

seu comentário, com deferência. Tudo o que já provei em aritmética é desta natureza. 

Aqui estão duas dificuldades (posteriores ou suplementares): provei um teorema 

simples fazendo uso do cubo de uma linha comparado com o cubo de outra. Com isto 

quero dizer, que isto é puramente geométrico e de grande rigor. Assim, resolvi o 

problema: “Dados quaisquer 4 planos, 4 pontos e 4 esferas, encontrar a esfera que, 

tocando nas esferas dadas, passa pelos pontos dados e deixa nos planos segmentos, 

nos quais podem ser inscritos certos ângulos” e este: “Dados quaisquer 3 círculos, 

3 pontos e 3 retas, encontrar o círculo que toca nos círculos dados e nos pontos, e 

que deixa nas retas um arco onde um dado ângulo pode ser inscrito”. 

Resolvi estes problemas no plano, usando nada mais na sua construção a não ser 

círculos e retas mas, na demonstração fiz uso de cônicas, parábolas e hipérboles. 

Contudo, uma vez que a construção é no plano, mantenho a minha solução no plano, e 

é assim que ela deve passar. 

Este é um pobre reconhecimento da honra que me deu ao apresentar o meu discurso, 

que o tem vindo a afligir há tanto tempo. Nunca pensei que lhe deveria ter dito duas 

palavras e, se eu lhe dissesse o que me predomina no meu coração - quanto melhor o 

conheço, mais o honro e o admiro - e, se quisesse ver a que grau corresponde isto, 

permitiria um lugar na sua amizade para aquele que é, Sr., o seu...  

 

Pascal. 

 

Destacamos que nesta carta Pascal comenta que já conhecia a solução que 

alguns matemáticos já haviam proposto para tal problema. Afirma que irá apresentar 

uma resolução mais simples que a mostrada por Fermat e inicia sua exposição para um 

caso de dois jogadores, enfatizando aquilo que o vencedor deveria afirmar ao outro 

jogador caso decidissem finalizar o jogo em um determinado momento. Apresenta, 

então, a resolução para um caso particular de oito jogadas, expondo algumas 

proposições e as demonstrando, na tentativa de generalizar a solução para o Problema 

dos Pontos. Dessa forma, Pascal solicita a Fermat que verifique e discuta a sua 

resolução. 



21 

 

 

 

Expõe uma tabela baseada nestes resultados, ressaltando algumas regularidades 

e indicando como as apostas deveriam ser divididas, na qual cada jogador aposta 256 

pistolas. Em seguida, apresenta outra tabela, que não conseguimos relacionar com a 

anterior. 

Apresenta o problema que um jogador deve conseguir um seis com um dado em 

quatro jogadas, proposto pelo Cavaleiro de Méré, do qual Pascal discorda da resolução. 

Para finalizar a carta, prova que a diferença dos cubos de quaisquer dois 

números naturais consecutivos, subtraindo um deles, é seis vezes a soma de todos os 

números contendo o menor deles. Além disso, apresenta duas afirmações de dois 

problemas geométricos. Pede novamente a Fermat que comente suas demonstrações. 

A outra correspondência é uma continuação da carta anterior datada de 24 de 

agosto de 1654. Apresentaremos a tradução desta carta, disponível em Pombo (s/d), a 

seguir: 

 

 

 

Segunda-feira, 24 de agosto de 1654. 

 

Senhor, 

 

 Na última carta não consegui explicar-lhe todas as minhas ideias acerca do problema 

dos pontos e, ao mesmo tempo, tenho um certo receio em fazer isso pois, temo que esta 

admirável harmonia conseguida entre nós e que é tão querida para mim, comece a 

diminuir pois, tenho receio que tenhamos opiniões diferentes em relação a este assunto. 

Desejo expor-lhe todo o meu raciocínio e, peço-lhe o favor de me corrigir caso eu 

esteja em erro, ou de me endossar caso esteja correto. Peço-lhe isto com toda a 

confiança e sinceridade pois nem sequer estou certo que você estará do meu lado. 

Quando há somente dois jogadores a sua teoria, que prossegue das combinações, é 

muito justa. Mas, quando há três, acredito que tenho a prova que é injusto que proceda 

de qualquer outra maneira diferente daquela que eu tenho. Mas, o método que lhe dei a 

conhecer, e o qual tenho usado universalmente, é comum a todas as condições 

imagináveis de distribuição dos pontos, em vez do das combinações (as quais eu não 
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uso, exceto em casos particulares quando é mais curto do que o método habitual), um 

método que só é bom em casos isolados. 

Tenho a certeza de que conseguirei fazê-lo entender mas, são necessárias algumas 

palavras da minha parte e um pouco de paciência da sua parte. 

Este é o método de procedimento quando se tem dois jogadores: se dois jogadores 

estiverem a jogar em vários lançamentos, encontram-se num estado tal que o primeiro 

carece de 2 pontos e o segundo de 3 para ganhar a aposta, você diz que é necessário ver 

em quantos pontos será o jogo, absolutamente, decidido. 

É conveniente supor que isto será em 4 pontos, donde se conclui que, é necessário ver 

de quantas maneiras diferentes podem ser distribuídos os pontos, entre os dois 

jogadores, quantas combinações existem para fazer com que o primeiro ganhe e, 

quantas para fazer com que o segundo ganhe e, para dividir a aposta de acordo com 

essa proporção. Eu dificilmente poderia entender esta explicação se não a soubesse 

antes; mas, você também escreveu isto na sua discussão. Então, para ver de quantas 

maneiras 4 pontos podem ser distribuídos entre dois jogadores, é necessário imaginar 

que eles jogam com um dado de apenas 2 faces (uma vez que há apenas dois 

jogadores), como cara e coroa, e que eles lançam 4 dados destes (porque eles jogam 4 

vezes). Agora, é necessário ver de quantas maneiras podem eles cair. Isso é fácil de 

calcular. Podem haver 16, que é a segunda potência de 4; que é o mesmo que dizer, o 

seu quadrado. Agora imagine que uma das faces tem marcado a, favorável ao primeiro 

jogador. E, suponha que a outra tem marcado b, favorável ao segundo. Então estes 4 

dados podem cair de acordo com qualquer uma destas disposições:  

 

 

a  

a  

a  

a  

a  

a  

a  

b  

a  

a  

b  

a  

a  

a  

b  

b  

a  

b  

a  

a  

a  

b  

a  

b  

a  

b  

b  

a  

a  

b  

b  

b  

b  

a  

a  

a  

b  

a  

a  

b  

b  

a  

b  

a  

b  

a  

b  

b  

b  

b  

a  

a  

b  

b  

a  

b  

b  

b  

b  

a  

b  

b  

b  

b  

1  1  1  1  1  1  1  2  1  1  1  2  1  2  2  2  
 

 

e, porque o primeiro jogador carece de dois pontos, todas as disposições que têm 2 a's 
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fazem com que ele ganhe. Assim sendo, tem 11 a seu favor. E, porque o segundo 

carece de três pontos, todas as disposições que têm 3 b's, fazem com que ele ganhe. Há 

5 desta forma. Assim, é necessário que eles dividam a aposta como 11 está para 5. 

Pelo seu método, quando temos dois jogadores, você diz que se existirem mais 

jogadores, não será difícil fazer a divisão por este método. 

Neste ponto Sr, digo-lhe que esta divisão, baseada nas combinações, é muito equitativa 

e boa mas, se houver mais do que dois jogadores nem sempre é justo e devo-lhe dizer a 

razão para tal diferença. Comuniquei o seu método a (alguns dos) nossos cavalheiros, e 

o Sr. Roberval fez-me esta objeção: 

Que é errado basear o método de divisão na suposição que eles estão a jogar por 4 

lançamentos vendo que, quando um carece de dois pontos e o outro de três, não há 

necessidade que eles joguem quatro jogadas, uma vez que, pode dar-se o caso que 

joguem dois, ou três ou, na verdade, talvez quatro. 

Isto porque ele não vê por que é que um deve fingir fazer uma divisão justa, com a 

condição assumida que um jogue quatro lançamentos, tendo em consideração o fato de 

que, nos termos naturais do jogo, eles não devem lançar o dado depois de um dos 

jogadores ter ganho; e que, se isto pelo menos não é falso, deve ser provado. 

Consequentemente, ele suspeita que nós tenhamos cometido um paralogismo. 

Eu respondi-lhe que não tinha encontrado a minha explicação, tanto no método das 

combinações, que na verdade não está em causa neste momento, como no meu método 

universal, do qual nada escapa e que transmite a sua prova por si mesmo. Este encontra 

a mesma divisão que a do método das combinações. Além disso, mostrei-lhe a verdade 

das divisões entre os dois jogadores pelas combinações, da seguinte forma: não é 

verdade que, se dois jogadores, estando de acordo com as condições da hipótese de que 

um carece de dois pontos e o outro de três, devem, de comum acordo, jogar 4 jogadas 

completas, isto é, que devem lançar 4 vezes, ao mesmo tempo, dois dados de duas 

faces - não é verdade, digo eu, que, caso eles estejam impedidos de jogar as 4 jogadas, 

a divisão deve ser, como já dissemos, de acordo com as combinações favoráveis a cada 

um? Ele concordou com isto e isto está de fato provado. Mas, ele negou que o mesmo 

acontece quando eles não são obrigados a jogar as 4 jogadas. Então, eu respondi como 

se segue: 

Não é óbvio que os mesmos jogadores, não estando obrigados a jogar as 4 jogadas mas, 
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desejando desistir do jogo antes de um deles ter alcançado a sua pontuação, podem, 

sem perda ou ganho, ser obrigados a jogar as 4 jogadas, e que esse entendimento não 

muda, de modo algum, as suas condições? Visto que se o primeiro ganhar os 2 

primeiros pontos de 4, não deverá, aquele que ganhou, recusar jogar mais 2 jogadas, 

vendo que se ele ganhar, não ganhará mais e se perder, não ganhará menos? Porque os 

dois pontos que o outro ganhar não são suficientes, dado que ele carece de 3 e não há 

pontos que cheguem, em 4 jogadas, para ambos conseguirem o número que lhes falta. 

É com certeza conveniente considerar que, é absolutamente igual e indiferente para 

cada um, quer eles joguem segundo a maneira natural do jogo, a qual é acabar assim 

que um consiga a sua pontuação, quer eles joguem as 4 jogadas por completo. Assim 

sendo, dado que estas duas condições são iguais e indiferentes, a divisão deve ser 

semelhante para ambos. Mas, dado que só é justo quando eles são obrigados a jogar as 

4 jogadas, como eu mostrei, também é, portanto, justo no outro caso. 

Esta foi a maneira como eu o provei e, como deve estar recordado, esta demonstração é 

baseada na igualdade das duas condições verdadeiras, assumidas em relação aos dois 

jogadores, a divisão é a mesma em cada um dos métodos e, se um ganhar ou perder por 

um método, ele perderá ou ganhará pelo outro, e os dois terão sempre a mesma quantia. 

Usemos o mesmo argumento para três jogadores e, assumamos que ao primeiro falta 1 

ponto, ao segundo 2 e ao terceiro 2. Para fazer a divisão, seguindo o mesmo método 

das combinações, é necessário primeiro descobrir em quantos pontos pode ser decidido 

o jogo, como fizemos quando havia 2 jogadores. Aqui, terão que ser em três pontos, 

pois eles não conseguem jogar 3 jogadas sem, necessariamente, chegar a uma 

conclusão. 

É agora necessário ver de quantas maneiras podem ser combinadas as 3 jogadas, entre 

os jogadores, e quantas são favoráveis ao primeiro, quantas são ao segundo e quantas 

ao terceiro, e seguindo a proporção na distribuição da aposta, como fizemos na 

hipótese dos 2 jogadores. 

É fácil ver quantas combinações há ao todo. Isto é a terceira potência de 3; que é o 

mesmo que dizer, o seu cubo, ou 27. Pois, se um atirar 3 dados ao mesmo tempo (pois 

é necessário atirar 3 vezes), tendo estes dados 3 faces cada um (uma vez que há 3 

jogadores), uma marcada a favorável ao primeiro, uma marcada b favorável ao 

segundo e outra marcada c favorável ao terceiro, - é evidente que estes 3 dados 
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atirados, ao mesmo tempo, podem cair de 27 maneiras diferentes, como: 

 

a 

a 

a 

a 

a 

b 

a 

a 

c 

a 

b 

a 

a 

b 

b 

a 

b 

c 

a 

c 

a 

a 
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b 

a 
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a 
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b 
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b 
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c 

b 

b 

c 

b 
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c 

c 

b 

c 

c 

c 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1   1 1 1 1   1   
    2      2  2 2 2  2      2     
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Dado que o primeiro carece de 1 ponto então, todas as distribuições onde aparece um a 

são-lhe favoráveis. Ao todo há 19. O segundo carece de 2 pontos. Então, todas as 

distribuições onde há dois b’s, são a seu favor. Há 7 delas. O terceiro carece de 2 

pontos. Portanto, todas as distribuições onde aparecem dois c’s são-lhe favoráveis. Há 

7 destas. 

Se nós concluirmos daqui, que é necessário dar a cada um de acordo com a proporção 

19, 7, 7, estamos a cometer um sério erro, e eu hesitaria em acreditar que você faria 

isto. Há diversos casos favoráveis ao primeiro e ao segundo, como abb tem o a de que 

o primeiro precisa, e os 2 b’s de que precisa o segundo. Assim como o acc é favorável 

ao primeiro e ao terceiro. 

Portanto, não é desejável contar as distribuições que são comuns aos dois como 

valendo o valor total de cada mas, somente metade do ponto. Pois, se a distribuição acc 

ocorrer, o primeiro e o terceiro deverão ter o mesmo direito à aposta, fazendo cada um 

a sua pontuação. Assim sendo, eles devem dividir a aposta ao meio. Se a distribuição 

aab ocorrer, o primeiro ganha sozinho. É necessário fazer a seguinte suposição: 

Existem 13 distribuições que dão o total da aposta ao primeiro, 6 que dão metade e 8 

que não lhe valem de nada. Assim, se a soma total for uma pistola, há 13 distribuições, 

em que cada uma lhe vale uma pistola, há 6 que lhe valem 1/2 de uma pistola, e 8 que 

não lhe valem de nada. 

Então, neste caso da divisão, é necessário multiplicar 

13 por uma pistola que dá 13 

6      por metade que dá    3 

8       por zero que dá          0 
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                                      Total 27                              Total 16 

e dividir a soma dos valores, 16, pela soma das distribuições, 27, o que dá a fração 

16/27 e é esta quantia que pertence ao primeiro jogador, no caso de haver uma divisão; 

o que quer dizer, 16 pistolas de 27. 

As partes do segundo e terceiro jogador serão as mesmas: 

há      4 distribuições que valem 1 pistola; multiplicando,                4 

há      3 distribuições que valem 1/2 de uma pistola; multiplicando, 1 ½  

e        20 distribuições que não valem nada                                         0 

Total 27                                                                                       Total 5 ½  

Assim 5 ½  pistolas de 27 pertencem ao segundo jogador, e o mesmo ao terceiro. A 

soma de 5 ½ , 5 ½  e 16 dá 27. 

Parece-me que é esta a maneira na qual é necessário fazer a divisão pelas combinações, 

de acordo com o seu método, a não ser que tenha algo mais sobre o assunto que eu não 

saiba. Mas, se não estou enganado, esta divisão é injusta. 

A razão é que estamos a fazer uma suposição falsa, isto é, que eles estão a jogar 3 

lançamentos sem exceção, em vez da condição natural deste jogo que é, que eles não 

devem jogar a não ser quando um dos jogadores obtiver o número de pontos que lhe 

faltam, e nesse caso o jogo termina. 

Não é que tal não possa acontecer ao jogarem 3 vezes mas, pode acontecer que eles 

joguem uma ou duas vezes e não necessitem de jogar outra vez. 

Mas dirá você: porque é que é possível fazer a mesma suposição neste caso como 

fizemos no caso dos 2 jogadores? Aqui fica a razão: na verdadeira condição (do jogo) 

entre 3 jogadores só um pode ganhar pois, pelos termos do jogo, terá terminado assim 

que um (dos jogadores) ganhe. Mas, sob as condições assumidas, 2 podem obter o 

número dos seus pontos, dado que o primeiro pode ganhar o ponto que lhe falta e, um 

dos outros pode ganhar os 2 pontos que lhe faltam, desde que eles tenham jogado só 3 

jogadas. Quando há apenas 2 jogadores, as condições assumidas e as verdadeiras 

condições contribuem para a vantagem dos 2. É isto que faz a maior diferença entre as 

condições assumidas e as verdadeiras. 

Se os jogadores se encontrarem no estado dado na hipótese, - o que é o mesmo que 

dizer que, se o primeiro carece de 1 ponto, o segundo de 2 e o terceiro de 2; e se eles 

concordarem e cooperarem para a estipulação de que eles jogarão 3 jogadas completas; 
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e se aquele que fizer e os pontos que lhe faltam tomar o total da soma se for o único a 

conseguir os pontos; ou se dois conseguirem obtê-los, que devem partilhar 

equitativamente, - neste caso, a divisão deve ser feita como eu indico aqui: o primeiro 

deve ficar com 16, o segundo com 5 ½  e o terceiro com 5 ½  de 27 pistolas, e isto traz 

consigo a sua prova na suposição da condição acima indicada. 

Mas, se eles jogarem simplesmente na condição de que não jogarão necessariamente as 

3 jogadas mas, que jogarão apenas até que um deles tenha obtido os seus pontos, e que 

então o jogo deve acabar sem dar a outro a oportunidade de alcançar a sua pontuação, 

então 17 pistolas deverão pertencer ao primeiro, 5 ao segundo e 5 ao terceiro, de um 

total de 27. E isto é dado pelo meu método geral que também determina que, sob a 

condição precedente, o primeiro deve ficar com 16, o segundo com 5 ½  e o terceiro 

com 5 ½ , sem usar as combinações - pois, isto resulta para todos os casos e sem 

nenhum obstáculo. 

Estas, Sr, são as minhas reflexões sobre este tópico, no qual não tenho nenhuma 

vantagem sobre si excetuando o fato de ter meditado nele mais tempo mas, isto é pouco 

(vantajoso para mim) do seu ponto de vista, uma vez que o seu primeiro palpite é mais 

penetrante que as minhas prolongadas tentativas. 

Não me é permitido revelar-lhe as minhas razões para estar ansioso pelas suas opiniões. 

Acredito que você reconheceu nisto que a teoria das combinações é boa, para o caso 

dos 2 jogadores, por acidente, como também é, por vezes, boa no caso dos 3 jogadores, 

como quando um carece de 1 ponto, outro de 1 e o outro de 2, pois neste caso, o 

número de pontos aos quais o jogo termina não é suficiente para permitir que 2 ganhem 

mas, não é um método geral e é bom somente no caso de ser necessário jogar, 

exatamente, um dado número de vezes. 

Consequentemente, como você não tinha o meu método quando me enviou a divisão 

entre vários jogadores mas, (dado que você tinha) só o das combinações, temo que 

defendamos diferentes pontos de vista relativamente a este assunto. 

Peço-lhe que me informe acerca do modo como procederia na sua pesquisa neste 

problema. Receberei a sua resposta com respeito e alegria, mesmo que as suas opiniões 

sejam contrárias às minhas. 

Pascal  
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Nesta carta, Pascal afirma que o método de Fermat é satisfatório somente no 

caso de dois jogadores e que não é apropriado para o caso que exista mais do que dois 

apostadores. Assim, Pascal apresenta todas as possibilidades para o caso de dois 

jogadores, o primeiro, faltando dois pontos para ganhar e o segundo, faltando três. Uma 

vez que o primeiro precise de dois e o segundo de três pontos, o jogo será decidido em 

quatro jogadas.  

Neste contexto, Pascal utiliza um dado de duas faces, sendo o lado a para o 

primeiro jogador e o lado b para o segundo jogador e enumera todas as possibilidades e 

proporções das apostas. Expõe dezesseis possibilidades, de maneira que onze são 

favoráveis ao primeiro jogador e cinco ao segundo. 

Afirma que comentou esta resposta com o G. Roberval (1602 - 1675)
11

, e este 

apontou que sua conclusão poderia estar errada em basear as apostas em quatro jogadas, 

uma vez que o jogo poderia ser encerrado em duas ou três jogadas, e o jogador 

ganhador não teria a necessidade de esperar pelas jogadas restantes. Assim, o Sr. 

Roberval conclui que Pascal e Fermat talvez teriam cometido uma falsa afirmação. Mas 

Pascal, nesta carta, justifica essa objeção e consegue provar o seu raciocínio.  

Para finalizar a correspondência, apresenta o caso de três jogadores e para 

resolvê-lo utiliza um raciocínio análogo ao de dois jogadores. 

Em 29 de agosto de 1654, Fermat escreve a Pascal, antes de ter recebido a carta 

de 24 de agosto (DAVID, 1962). Apresentamos a seguir uma tradução desta carta obtida 

em Pombo (s/d): 

 

 

Sábado, 29 de Agosto de 1654. 

 

Senhor, 

 

A nossa troca continua e fico contente que os nossos pensamentos estejam em tão 

perfeita sintonia como parece, desde o momento em que tomamos a mesma direção e 

                                                           
11

 Professor de Matemática do Colégio da França, membro da Academia de Mersenne e amigo de Etiene 

Pascal (pai de Pascal). 
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seguimos o mesmo caminho. O seu recente "Tratado Aritmético do Triângulo" e as 

suas aplicações são uma prova autêntica e se as minhas computações não me enganam, 

a sua 11ª consequência
 
foi de Paris a Toulouse, enquanto o meu teorema sobre números 

figurados, que é praticamente o mesmo, ia de Toulouse a Paris. 

Enquanto estive a trabalhar no problema, não me preocupei em procurar os erros e 

estou convencido que o verdadeiro modo de escapar aos erros é cooperando consigo. 

Mas, se devo dizer mais, será da natureza de um cumprimento, e que devemos banir 

aquele inimigo da doce e fácil conversação. 

Chegou agora a minha vez de lhe dar a conhecer algumas das minhas descobertas 

numéricas mas, o fim do parlamento aumenta os meus deveres e espero que, pondo de 

lado a sua bondade, me concederá o devido e quase necessário respeito. 

Contudo, irei responder à sua questão dos 3 jogadores que fazem 3 jogadas. Quando o 

primeiro tem um (ponto) e os outros nenhum, a sua primeira solução é a verdadeira e a 

divisão da aposta deve ser 17, 5 e 5. A razão para isto é por si só evidente e segue 

sempre o mesmo princípio, as combinações, tornando claro que o primeiro tem 17 

hipóteses enquanto cada um dos outros tem apenas 5. 

Quanto ao resto, não haverá nada que eu lhe escreva no futuro que não seja com 

franqueza. Contudo, medite, se achar conveniente, neste teorema: as potências 

quadradas de 2 adicionadas à unidade são sempre números primos. [Isto é,] 

 o quadrado de 2 adicionado à unidade dá 5, que é um número primo; 

 o quadrado do quadrado é 16 que, quando a unidade lhe é adicionada faz 17, um 

número primo; 

 o quadrado de 16 é 256 que, quando lhe é adicionada a unidade faz 257, um 

número primo; 

e assim até ao infinito. 

Esta é uma propriedade cuja veracidade lhe mostrarei. A sua prova é muito difícil e 

asseguro-lhe que ainda não a consegui encontrar completamente. Não deverei pô-la em 

ordem para si, a não ser que chegue ao seu fim. 

Este teorema serve na descoberta dos números que estão numa dada razão às suas 

partes alíquotas, tendo em conta que fiz muitas descobertas. Falaremos disso noutra 

altura. 
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Eu sou, Senhor, o seu etc. 

Fermat 

Em Toulouse, a 29 de Agosto de 1654. 

 

 

 

Fermat inicia esta carta comparando a décima primeira proposição apresentada 

no Tratado do Triângulo Aritmético, de Pascal, com seus estudos sobre os números 

figurados. 

Posteriormente, volta a discutir a resolução do Problema dos Pontos proposta 

por Pascal e finaliza a carta apresentando o resultado de que as potências quadradas do 

número dois adicionado por um é sempre um número primo
12

. 

A sexta carta, também é de Fermat destinada a Pascal. Apresentamos uma 

tradução dela disponível em Pombo (s/d). 

 

 

Sexta-feira, 25 de setembro de 1654. 

 

Senhor, 

 

Não esteja apreensivo que o nosso argumento está a chegar ao fim. Você incutiu a si 

próprio o pensamento de destruí-lo e, parece-me que respondendo por si próprio ao Sr. 

Roberval, também está a responder por mim. 

Ao tomar o exemplo dos três jogadores aos quais, ao primeiro falta um ponto e a cada 

um dos outros faltam dois, que é o caso a que você se opõe, eu encontro aqui apenas 17 

combinações para o primeiro e 5 para cada um dos outros; porque quando você diz que 

a combinação acc é boa para o primeiro, lembre-se que tudo o que é feito após um dos 

jogadores ter ganho nada vale. Mas, esta combinação tendo obrigado o primeiro a 

ganhar na primeira jogada, o que é que importa que o terceiro ganhe 2 (jogadas) de 

seguida, se mesmo quando ele ganha trinta, tudo isto é supérfluo? A consequência, 

                                                           
12

 Após 100 anos, Euler demonstrou que esta proposição é falsa. 
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como você bem a chamou, "esta invenção", de estender o jogo a um certo número de 

jogadas serve apenas para tornar a regra fácil e (de acordo com a minha opinião) tornar 

todas as hipóteses iguais; ou melhor, mais logicamente, para reduzir todas as frações ao 

mesmo denominador. 

Para que você não tenha dúvidas, se em vez de três pessoas você alargar a conjectura 

para quatro, não haverão apenas 27 combinações mas 81; e será necessário ver quantas 

combinações fazem o primeiro ganhar o seu ponto mais tarde do que cada um dos 

outros ganhar dois e, quantas combinações farão cada um dos outros ganhar dois 

[pontos] mais tarde do que o primeiro ganhar um. Você verá que as combinações que 

fazem o primeiro ganhar são 51 e para cada um dos outros dois são 15, o que se reduz 

para a mesma proporção. Por conseguinte, se você tirar 5 jogadas ou qualquer outro 

número que quiser, você vai sempre encontrar 3 números na proporção de 17, 5, 5. E, 

de acordo com isto, estou certo em afirmar que a combinação acc é [favorável] apenas 

para o primeiro e não para o terceiro, e que cca é apenas para o terceiro e não para o 

primeiro e, consequentemente a minha lei de combinações é a mesma para 3 jogadores 

como para 2, e em geral para todos os números. 

Você já viu através da minha carta anterior que não levantei objeções à verdadeira 

solução da questão dos 3 jogadores sobre a qual lhe envio os 3 números definitivos 17, 

5, 5. Mas, porque o Sr. Roberval vai provavelmente ficar mais satisfeito em ver uma 

solução sem qualquer dissimulação e porque poderá talvez render-se a abreviações em 

muitos casos, aqui está um exemplo: 

O primeiro poderá ganhar numa única jogada, ou em duas, ou em três. 

Se ele ganhar num único lançamento, é necessário que ele faça um lançamento 

favorável com um dado de 3 faces à primeira tentativa. Um único dado irá conceder 3 

hipóteses. O jogador tem então 1/3 da aposta porque irá jogar apenas um terço. 

Se ele jogar 2 vezes, poderá ganhar de 2 maneiras,- ou quando o segundo jogador 

ganha a primeira e ele a segunda, ou quando o terceiro ganha a jogada e quando ele 

ganha a segunda. Mas, 2 dados produzem 9 hipóteses. O jogador tem então 2/9 da 

aposta quando eles jogam duas vezes. 

Mas, se ele jogar 3 vezes, ele pode ganhar apenas de 2 maneiras, ou o segundo ganha 

na primeira jogada e o terceiro ganha na segunda, e ele na terceira; ou quando o 

terceiro ganha a primeira jogada, o segundo a segunda, e ele a terceira; pois se o 
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segundo ou o terceiro jogador ganha as 2 primeiras, ele irá ganhar a aposta e o primeiro 

jogador não. Mas 3 dados dão 27 hipóteses, nas quais o primeiro jogador tem 2/27 das 

hipóteses quando eles jogarem 3 partidas. 

A soma das hipóteses que fazem o primeiro jogador ganhar é consequentemente 1/3, 

2/9, e 2/27, que dá 17/27. 

Esta regra é boa e geral para todos os casos do gênero, onde, sem recorrer a supostas 

condições, as verdadeiras combinações de cada número de jogadas dão a solução e, 

tornam claro o que eu disse no início, que a expressão para um certo número de pontos 

não é nada mais do que a redução das diversas frações ao mesmo denominador. Em 

poucas palavras, é “o todo” do mistério, que nos reconcilia sem qualquer dúvida no 

entanto, cada um de nós procurou apenas razão e verdade. 

Espero enviar-lhe, no dia de São Martinho, um resumo de tudo o que descobri de 

anotações que dizem respeito a números. Permita-me ser conciso, [visto ser suficiente] 

para me dar a entender a um homem [como você] que compreende o todo com poucas 

palavras. O que você irá achar de mais importante em relação ao teorema de que cada 

número é composto por 1, 2 ou 3 triângulos; por 1, 2, 3 ou 4 quadrados; por 1, 2, 3, 4 

ou 5 pentágonos; por 1, 2, 3, 4, 5, ou 6 hexágonos, e assim até ao infinito. 

Para obter isto é necessário mostrar que todo o número primo maior que um múltiplo 

de 4, uma unidade, é composto por 2 quadrados, como 5, 13, 17, 29, 37, etc. 

Dado um número primo maior deste tipo, como 53, encontrar, através de uma regra 

geral, os 2 quadrados que o compõem. 

Todo o número primo maior que um múltiplo de 3, uma unidade, é composto por um 

quadrado e por um triplo de outro quadrado, como 7, 13, 19, 31, 37, etc. 

Todo o número primo maior que um múltiplo de 8, uma ou 3 unidades, é composto por 

um quadrado e pelo dobro de outro quadrado, como 11, 17, 19, 41, 43, etc. 

Não existe nenhum triângulo de números cuja área é igual a um número quadrado. 

Isto vem de uma invenção de muitos teoremas, com os quais Bachet se consagrou a si 

próprio ignorante e que faltam em Diofante. 

Estou convencido que assim que você tenha conhecimento da minha maneira de 

demonstrar este tipo de teoremas, lhe irá parecer boa e que lhe dará a oportunidade para 

uma multidão de novas descobertas, pois tal segue como sabe de que multi 

pertranseant ut augeatur scientia. 
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Quando tiver tempo, falaremos posteriormente de números mágicos e resumirei o meu 

anterior trabalho sobre este assunto. 

Eu sou, Sr, cordialmente o seu 

Fermat 

25 de Setembro. 

Estou a escrever isto do campo, e isto poderá atrasar as minhas respostas durante as 

férias. 

 

 

 Esta carta, ainda, versa sobre a resolução do problema dos Pontos apresentada 

por Pascal, mais especificamente, sobre o caso no qual os jogadores receberiam a 

proporção 17:5:5.  

Fermat afirma que há um erro no raciocínio de Pascal e para explica-lo, utiliza a 

combinação acc (colocada na quarta carta), para o caso de 3 jogadores. Pascal afirma 

que a combinação acc era favorável ao 1º e 3º jogadores. Já Fermat, relata que como o 

primeiro jogador necessita de um ponto, é favorável apenas a ele.  

 No restante da carta, Fermat apresenta outra solução para a questão do Sr. 

Roberval e expõe uma de suas mais importantes proposições relacionada com a Teoria 

dos Números.  

A última correspondência que tivemos acesso foi escrita por Pascal a Fermat em 

27 de outubro de 1654. Nesta carta, Pascal escreve que está satisfeito com o método 

desenvolvido e o credita a Fermat. Afirma, ainda, que as afirmações sobre a Teoria dos 

Números apresentadas por ele na carta anterior, são valiosas e devem ser 

compartilhadas com outra pessoa.  

Apresentaremos a seguir uma tradução desta correspondência que elaboramos 

com base na publicada em Smith (1929): 

 

Terça-feira, 27 de outubro de 1654. 

 

Senhor 

 

Sua última carta me satisfez perfeitamente. Eu admiro seu método para o problema dos 
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pontos, tanto mais que eu o entendi bem. Ele é inteiramente seu, e não tem nada em 

comum com o meu, e atinge o mesmo fim facilmente. Agora nosso consentimento 

começou novamente. 

Mas, senhor, eu concordo com você nisto, encontrar alguém em outro lugar para seguir 

você em suas descobertas relativas aos números, as declarações de que você fez são tão 

boas quanto as que me mandou. De minha parte, eu confesso que isto me passa a uma 

grande distância. Eu sou qualificado apenas a admirá-lo e peço-lhe mais humildemente a 

usar seus tempos livres para levá-lo a uma conclusão. Todos os nossos cavalheiros o 

viram no último sábado e o apreciaram de todo o coração. Não se pode, muitas vezes, 

esperar pelas coisas que são tão boas e tão desejáveis. Pense nisso se você quiser, e 

tenha certeza de que eu sou etc. 

Pascal. 

Paris, 27 de outubro de 1654. 

 

 

 

De maneira sintética, podemos afirmar que nas correspondências trocadas com 

Fermat, Pascal apresenta dois princípios básicos a serem aplicados com relação à 

divisão de apostas, a saber: dependendo da situação do jogador, ele receberá uma 

determinada quantia, tanto se perder quanto se ganhar, mesmo que o jogo seja 

interrompido; e se em um jogo com dois jogadores um deles ganhar, determinada 

quantia pertence a este e se perde, esta mesma quantia pertencerá ao outro, e se os dois 

jogadores possuem as mesmas chances de vencer, então deverão dividir a quantia 

igualmente, no momento em que decidem parar de jogar (Katz, 2009).  

Ainda de acordo com este autor, Pascal nota que a divisão das apostas é 

determinada pelo o número de casos favoráveis e pelo número total de possibilidades do 

determinado evento. No entanto, se eles estão disputando dois jogos e com uma 

pontuação de 1 a 0, ou disputando três jogos com os pontos de 2 a 1, ou competindo 11 

jogos com pontos de 10 a 9, o resultado da divisão das apostas, no momento da 

interrupção do jogo, deverá, em todos os casos, ser a mesma. Este é um dos princípios 

de Pascal. 
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Atividade 2 

 

Na carta datada de 29 de julho, Pascal apresenta o seguinte 

problema:  

Dois jogadores disputam um jogo de três pontos no qual cada um 

aposta 32 pistolas (moeda utilizada na época). Suponha que o jogo seja 

interrompido ou ambos os jogadores decidam parar o jogo. Como deveria 

ser dividida as apostas? 

Este matemático estudou alguns casos:  

 

1º. Se o primeiro jogador ganha dois pontos e o segundo apenas 

um; 

2º. Se o primeiro jogador ganha dois pontos e o segundo 

nenhum; 

3º. Se o primeiro jogador ganha um ponto e o segundo nenhum. 

 

Pascal realizou de forma analítica para encontrar os valores da 

aposta.  

 

Pascal realizou de forma analítica para encontrar os valores da 

aposta. Uma forma de resolver o primeiro caso deste problema inspirada no 

raciocínio de Pascal, utilizando a notação atual, seria: 

Sabemos que o primeiro jogador já possui dois pontos e o 

segundo um ponto. Assim, o primeiro necessita de um ponto para vencer a 

partida e o segundo de dois.  

Dessa forma, o número máximo de jogadas para terminar a partida é 

dois (para divisão justa de apostas, Pascal considera que mesmo que o 

primeiro jogador ganhe na primeira jogada, os dois jogadores devem 

efetuar o número máximo de jogadas).  

Como os dois possuem jogadas equiprováveis, chamando J1 – 

primeiro jogador e J2 – segundo jogador, podemos dispor suas chances 

na árvore das possibilidades da seguinte maneira: 
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 Analisando a árvore, o número total de possibilidades dos jogadores 

é 4. O número de chances a favor para o primeiro jogador é 3 e para o 

segundo é 1. Assim, de acordo com o Princípio de Pascal, a divisão da 

aposta deve ser feita na razão dos números de chances favoráveis a cada 

jogador pelo número total de chances do jogo, ou seja, o primeiro jogador 

ficará com ¾ da aposta e o segundo ¼. 

 Agora, verificamos se isso está de acordo com o resultado de 

Pascal. Neste primeiro caso, Pascal diz que das 64 pistolas, o primeiro 

deverá ficar com 48 e o segundo 16, isto é 

          1º Jogador:                                                         2º Jogador: 

                                             

 Ou seja, chegamos ao mesmo resultado de Pascal. 

 Encontre as chances de cada jogador para os outros dois casos.  

Verifique se coincidem com os valores da divisão das apostas 

encontrados por Pascal. 

 

 

 

Jogada 1 Jogada 2 Vencedor

or 

J1 

J2 

J1 

J1 

J1 

J1 

J2 J2 

J2 

J1 

Na primeira jogada os dois 
jogadores possuem as 

mesmas chances de vencer 

Para cada resultado da 
primeira jogada, os dois 

jogadores possuem, 

novamente, as mesmas 
chances de vencer 

Conhecendo as condições 
de cada jogador para ganhar 

o jogo, obtemos o vencedor 
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Atividade 3 

 

Na carta datada de 24 de agosto, Pascal afirma que é mais fácil 

determinarmos a divisão das apostas entre dois jogadores de forma justa, 

seguindo o raciocínio de elaborar as possibilidades em combinações, como 

expõe na carta: 

 

a  

a  

a  

a  

a  

a  

a  

b  

a  

a  

b  

a  

a  

a  

b  

b  

a  

b  

a  

a  

a  

b  

a  

b  

a  

b  

b  

a  

a  

b  

b  

b  

b  

a  

a  

a  

b  

a  

a  

b  

b  

a  

b  

a  

b  

a  

b  

b  

b  

b  

a  

a  

b  

b  

a  

b  

b  

b  

b  

a  

b  

b  

b  

b  

1  1  1  1  1  1  1  2  1  1  1  2  1  2  2  2  
 

 

Nestas condições, num jogo em que faltam dois pontos para o primeiro 

jogador e três pontos para o segundo jogador, concluímos que eles 

necessitam de quatro jogadas para decidirem o vencedor da partida. Desta 

forma, Pascal elabora as combinações supracitadas e conclui que para o 

primeiro jogador, representado pela letra a, possui onze possibilidades e o 

segundo jogador, representado pela letra b, possui cinco possibilidades, e o 

número total de possíveis jogadas são dezesseis. 

 Mas Pascal fica intrigado com o caso de três jogadores, no qual 

falta um ponto para o primeiro, dois para o segundo e dois para o terceiro, 

portanto, para decidirem o vencedor, o número máximo de jogadas será 

três. Lembrando que os jogadores devem efetuar todas as jogadas, mesmo 

que um deles ganhe antes de precisar terminar o jogo. Pascal acredita que 

as divisões das apostas entre três jogadores, com o método de combinações 

não seria tão justa e nem tão simples de encontrá-la. Mesmo assim, segue o 

mesmo raciocínio e representando o primeiro jogador por a, o segundo por 

b e o terceiro por c, elabora as seguintes combinações: 
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a 

a 

a 

a 

a 

b 

a 

a 

c 

a 

b 

a 

a 

b 

b 

a 

b 

c 

a 

c 

a 

a 

c 

b 

a 

c 

c 

b 

a 

a 

b 

a 

b 

b 

a 

c 

b 

b 

a 

b 

b 

b 

b 

b 

c 

b 

c 

a 

b 

c 

b 

b 

c 

c 

c 

a 

a 

c 

a 

b 

c 

a 

c 

c 

b 

a 

c 

b 

b 

c 

b 

c 

c 

c 

a 

c 

c 

b 

c 

c 

c 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1   1 1 1 1   1   
    2      2  2 2 2  2      2     
        3         3   3   3 3 3 3 

 

 

Se contarmos, no caso de três jogadores, o número de casos possíveis será 

vinte e sete. A primeira resposta de Pascal para este problema foi que as 

apostas deveriam ser divididas em 16 casos favoráveis para o primeiro 

jogador e 5 ½ para os segundo e terceiro jogadores. Baseado nesta carta: 

a. De que maneira Pascal chegou a essa conclusão, se para 

o primeiro jogador temos 19 casos favoráveis, para o 

segundo e o terceiro 7? 

b. Logo em seguida, Pascal chegou a outra conclusão. 

Qual seria esta conclusão e como a encontrou? 

 

 

Atividade 4  

 

Ainda com relação ao problema da atividade 3, na carta de 24 de agosto, 

Pascal argumenta o caso em que os jogadores não queiram efetuar todas as 

três jogadas e terminá-las quando um dos jogadores ganharem os seus 

pontos necessários.  

Para dividir as apostas, caso o jogo seja interrompido, aplicaria a 

proporção 16 : 5 ½ : 5 ½ e caso os jogadores efetuassem as três jogadas 

receberiam na proporção de 17 : 5 : 5.  

Porém, Fermat em sua carta de 25 de setembro de 1654, apontou um erro 

de Pascal, afirmando que independente de eles interromperem o jogo ou 

efetuarem todas as jogadas, a divisão manteria a proporção de 17 : 5 : 5. 

a. Qual foi a resposta de Fermat a Pascal? Qual a 

proporção da aposta para o primeiro jogador encontrada 

por ele? 
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b. Seguindo o raciocínio de Fermat, encontrar a proporção 

para os segundo e terceiro jogadores. 

 

 

Além das cartas, destacamos que Pascal publicou a obra intitulada Traité du 

triangle arithmétique - Tratado do Triângulo Aritmético, na qual apresentou o triângulo 

aritmético e desenvolveu 19 propriedades deste triângulo relacionando-as com cálculos 

probabilísticos. Tal triângulo, embora conhecido desde a antiguidade, ficou 

erroneamente denominado triângulo de Pascal. 

 

 

Figura 5
13

: Traité du triangle arithmétique 

 

Pascal menciona a Fermat o Triângulo Aritmético em uma carta de agosto de 

1654, mostrando que a solução geral do problema da divisão das apostas requer 

algumas propriedades deste triângulo. Neste sentido, apresentaremos breves 

considerações sobre tal triângulo. Pascal, em sua obra, descreve sua construção da 

seguinte forma:  

 

Chamo Triângulo Aritmético a uma figura cuja construção é tal. 

Traço desde um ponto qualquer G, duas retas perpendiculares uma a outra, 

GV, Gζ, em cada uma das quais tomo partes iguais e contínuas, tanto quanto 

                                                           
13

 Disponível em: <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b86262012>. Acesso em 19 de fevereiro de 2013. 
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queira, começando em G nomeando-as 1, 2, 3, 4, etc, e estes números são os 

expoentes das divisões das retas. 

Em seguida, uno os pontos da primeira divisão que está em cada uma das 

duas retas com outra reta que forma um triângulo do qual é a base. 

Uno, assim, os dois pontos da segunda divisão mediante outra reta, que forma 

um segundo triângulo do qual é a base. 

Ao unir, assim, todos os pontos da divisão que tem um mesmo expoente, 

formo um número igual de triângulos e de bases. 

Traço por cada um dos pontos da divisão retas paralelas e os lados, que por 

meio de suas intersecções formam pequenos quadrados que os chamo 

células. 

E das células que estão entre duas paralelas, que vão da esquerda a direita, se 

chamam células de uma mesma faixa paralela, como as células G, σ, π, etc. 

ou f,y,θ, etc. 

E aquelas que estão entre duas retas que vão de cima para baixo se chamam 

células de uma mesma faixa perpendicular, como as células G, f, A, D, e 

estas σ,y, B, etc. 

E aquelas que uma mesma base cruza diagonalmente se chamam células de 

uma mesma base como, as que seguem, D, B, θ ,λ, e estas A,y,θ. 

[...] 

Agora bem, os números que se colocam em cada célula se encontram com o 

seguinte método: 

O número da primeira célula que está no ângulo direito é arbitrário, mas 

tendo colocado ele, todos os outros estão forçados e por esta razão se 

chamam o gerador do triângulo. E cada um dos outros estão especificados 

por esta única regra: 

O número de cada célula é igual ao da célula que a precede em sua faixa 

perpendicular mais aquele da célula que a precede em sua faixa paralela. 

Assim a célula F, a saber, o número da célula F, é igual ao da célula C mais o 

da célula E, e assim para as demais. 

Onde se obtém muitas conseqüências. Aqui estão as principais, donde 

considero os triângulos cujo gerador é a unidade; mas o que deveria ser dito 

aos demais. (PASCAL, 1995, p. 53 – 55, tradução nossa). 
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Figura 6
14

: Versão de Pascal para o Triângulo Aritmético. 

 

Para facilitarmos a compreensão do processo de construção do triangulo, 

usaremos a notação atual com os coeficientes binomiais. Assim, em cada célula a 

entrada será  

 

 Os coeficientes binomiais podem ser arranjados como segue: 

 

                                                           
14

 Disponível em: < http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b86262012/f6.image >. Acesso em 05 de março 

de 2013. 
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Figura 7
15

: Triângulo de Pascal com coeficientes binomiais 

 

Se substituirmos os coeficientes binomiais pelos seus respectivos valores, 

obteremos a versão do triângulo de Pascal: 

 

 

Figura 8
16

: Triângulo de Pascal 

 

Pascal dedicou-se a buscar aplicações deste triângulo em várias áreas, como por 

exemplo, na teoria de combinações, nos coeficientes das potências binomiais e no 

problema da divisão das apostas. De acordo com Katz (2009), Pascal resolveu este 

problema utilizando o triângulo aritmético por meio do seguinte teorema:  

Teorema
17

: Suponha que para o primeiro jogador falte r jogos, enquanto que para o 

segundo jogador falte s jogos, onde r e s devem ser no mínimo 1. Caso o jogo seja 

                                                           
15

 Disponível em: <http://www.brasilescola.com/matematica/numeros-binomiais.htm>. Acesso em 19 de 

fevereiro de 2013. 
16

 Idem. 
17

 Teorema escrito com base em informações obtidas em Katz (2009, p. 493-494). 
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interrompido neste ponto, o primeiro jogador deverá receber a proporção do total da 

aposta como 

 

E o segundo deverá receber: 

 

onde n = r + s - 1 (número máximo de jogadas restantes). 

 

Desta forma, podemos retomar o problema inicial da divisão de apostas. 

Sabemos que dois jogadores estão numa disputa de seis lançamentos, o primeiro ganha 

5 e o segundo 3. Assim para o primeiro jogador vencer falta 1 lançamento (r = 1) e para 

o terceiro 3 lançamentos (s = 3). Aplicando o teorema anterior temos: 

 

 

 E para o segundo, 

 

 

Então o primeiro jogador deverá receber 7/8 da aposta e o segundo 1/8. Ou seja, 

a aposta deverá ser dividida na proporção de 7:1. Destacamos que este resultado é 

diferente do apresentado por Luca Pacioli para o mesmo problema, que conforme 

apontamos anteriormente, era 5:3. 

Pascal conseguiu responder o problema da divisão de apostas proposto por 

Méré. Nas correspondências, menciona, ainda, outro problema, também proposto pelo 

cavaleiro de Méré, que solicitava o número de lançamentos necessários de dois dados 

para que ocorra um par de seis. Pascal observou que este problema é análogo ao de um 

dado. Para ele, as possibilidades de se obter um seis em quatro jogadas são 671 por 625, 

mas não divulgou o método que realizou para calcular este resultado. (KATZ, 2009).  
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Atividade 5 

 

Uma maneira mais simples de encontrarmos os valores da divisão das 

apostas é através do Teorema de Pascal.  

Determine a divisão apropriada das apostas em um jogo entre dois 

jogadores, para os casos expostos na atividade 2.  

Compare os valores obtidos nesta atividade com os de Pascal. 

 

 

 

Destacamos que o holandês Christiaan Huygens (1629 - 1695), em uma viagem 

a Paris, no ano de 1655, teve contato com as correspondências trocadas por Pascal e 

Fermat e passou a se dedicar a problemas semelhantes aos propostos nelas. Destacamos 

que Huygens é considerado o primeiro cientista a apresentar de forma sistemática os 

problemas já discutidos por Pascal e Fermat, adotando regras e concedendo a primeira 

ideia de expectativa matemática (cálculo da quantidade média de perdas ou ganhos) 

(DAVID, 1962). 

Huygens dedicou-se ao estudo dos jogos de azar e, publicou seus resultados, em 

1657 na obra intitulada De Ratiociniis in Ludo Aleae. Neste trabalho, “[...] expôs 

detalhadamente as questões tratadas por Pascal e Fermat sobre os jogos de azar e 

estudou problemas similares mais complexos [...]”  (WUSSING, 1998, p. 189, tradução 

nossa).  

Esta obra constituída por quatorze proposições e cinco exercícios, foi aceita com 

grande satisfação pela comunidade matemática da época (DAVID, 1962). 

De acordo com Katz (2009), Huygens afirmou em sua obra que “[...] apesar de 

em um jogo de azar os resultados serem incertos, a chance que um jogador tem de 

ganhar ou de perder depende de um determinado valor” (p. 495, tradução nossa). Este 

“valor” de um jogo, comentado por Huygens, é a ideia de expectativa, apresentada 

anteriormente, ou seja, o valor médio que alguém poderia ganhar se este jogasse o jogo 

muitas vezes. Apresentaremos a seguir as proposições de Huygens
18

: 

 

                                                           
18

 Essas proposições foram elaboradas a partir de David (1962, p. 116, 117) e Hugenni (s/d). Destacamos 

que o trabalho de Hugenni apresenta as demonstrações de cada uma destas proposições. 
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I – Se eu esperar a ou b e ter as mesmas chances de ganhar qualquer um deles, minha 

expectativa é no valor de (a + b)/2. 

II – Se eu esperar a, b ou c, e cada um deles tem a mesma probabilidade de cair para 

minha quota, minha expectativa é no valor de (a + b + c)/3. 

III – Se os números de chances que eu tenho de ganhar a, ser p, e o número de chances 

que eu tenho de ganhar b, ser q e supondo as chances iguais, minha expectativa será, 

então no valor de (pa + qb)/p+q. 

IV – Suponha que eu jogue contra um oponente sobre esta condição, de que aquele que 

ganha os três primeiros jogos terão a aposta, e que eu tenha ganhado duas das três e ele 

apenas uma. Eu desejo saber, se concordarmos em parar o jogo, o quanto cabe a minha 

parte. 

V – Suponha que eu necessite de um ponto e meu oponente três. Como devem ser 

divididas as apostas? 

VI – Suponha que eu tenha dois pontos e meu oponente três. Como devem ser divididas 

as apostas? 

VII – Suponha que eu necessite de dois pontos e meu oponente quatro. Como devem ser 

divididas as apostas? 

VIII – Suponha agora que três pessoas jogam juntas e que para o primeiro e o segundo 

falte um ponto cada e o terceiro dois pontos. 

IX – Para encontrar as respectivas apostas de muitos jogadores, a que nos agrade, alguns 

dos quais faltará mais jogos, outros menos; temos que considerar que um determinado 

apostador ganharia, se ele, ou qualquer um dos outros ganharem o próximo jogo: em 

seguida, adicionar o que ele iria ganhar em todos esses casos particulares, e dividindo a 

soma pelo número de jogadores, o quociente dá a parte individual requerida. 

X – Encontrar quantas jogadas se deve empreender para lançar um número seis com um 

dado simples. 

XI – Encontrar quantas jogadas se deve aventurar para lançar o número doze com dois 

dados. 

XII – Encontrar quantos dados se deveria empreender para lançar dois seis na primeira 

jogada. 

XIII – Na hipótese de que eu jogue uma jogada de 2 dados contra um oponente, com a 

regra de que se a soma for 7 pontos, eu ganho, se a soma for 10, ele ganha, e que 
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dividiríamos a aposta em partes iguais se existir uma outra soma, encontrar a 

expectativa de cada um de nós. 

XIV – Se outro jogador e eu jogar uma vez e essa vez for com 2 dados sobre a condição 

de que eu ganharia quando eu tiver jogado 7 pontos e ele ganharia quando tivesse 

jogado 6, se eu deixá-lo jogar primeiro, encontrar a razão das minhas chances pelas 

dele. 

 

Destacamos que as três primeiras proposições são sobre divisão de apostas em 

um jogo de azar, tendo os jogadores chances equiprováveis. Já a quarta, quinta, sexta e 

sétima proposições discutem casos simples do Problema dos Pontos, quando envolvem 

dois jogadores, e o método é semelhante ao de Pascal. As oitava e nona proposições são 

casos simples do Problema dos Pontos, envolvendo três jogadores, nas quais o método é 

parecido com o de dois apostadores. O restante das proposições trata de questões 

relativas a jogos de dados (TODHUNTER, 1965). 

Além dessas proposições, Huygens apresentou no final de seu tratado, como 

exercícios, alguns problemas de extração de bolas coloridas de uma urna e outros 

semelhantes aos que encontramos em textos atuais sobre probabilidades. São eles: 

 

1- A e B jogam com dois dados sob esta condição, de que A ganha se ele 

jogar seis, e B ganha se ele jogar sete. A tem primeiro uma jogada, 

então B tem duas jogadas, em seguida, A tem duas jogadas, e assim por 

diante até um ou outro ganhar. Mostrar que as chances de A está para B 

assim como 10355 está para 12276. 

2-  Três jogadores A, B, C tomam doze bolas, oito das quais são pretas e 

quatro são brancas. Eles jogam sob a seguinte condição; eles estão 

extraindo de olhos vendados, e o primeiro que extrair uma bola branca 

ganha. A está para ter a primeira vez, B a próxima e C a próxima, então 

A de novo, e assim por diante. Determine as chances dos jogadores. 

3- Existem quarenta cartas formando quatro conjuntos de dez cartas; A 

joga com B e comprometem-se em extrair quatro cartas para obter uma 

de cada conjunto. Mostrar que as chances de A está para B assim como 

1000 está para 8139. 

4- Doze bolas são tomadas, oito das quais são pretas e quatro são brancas. 

A joga com B e comprometem-se em retirar sete bolas de olhos 

vendados para obter três bolas brancas. Comparar as chances de A e B. 

5- A e B tomam doze fichas cada um e jogam com três dados sob esta 

condição, de que se onze é jogado A dá uma ficha a B, e se quatorze é 

jogado B dá uma ficha a A, e ganha o jogo quem primeiro obter todas as 

fichas. Mostrar que as chances de A está para B assim como 244140625 

está para 282429536481. (HUYGENS, apud TODHUNTER, 1965, p. 

24, 25). 
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Atividade 6 

 

Resolva o exercício dois proposto pelo Huygens. 

 

 

 

No texto não são apresentadas análises e nem demonstrações destes exercícios, 

pois estes são deixados a cargo do leitor. Este tratado de Huygens, de acordo com 

Todhunter (1965), foi muito utilizado até ser substituído pelos trabalhos elaborados de 

James Bernoulli (1654 - 1705), Pierre Remond Montmort (1678 - 1719) e de Abraham 

de Moivre (1667 - 1754)  

Destacamos que o suíço James Bernoulli (1654 - 1705), na obra póstuma 

intitulada Ars Conjectandi, datada de 1713, apresenta uma reedição comentada do 

tratado de Huygens e expõe a solução de seus problemas, elabora considerações sobre a 

teoria de permutações e combinações e, ainda, propõe a aplicação da Teoria das 

Probabilidades a situações econômicas e morais (TODHUNTER, 1965). 

Enfatizamos que os matemáticos o inglês Abraham de Moivre (1667 - 1754) e o 

francês Pierre Simon Laplace (1749 - 1827) se aprofundaram no estudo das 

probabilidades. Foi a partir da obra de Laplace que a área de probabilidade ganhou 

notoriedade e despertou o interesse de diversos matemáticos, dentre os quais 

destacamos o alemão Carl Friedrich Gauss (1777 - 1855), o suíço Leonhard Euler (1707 

- 1783), o russo Andrei Andreyevich Markov (1856 - 1922), e os franceses Siméon 

Denis Poisson (1781 – 1840), Henri Poincaré (1854 - 1912), Emile Borel (1871 - 1956), 

Henri Lebesgue (1875 - 1941) e Jean le Rond d’Alembert (1717 - 1783). 

Após este breve histórico da probabilidade, julgamos necessária uma exposição 

de dados biográficos de matemáticos que se configuraram como personagens 

importantes para o desenvolvimento da teoria da probabilidade.  
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Capítulo III 

Breves biografias dos Matemáticos que contribuíram para o 

desenvolvimento da Probabilidade 
 

Neste capítulo apresentaremos breves biografias de alguns estudiosos que 

contribuíram para o desenvolvimento da probabilidade, a saber: Luca Pacioli, Niccolo 

de Fontana, Blaise Pascal, Girolamo Cardano, Pierre de Fermat e Christiaan Huygens. 

 

3.1- Luca Pacioli (1445 - 1517)
19

 

 

 

                                             Figura 9
20

: Frei Luca Pacioli 

 

Luca Pacioli nasceu em Sansepolcro, um vilarejo situado na cidade de Arezzo na 

Itália, em 1445. Foi discípulo do artista e matemático Piero della Francesca. Aos 

dezenove anos foi instrutor dos filhos de Antonio Rompiasi um rico comerciante de 

Veneza.  

Na década de 1470, foi a Roma e tornou-se frade na Ordem dos Franciscanos 

Menores e, ainda, elaborou dois tratados, sendo um sobre álgebra e outro sobre 

aritmética. Foi professor em diversas instituições como na Universidade de Perugia, em 

Zara, na Sapienza em Roma, em Nápoles, em Pádua, em Milão e dentre outras. 

Em 1494, publicou sua obra “Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et 

Proportionalità”, apresentando o método das Partidas Dobradas. A publicação desta 

                                                           
19

 Biografia elaborada com base em informações apresentadas em Bertato (2008). 
20

 Bertato (2008, p. 10).  
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obra fez com que Pacioli fosse considerado como o “Pai da Contabilidade”. Tal obra 

também o colocou na história do desenvolvimento da probabilidade.  

Fez a primeira tradução para o italiano dos Elementos de Euclides. Em 1509 

publicou a obra De Divina Proportione, ilustrada pelo seu amigo de Leonardo da Vinci. 

Esta obra se destaca pela tentativa de combinar álgebra com geometria. Faleceu, 

provavelmente em 1517. 

   

3.2 -Niccolo de Fontana (1499 - 1557)
21

 

 

 

Figura 10
22

: Niccolo de Fontana (Tartaglia) 

 

Niccolo Fontana de Brescia, conhecido por Tartaglia
23

, nasceu em uma família 

humilde na Brescia, Itália, por volta de 1500. Aprendeu a escrever sozinho e ensinou 

Matemática em cidades Italianas como Verona, Veneza, Piacenza e Brescia.  

Em 1537, publicou sua primeira obra intitulada “Nova scientia inventa”, que 

abordava conceitos relativos à balística.  

Em 1546, escreveu outro trabalho “Quesiti et inventioni diverse” que abordava 

conceitos de engenharia e arte militar e, ainda, apresentava questões matemáticas. Nesta 

                                                           
21

 Biografia elaborada com base em informações obtidas em O’Connor; Robertson (2005). 
22

 Disponível em: <http://www.nndb.com/people/440/000098146/>. Acesso em 13/02/13. 
23

 Após uma invasão francesa a Brescia, Niccolo foi ferido na face. Sua mãe, sem recursos para pagar um 

médico, cuidou de seus ferimentos. Entretanto, Niccolo ficou com cicatrizes na face e com dificuldade 

para falar, assim, recebeu o apelido de Tartáglia, que significava gago. 
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obra estão publicados trechos de sua autobiografia que narram, dentre outras situações, 

a sua disputa com Antonio Maria Fior
24

  e seu contato com Cardano.  

O trabalho de maior destaque da carreira de Tartaglia foi “Tratado general de 

números y medidas”¸ publicado em 1556, no qual eram apresentadas regras de 

aritmética, álgebra, geometria e física. 

Destacamos que Tartaglia realizou trabalhos nas áreas de aritmética, geometria, 

álgebra, balística e estática. A ele foi atribuído o desenvolvimento do primeiro método 

geral para resolver equações cúbicas. Este matemático ainda publicou versões de obras 

de Arquimedes e Jordanus Nemorarius. Faleceu em Veneza em 1557 

 

3.3- Blaise Pascal (1623 - 1662)
 25

   

 

 

Figura 11
26

: Blaise Pascal 

 

Nasceu em 19 de junho de 1623, na cidade de Clermont Ferrand na França. Era 

filho de um professor de Matemática, Étienne Pascal.  

Desde muito cedo já mostrava sua habilidade em matemática. Aos 12 anos 

começou a estudar geometria, e ganhou de seu pai um exemplar dos Elementos de 

Euclides.  

Após dois anos passou a acompanhar seu pai nas reuniões de Mersenne
27

. Em 

uma destas reuniões, aos 16 anos, Pascal apresentou um trabalho sobre geometria 

projetiva, incluindo o hexágono místico de Pascal. 

                                                           
24

 Seus dados biográficos são escassos, mas sabe-se que foi aluno do matemático italiano Scipione Del 

Ferro (1465 - 1526), quem lhe revelou, antes de morrer, a resolução das equações de terceiro grau.  
25

 Biografia elaborada com base em informações obtidas em O’Connor, Robertson (1996). 
26

 Disponível em: < http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/PictDisplay/Cardan.html >. Acesso em 15 de 

fevereiro de 2013. 



51 

 

 

 

Em 1640, Pascal publicou sua primeira obra, Essay, que apresentava as Seções 

Cônicas. Por volta do ano de 1646, começou seus estudos e experiências sobre pressão 

atmosférica e demonstrou a existência do vácuo. 

Na primeira metade da década de 1650 realizou estudos sobre Matemática 

(aritmética e probabilidade) e física. Em 1654 escreveu a obra “Tratado sobre o 

Triângulo Aritmético”, que apresentava o triangulo que ficou conhecido como 

Triângulo de Pascal. Enfatizamos que Pascal não foi o primeiro a estudar este triângulo.  

Trocou correspondências com Fermat nas quais discutiu possíveis soluções para 

o problema da divisão dos pontos. Tais correspondências, conforme apontado 

anteriormente, são consideradas como de fundamental relevância para o 

desenvolvimento da probabilidade. 

 Escreveu, também, a obra “Tratado sobre o Equilíbrio dos Líquidos”, que 

consistia em uma descrição completa de um sistema de hidrostática e apresentava o 

princípio que ficou conhecido como Principio de Pascal
28

. 

Trabalhou em questões científicas e matemáticas até 1654 e, posteriormente, 

dedicou seus estudos a teologia. Nesta temática o seu trabalho mais importante foi 

Pensées, que consistia numa coleção de pensamentos pessoais sobre o sofrimento 

humano e de fé em Deus. 

Após quatro anos, voltou a estudar matemática e dedicou-se ao estudo da 

cicloide. Destacamos que foi o inventor da Pascaline, a primeira calculadora que 

realizava as operações básicas. Em 1662, faleceu em Paris na França. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
27

 Reuniões nas quais se discutiam temas científicos por vários personagens importantes do movimento 

científico da época 
28 Num líquido em repouso ou em equilíbrio as variações de pressão transmitem-se igualmente e sem 

perdas para todos os pontos da massa líquida. 
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3.4 - Girolamo Cardano (1501 - 1576)
 29

   

 

 

Figura 12
30

: Girolamo Cardano 

 

Nasceu em Pávia, Itália, no ano de 1501. Estudou medicina, iniciando seus 

estudos na Universidade de Pávia e, posteriormente, na Universidade de Pádua. 

Doutorou-se em medicina no ano de 1525 e por muitos anos trabalhou como médico em 

uma pequena cidade perto de Pádua. 

Em 1533, atuou como médico e professor de matemática na cidade de Milão. 

Neste período escreveu um livro texto sobre aritmética. 

Durante um período de sua vida, Cardano usou dos jogos de cartas, dados e 

xadrez para ganhar a vida, o que se tornou um vício. Destacamos que ele tinha um vasto 

conhecimento sobre probabilidades, fato que lhe proporcionou vantagens sobre seus 

adversários. 

Em 1537, publicou seus dois primeiros livros, com assuntos variados que 

versavam sobre medicina, matemática, física, astronomia, astrologia, retórica, história 

natural, ética, dialética e música e episódios de sua vida. 

Após dois anos, conheceu Tartaglia e o convenceu a ensiná-lo a resolução das 

equações de terceiro grau. Posteriormente, Cardano trabalhou na resolução de equações 

de terceiro e quarto graus por radicais.  

                                                           
29

 Biografia elaborada com base em informações obtidas em O’Connor, Robertson (1998). 
30

 Disponível em: <http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/PictDisplay/Pascal.html>. Acesso em 15 de 

fevereiro de 2013. 
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Durante o período de 1543 a 1552, proferiu palestras que abordavam assuntos 

médicos, nas universidades de Milão e Pávia. 

Em 1545 publicou um de seus mais importantes trabalho em matemática, o Ars 

Magna, no qual demonstrou os métodos de solução das equações de terceiro e quarto 

graus. Destacamos que este foi o primeiro trabalho a apresentar cálculos com números 

complexos. 

Publicou, ainda, o livro  Liber de Ludo Aleae que apresentava estudos nas áreas 

de probabilidade, hidrodinâmica, mecânica e geologia. Enfatizamos, também, que 

Cardano publicou duas enciclopédias de ciência natural. Faleceu em Roma em 1576. 

 

3.5 – Pierre de Fermat (1601 - 1665)
31

 

 

 

Figura 13
32

: Pierre de Fermat 

 

Nasceu em agosto de 1601, na cidade de Beaumont-de-Lomagne, na França, e 

faleceu em janeiro de 1665, em Castres (França). 

Graduou-se em Educação na Universidade de Toulouse e bacharelou-se em 

Direito Civil na Universidade de Orléans. Seguiu a carreira de funcionário público e, 

posteriormente, foi promovido à conselheiro do rei no Parlamento de Toulouse. 

                                                           
31

 Biografia elaborada com base em informações de Basto e Pinto (s/d); Cavalari e Martins (2011) 
32

 Disponível em: <http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/PictDisplay/Fermat.html>. Acesso em 19 de 

fevereiro de 2013. 
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Fermat não é considerado por muitos estudiosos como um matemático 

“profissional”. Não tinha a preocupação com o rigor de suas demonstrações e nem com 

a publicação de seus resultados. Muitas de suas obras estão registradas em cartas 

trocadas com outros matemáticos contemporâneos, em comentários e notas nas margens 

de livros. 

Por volta de 1620, produziu dois trabalhos importantes. Um abordava os 

conceitos de máximos e mínimos e o outro que foi intitulado “Introdução a Lugares 

Planos e Sólidos” é considerado como uma das obras precursoras do ramo da 

Matemática que hoje é denominado Geometria Analítica. 

Destacamos que Fermat obteve dois resultados relevantes na área de teoria dos 

números, a saber: o pequeno teorema de Fermat, se p é primo e a é primo com p, então 

a
p -1

 -1 é divisível por p; e O Último Teorema de Fermat, não existem inteiros positivos 

x, y, z com n>2, tal que x
n
 + y

n
 = z

n
. Este resultado foi registrado, sem demonstração

33
, 

nas margens de seu livro sobre Aritmética de Diofanto. 

Fermat foi considerado um dos estudiosos franceses em matemática mais 

importantes do século XVII, fez grandes contribuições ao campo da teoria dos números 

e iniciou as análises em Geometria Analítica, Matemática Infinitesimal e Cálculo das 

Probabilidades. 

 

3.6 – Christiaan Huygens (1629 - 1695)
34

 

 

               Figura 14
35

: Christiaan Huygens 

                                                           
33

 Por vários séculos, muitos matemáticos tentaram, sem sucesso, demonstrar o último teorema de Fermat. 

A demonstração considerada correta deste teorema foi realizada pelo matemático britânico Andrew 

Willes (1953 - ) em 1994. 
34

 Biografia elaborada com base em informações de O’Connor, Robertson (1997). 
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Nasceu em uma família influente na cidade de Haia, Holanda, em 14 de abril de 

1629. Devido a situação econômica de sua família teve a oportunidade de ser educado 

em casa até os 16 anos. 

No período de 1645 a 1647, estudou direito e matemática na Universidade de 

Leiden, e posteriormente na Faculdade de Orange, Breda, de 1647 a 1649.  

Suas primeiras publicações versavam sobre problemas matemáticos. Em 1651 

publicou Cyclometriae, no qual mostrou os erros cometidos por Gregório de Saint-

Vicent, na quadratura do círculo. Também publicou, em 1654, outra obra, que versava 

sobre assuntos semelhantes ao anterior, intitulada De Circuli Magnitudine Inventa. 

Em 1655, foi a Paris e analisou as cartas trocadas entre Pascal e Fermat, com 

base nelas escreveu o primeiro trabalho impresso sobre Teoria das Probabilidades 

intitulado De Raticioniis no Ludo Aleae. 

Além da Matemática, trabalhou com polimento de lentes e construção de 

telescópios, inventando uma nova forma para polir lentes. Utilizando uma de suas 

lentes, conseguiu identificar uma das luas de Saturno e, em sua obra intitulada Systema 

Saturnium, publicada em 1659, descreveu as fases e as mudanças nestes anéis.  

Huygens, também, patenteou o primeiro relógio de pêndulo, que proporcionou o 

aumento da precisão de medida do tempo. No trabalho Oscillatorium Horologium 

apresentou muitos estudos sobre pêndulos e, ainda, demonstrou que a cicloide é uma 

curva tautócrona.  

Faleceu em Haia, em 08 de julho de 1695 e é considerado por muitos estudiosos 

como o maior mecanicista do século XVII. 
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 Disponível em: < http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/PictDisplay/Huygens.html >. Acesso em 21 de 

fevereiro de 2013. 
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Considerações Finais 

 

 Este minicurso foi proposto com o intuito de realizar um breve histórico do 

início da Teoria das Probabilidades. As ideias intuitivas da probabilidade surgiram em 

civilizações antigas através das brincadeiras, jogos e adivinhações e passaram a ter um 

aspecto mais matemático no século XVI com os estudiosos italianos. Entretanto, o 

marco inicial de tal teoria é considerado a troca de correspondências entre os estudiosos 

franceses Pascal e Fermat, no século XVII.  

A teoria da probabilidade passou a ter caráter mais formal com o matemático 

holandês Huygens por meio de seu tratado que abordava os jogos de azar. Muitos 

matemáticos após Huygens colaboraram para o desenvolvimento e consolidação desta 

teoria e contribuíram para que ela se configurasse da forma como conhecemos 

atualmente. 

Para finalizar, ressaltamos que as atividades propostas no desenvolvimento deste 

minicurso envolvem conceitos estudados no oitavo ano do Ensino Fundamental e/ou 

Ensino Médio. Neste sentido, elas podem (e devem
36

) ser utilizadas (ou adaptadas) para 

a introdução da probabilidade na Educação Básica. 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36

 Ressaltamos que, em consonância com diversos autores, dos quais destacamos Baroni, Teixeira e 

Nobre (2004) e Mendes (2006), consideramos que a utilização de problemas históricos na introdução de 

conceitos na Educação Básica pode contribuir para aprendizagem de tais conteúdos e pode auxiliar na 

mudança da concepção dos estudantes com relação a natureza do conhecimento matemático. 
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Apêndice 

Considerações sobre a atividade 1 

 

A atividade 1
37

 se refere a um problema resolvido por Galileu, conforme 

apontado anteriormente, no qual afirma que o 10 é mais vantajoso do que o 9, exibindo 

uma tabela em que o número de possíveis jogadas para aparecer 10 é 27 e o de aparecer 

9 é 25.  

Observamos na tabela seguinte que temos seis diferentes formas de se obter o 

número nove e o 10 jogando três dados: 

 
9 pontos 10 pontos 

1  2  6 1  3  6 

1  3  5 1  4  5 

1  4  4 2  2  6 

2  2  5 2  3  5 

2  3  4 2  4  4 

3  3  3 3  3  4 

 

Chegamos a conclusão de que tanto o 10 quanto o 9 parecem possuir a mesma 

vantagem. Então, como pode Galileu ter comentado que haveria 27 jogadas para o 10 e 

25 para o 9?  

Galileu fez uma série de combinações com as faces de cada dado, representando 

da seguinte maneira: 

 Os números 1, 2 e 6 (analogamente para os números 1, 3, 5 e 2, 3, 4): 

 

1º dado 2º dado 3º dado 

1 2 6 

1 6 2 

2 1 6 

2 6 1 

6 1 2 

6 2 1 

 

                                                           
37

 Considerações elaboradas com base em Tenreiro (2006) 
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 Desta tabela enfatizamos que para os números 1, 2, 6 temos 6 possibilidades de 

ocorrer nos três dados, assim como para os números 1, 3, 5 e 2, 3, 4. 

 Os números 1, 4 e 4 (analogamente para os números 2, 2, 5): 

 

1º dado 2º dado 3º dado 

1 4 4 

4 1 4 

4 4 1 

  

Agora, para os números 1, 4, 4 temos 3 possibilidades, como também para os 

números 2, 2, 5. 

 Os números 3, 3 e 3:  

 

1º dado 2º dado 3º dado 

3 3 3 

  

Existe uma única possibilidade para os números 3, 3, 3. 

 Com estas tabelas, ilustrando as combinações realizadas por Galileu, inferimos 

que para o número 9 temos: 

9 pontos Possibilidades 

1  2  6 6 

1  3  5 6 

1  4  4 3 

2  2  5 3 

2  3  4 6 

3  3  3 1 

total 25 
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Já para o número 10, Galileu usou o mesmo raciocínio e deduziu a seguinte 

tabela: 

10 pontos Possibilidades 

1  3  6 6 

1  4  5 6 

2  2  6 3 

2  3  5 6 

2  4  4 3 

3  3  4 3 

total 27 

 

Ou seja, pelas tabelas, realmente o número 10 é mais vantajoso do que o número 

9. Evidenciamos, portanto que é mais provável se obter o número 10 no lançamento de 

três dados do que o número 9.  
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