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Abstract

Arguably the most famous boardgames are combinatoric games, such as chess and checkers.
In this report we present some results on a subclass of combinatoric games called impartial
games, where both players share the move space – the set of possible moves for each player
– and, as a result, they can be analyzed to determine, if played by two rational players, who
will be the winner from the first move. We analyze games such as Take-away game, Nim game
and Graph Games using Bouton’s Theorem and the famous generalization for graph games,
the Sprangue-Grundy Theorem

1 Introdução
Jogos combinatórios são jogos definidos por um conjunto de estados – as possíveis configurações de
um tabuleiro, por exemplo –, um conjunto de movimentos possíveis expressos por pares ordenados
de estados – ou seja, um movimento leva o jogo de um estado para outro –, um estado inicial
e pelo menos um estado terminal. O estado inicial indica onde o jogo começa e o conjunto de
estados terminais onde o jogo acaba, tendo um fim imediato ao alcançar um desses estados. Um
jogo combinatório deve satisfazer as seguintes propriedades:

• Dois jogadores: um jogo parcial é jogado por apenas dois jogadores, indicados por jogador
A e B, onde o jogador A é definido como o primeiro a jogar;

• Sem aleatoriedade: todos os movimentos do jogo são realizados de maneira definitiva, sem
a interação de algum elemento de sorte como dados ou cartas embaralhadas. Ou seja, um
movimento sempre terá o mesmo resultado esperado em todas as partidas;

• Informação perfeita: ambos jogadores jogam com informação completa dos estados do
jogo e os movimentos possíveis de cada um;

• Jogado em turnos: Os movimentos são dados de forma alternada entre os jogadores, sendo
A o primeiro a jogar na partida;

• Vitória-derrote-empate: os resultados para cada jogador de um jogo combinatório só
podem ser vitória, derrota ou empate. Estamos interessados em jogos onde não há o conceito
de quantificação da utilidade de um jogador, apenas a classificação deles ao final da partida.

Jogos combinatórios podem ser divididos em duas classes: jogos parciais e imparciais. Um jogo
combinatório é chamado de parcial se o conjunto de movimentos possíveis de ambos os jogadores
são diferentes em qualquer ponto do jogo. Jogos como xadrez e damas, onde os jogadores controlam
dois conjuntos diferentes de peças – pretas e brancas –, são considerados parciais por conta de um
jogador não poder movimentar as peças do outro. Chamamos um jogo combinatório de imparcial se
o conjunto de movimentos é igual para os dois jogadores. Jogos como o jogo da velha é considerado
imparcial pois, apesar dos jogadores controlarem peças diferentes, um movimento significa botar
uma peça em um espaço vazio. Como em qualquer estado as posições vazias são as mesmas para
ambos, os movimentos possíveis são iguais.

Nesse trabalho abordaremos a classe de jogos combinatórios imparciais pois possui resultados
mais generalizados e de maior relevância. A fim de analisar os diferentes jogos, consideramos que
ambos os jogadores são jogadores racionais e sempre tomam o melhor movimento a ser feito em
seu benefício, quando há.
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Figure 1: Classificação de todos os estados do jogo da remoção. Estados em verde são N-posições
e em azul são P-posições.

2 Jogo da remoção
Considere o seguinte jogo combinatório imparcial: dois jogadores alternam turnos removendo uma,
duas ou três moedas de uma pilha contendo 21 moedas até que não sobre nenhuma. O último
jogador a realizar um movimento é considerado o ganhador. Esse jogo é chamado de "Jogo da
remoção".

No jogo da remoção temos apenas um estado terminal, que é a pilha contendo nenhuma moeda,
e no estado inicial a pilha possui 21 moedas. É fácil de ver que no estado de nenhuma moeda,
o jogador que deveria jogar é considerado o perdedor pois o jogador anterior realizou o último
movimento possível. Com isso, podemos ver que a pilha contendo 1, 2 ou 3 moedas indica que o
próximo jogador a realizar um movimento será o ganhador pois pode levar o jogo ao estado que
possui zero moedas que, como vimos anteriormente, implica que o outro jogador será o perdedor.
De agora em diante referenciaremos estados que implicam na vitória do próximo a jogar como
N-posição (Next player) e os estados que implicam na derrota do próximo a jogar como P-posição
(Previous player). Sabemos então que o estado de zero moedas é uma P-posição e os estados com
1, 2 ou 3 são N-posições.

Note que, no estado com 4 moedas, o jogo só pode ser levado aos estados 1, 2 ou 3, que são
N-posições – e portanto indicam que o oponente ganhará. Portanto, estado 4 é uma P-posição
por conta dos únicos movimentos legais implicarem na vitória do oponente. Analogamente ao caso
passado, dos estados com 5, 6 ou 7 moedas o jogo pode ser levado a uma P-posição, ou seja, um
jogador racional pode garantir sua vitória reduzindo a pilha a 4 moedas. Da posição com 8 moedas,
o jogo só pode ser levado para os estados 5, 6 ou 7, portanto, estado 8 é uma P-posição. Nota-se
um padrão nas classificações dos estados: estados cuja quantidade de moedas n1 6≡ 0 (mod 4) são
N-posições pois podem reduzir o jogo a um estado com quantidade de moedas n2 ≡ 0 (mod 4)
e estados cuja quantidade de moedas n1 ≡ 0 (mod 4) são P-posições pois só podem levar o jogo
a um estado com n2 6≡ 0 (mod 4) moedas. Assim, podemos ver que o estado com 20 moedas é
uma P-posição e, portanto, o estado com 21 moedas é uma N-posição. Isso implica que, quando
jogado por dois jogadores racionais, o primeiro jogador a jogar é o ganhador desse jogo. A Figura
1 ilustra a classificação de todos os possíveis estados do jogo. O jogo pode ser generalizado para
uma quantidade inicial de moedas xi, no entanto, o resultado obtido por essa análise permanece,
o primeiro a jogar ganhará se xi 6≡ 0 (mod 4) e perderá se xi ≡ 0 (mod 4).

3 Jogo de Nim
O jogo de Nim possui regras semelhantes ao jogo da remoção. Três pilhas contendo x1, x2 e
x3 moedas, respectivamente, de onde os jogadores trocam turnos escolhendo uma das pilhas e
removendo uma quantidade qualquer de moedas. O último a realizar um movimento é declarado o
ganhador. Vamos analisar o jogo e tentar derivar uma maneira generalizada de rotular os estados
como N- e P-posições, como fizemos para o jogo da remoção.

Sabemos que o estado terminal (0, 0, 0) é uma P-posição, portanto qualquer estado com uma
única pilha (0, 0, x) é uma N-posição pois podemos remover todas as moedas dela. No caso onde há
duas pilhas (0, x, y) podemos observar que se x 6= y o jogo pode ser levado para o estado (0, x, x)
(assumindo sem perda de generalidade de y > x). Já se x = y, estamos em um estado (0, x, x)
e o jogo só pode ser levado para um estado (0, x, y) onde x 6= y. Note que, essencialmente, isso
significa que se o jogo possui duas pilhas idênticas, para qualquer movimento que o jogador fizer em
uma das pilhas, o oponente realizar simetricamente o mesmo movimento na outra pilha, levando
o jogo para um estado com pilhas de mesmas quantidades. Como a cada jogada a quantidade
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Figure 2: Movimento de uma N-posição para uma P-Posição. Seleciona-se a posição mais signi-
ficativa com quantidade ímpar de dígitos 1. Altera-se o bit da posição escolhida de um dos valores
da pilha de maneira que a coluna fique com quantidade par de dígitos 1. Altera-se o restante dos
dígitos de maneira que cada coluna fique com uma quantidade par de dígitos 1.

de moedas de uma pilha só pode ser reduzida, se ambos jogadores ficarem alternando entre esses
casos de estados, eventualmente uma jogada na forma (0, x, x) → (0, 0, x) ocorrerá. Como vimos,
(0, 0, x) é uma N-posição e, portanto, todo estado na forma (0, x, x) é uma P-posição, implicando
que (0, x, y) é N-posição. Em outras palavras, o jogador que for a vez de jogar em um estado
(0, x, x) perderá pois o oponente pode simetricamente imitar qualquer jogada realizada, levando o
jogo para (0, y, y) com y < x, até que seja forçado a reduzir o jogo ao caso de uma única pilha, do
qual o oponente garante a vitória removendo todas as moedas da pilha restante.

Para o caso onde há três pilhas com moedas, a análise de P- e N-posições por indução reversa
se torna significantemente mais complexa. Para analisar jogos de Nim com mais de duas pilhas
cabe utilizarmos o Teorema de Bouton, que classifica um estado como uma P- ou N-posição com
base na quantidade de moedas em cada uma de suas pilhas.

Definição 1. A soma-nim de dois números é a soma de suas representações binárias sem carry.
Em outras palavras, a soma-nim de a e b é equivalente a a ⊕ b, onde ⊕ é a operação de XOR
(ou-exclusivo).

Teorema 2 (Bouton[Bou01]). Um estado do jogo de Nim é uma P-posição se, e somente se, a
soma-nim da quantidade de moedas em suas pilhas for 0

Vamos provar o Teorema 2. Seja P o conjunto de estados onde a soma-nim de seus componentes
é zero e N o conjunto de estados onde a soma-nim de seus componentes é diferente de zero. Vamos
provar três afirmações que implicam no resultado:

1. Todo estado terminal está em P . O único estado terminal do jogo de Nim é o que todas
as pilhas possuem zero moedas. É fácil de ver que a soma-nim do estado terminal é zero e
portanto está em P .

2. Para cada estado em N existe um movimento para um estado em P . Vamos provar
isso construindo um movimento generalizado de um estado com soma-nim diferente de zero
para um com soma-nim zero. A Figura 2 ilustra o processo de criação do movimento. Se um
estado está em N então sua soma-nim é diferente de zero. Se sua soma-nim é diferente de
zero, há pelo menos uma posição da representação binária de todos os valores das pilhas que
possui um número ímpar de números 1. Escolha a posição mais significativa com quantidade
ímpares de 1 de todas as pilhas. Escolha uma das pilhas que possui dígito 1 na posição
em sua representação binária e torne esse dígito em 0. Com isso alcançamos duas coisas: a
quantidade total de dígitos 1 naquela posição se torna par e podemos alterar qualquer dígito
de posições menos significativas do valor da pilha que escolhemos, pois o número resultante
será menor que o original. A partir disso, definimos um novo dígito para cada posição menos
significativa da pilha que alteramos: se invertermos o dígito atual e a quantidade total de
dígitos 1 nessa posição se tornar par, inverte o dígito, caso contrário, permanece o mesmo.
Dessa maneira, construímos uma jogada válida que leva o jogo de uma posição com soma-
nim diferente de zero para um com soma-nim igual a zero pois todas as posições possuem
quantidades pares de dígitos 1.

3. Todo movimento de um estado em P é para um estado em N . Seja (x1, x2, . . .) um
estado em P . É fácil de ver que alterando o valor de qualquer xi para x′

i < xi implica em
um resultado diferente para a soma-nim desse estado.

Com o Teorema de Bouton, podemos saber a classificação de um estado em qualquer instância
do jogo de Nim, inclusive para variações do jogo que possuem mais de três pilhas. Considere um

3



Figure 3: Exemplos do cálculo do excludente mínimo de alguns conjuntos de inteiros.

jogo de Nim com estado inicial (2, 4, 2, 8), pelo Teorema de Bouton, esse estado é uma N-posição
pois 2⊕4⊕2⊕8 = 12, portanto, quem começar o jogo possui uma estratégia que garante a vitória.

4 Jogos de grafo
Um jogo de grafo é uma generalização de jogos combinatórios imparciais que podem ser jogados
em grafos e não admitem empates, portanto os jogos que analisamos até então são considerados
jogos de grafos e podem ser analisados como tais. Cada vértice do grafo representa um estado e
cada aresta representa um movimento legal no jogo. Um jogo de grafo acontece em um grafo que
possui as seguintes propriedades:

• é direcionado;

• possui um vértice x0 definido como posição inicial;

• é progressivamente limitado, ou seja, todo caminho que parte de x0 possui comprimento ≤ n,
onde n é um número natural.

O ganhador do jogo é o jogador que fez o último movimento. Os autores R. Sprangue e P.
Grundy provaram de maneira independente [Spr73][Gru39] uma maneira de analisar jogos de grafos,
resultado que tomou o nome de Teorema de Sprangue-Grundy. Esse teorema é de suma importância
pois permite predizermos ganhadores de uma classe de jogos que abrange uma boa porção dos jogos
imparciais famosos. Para introduzir o teorema precisamos antes definir a Função de Sprangue-
Grundy.

Definição 3. Seja S um conjunto de inteiros, o “excludente mínimo” de S é o menor inteiro não
negativo não incluso em S. Usamos mex(S) para representar esse valor.

A Figura 3 ilustra alguns exemplos do calculo do excludente mínimo de um conjunto de inteiros.

Definição 4. A função de Sprangue-Grundy de um grafo direcionado e progressivamente limitado
D é uma função g(x) : V (D)→ N definida recursivamente:

• g(x) = 0, se x é um estado terminal

• g(x) = mex({g(y) | (x, y) ∈ E(D)}), caso contrário

Dizemos que o estado x possui número Sprangue-Grundy g(x).

Teorema 5 (Sprangue-Grundy[Spr73][Gru39]). Dada a função de Sprague-Grundy g de um
grafo G, um estado x é uma P-posição se, e somente se, g(x) = 0.

Para provar o Teorema de Sprangue-Grundy, usamos uma ideia análoga à prova do Teorema
de Bouton: provaremos três afirmações que implicam no resultado. Seja P o conjunto de estados
com número Sprangue-Grundy zero e seja N o conjunto de estados com número Sprangue-Grundy
diferente de zero.

1. Todo estado terminal está em P . Pela definição da função de Sprangue-Grundy, um
estado terminal tem número Sprangue-Grundy igual a zero.

2. Para cada estado em N existe um movimento para um estado em P . Se um estado
x possui g(x) > 0, então deve existir um estado y com g(y) = 0, onde (x, y) ∈ E(G) e G é o
grafo do jogo.

3. Todo movimento de um estado em P é para um estado em N . Se um estado x possui
g(x) = 0, então para todo estado y, onde (x, y) ∈ E(G) e G é o grafo do jogo, g(y) > 0

Essas afirmações são suficientes para provar o teorema.
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