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A escalada desportiva foi uma das cinco novas modalidades 
incluídas no programa dos Jogos Olímpicos de Tóquio 
2020 (pode saber mais em (Tokyo 2020, 2021a) e (Olimpic 
Channel, 2021)). São várias as disciplinas praticadas dentro das 
competições de escalada, tendo sido selecionadas três para estas 
Olimpíadas: velocidade, boulder (bloco) e dificuldade (escalada 
em corda). Como modalidade olímpica, estas três disciplinas 
foram combinadas numa espécie de triatlo participado por todos 
os atletas, com pontuações independentes em cada prova, que 
depois são conjugadas numa pontuação final única. E é aqui 
que reside o encanto matemático desta nova modalidade: o 
sistema de pontuação!
No final de cada prova, os atletas são ordenados de acordo 
com o seu desempenho e recebem tantos pontos quantos os 
correspondentes ao seu lugar na classificação: o 1.º recebe 1 
ponto, o 2.º recebe 2 pontos,... Este é já um sinal de alerta para 
algo muito estranho no mundo desportivo: ganhará quem tiver 
menos pontos!
Terminadas as três provas, cada atleta tem então três pontuações 
independentes que têm de ser conjugadas num número único 
que será a sua pontuação final. Habitualmente, os sistemas de 
pontuação desportiva de provas combinadas são cumulativos, 
sendo a pontuação final a soma dos pontos obtidos nas diferentes 
provas – como no heptatlo e no decatlo do atletismo. Mas nesta 
modalidade olímpica da escalada, o sistema é multiplicativo 
(!!!), sendo as pontuações finais o produto dos pontos obtidos 
em cada prova, vencendo a competição quem tiver o produto 
mais pequeno. Por exemplo, um atleta que tenha ficado em 1.º 
na velocidade, em 3.º no boulder e 7.º na dificuldade terá, no 
final, 1×3×7=21 pontos.
Esta inovação da organização da tabela classificativa desportiva 
merece algumas notas prévias:

 – O número de participantes em competição afeta bastante 
a pontuação final efetiva, pois é ele que determina a gama 
de pontos a distribuir: o pior resultado possível com 8 
participantes é 8×8×8=512, com 7 participantes 7×7×7=343 
e com 20 participantes é 8000.

 – O número 1 é o elemento neutro da multiplicação, pelo que 
ter um 1.º lugar numa prova (que é sempre bom) ganha aqui 
particular importância, podendo “disfarçar” bastante outros 
dois resultados mais fracos; veja, por exemplo, 1×7×4=27 
e 3×5×2=30.

 – A alteração de (apenas) uma unidade de um fator num 
produto de três números afeta bastante o resultado final, o que 
provoca movimentações (matematicamente) interessantes na 
tabela à medida que os atletas vão finalizando a sua prova: 
2×5×8=80 e 3×5×8=120.

Foquemo-nos agora no desenvolvimento das provas realizadas 
nos Jogos de Tóquio (pode saber mais em (Tokyo 2020, 2021b)). 
Após eliminatórias masculinas e femininas com 20 participantes 
cada, foram apurados os respetivos 8 finalistas – na prova 
masculina, por motivo de lesão de um atleta, acabaram por 
participar apenas 7. Já na final, terminadas (e pontuadas) as 
duas primeiras provas, muito pode ainda acontecer na tabela 
classificativa, pois a grandeza de um fator multiplicativo é (como 
vimos) determinante. Os atletas escalam a última parede um de 
cada vez e por ordem inversa da classificação obtida na prova 
correspondente das eliminatórias – o que mantém o interesse 
da prova até ao fim, pois os últimos a escalar serão os que (à 
partida) têm o melhor desempenho na disciplina. À medida que 
vão terminando a sua prova, vai sendo atribuída uma pontuação 
provisória indicativa do respetivo lugar na prova até ao momento. 
Isto significa que se, entretanto, outro atleta tiver um melhor 
desempenho do que os que já terminaram, a ordenação da prova 
altera-se e consequentemente os pontos atribuídos inicialmente 
podem aumentar, originando grandes reviravoltas. Foquemo-
nos agora na tabela da final masculina quando faltam apenas 
dois atletas realizarem a última prova (figura 1).

Figura 1. Classificação quando faltam apenas dois atletas realizarem 
a última prova (Masculinos). Fonte: Eurosport2

Colin Duffy parte para a sua última prova num terceiro lugar 
provisório, com 20 pontos que irão ser multiplicados por mais 
um fator. Não conseguiu melhor que Adam Ondra, portanto não 
obteve o tão desejado fator 1, mas superou Alberto Gines Lopes, 
recebendo (provisoriamente) 2 pontos. Este (provisório) segundo 
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lugar na prova (que é um bom resultado) faz com que a sua 
pontuação duplique para 40 pontos, descendo ao último lugar… 
Mas além desta descida nada intuitiva após um bom resultado, 
há ainda mais mexidas interessantes (matematicamente!) na 
tabela (figura 2).

Figura 2. Classificação quando falta apenas um atleta realizar a 
última prova (Masculinos). Fonte: Eurosport2

Veja-se o atleta checo, que sem ter feito absolutamente nada 
nesse momento, passou de 5.º para 2.º!!! Isto porque manteve 
a sua pontuação enquanto todos os adversários aumentaram 
1 ponto no fator desta última prova, após o 2.º lugar de Duffy. 
Observemos agora com atenção toda a tabela (figura 2) quando 
falta apenas um atleta completar a sua prova. Se, à semelhança 
de Duffy, Jakob Schubert conseguisse o 2.º lugar nesta prova, 
duplicaria a sua pontuação para 70 pontos e, com exceção de 
Ondra, todos os atletas aumentariam novamente 1 ponto no 
último fator. Ondra seria o vencedor e Shubert terminaria em 
último – novamente um belo 2.º lugar que se revelaria desastroso. 
Mas não! O austríaco conseguiu superar todos os atletas, 
alcançando o tão desejado 1.º lugar na última prova. Vejamos 
o que aconteceu então na tabela classificativa final (figura 3).

Figura 3. Classificação final da escalada (Masculinos). Fonte: 
Eurosport2

Shubert manteve os seus 35 pontos e todos os outros aumentaram 
um ponto no último fator. O austríaco terminou assim em 3.º 
lugar, atirando Duffy para o 6.º lugar – o que é um “trambolhão 
significativo”, uma vez que no resultado combinado o checo 
estava em 2.º e com hipótese de chegar a 1.º... O ouro manteve-
se com o espanhol e Coleman, sem ter feito nada neste último 
momento, subiu de 3.º para a medalha de prata.
Note-se que nos sistemas de pontuação mais habituais, com os 
quais estamos bem familiarizados, tem-se o seguinte:

 – o atleta em prova não baixa a sua posição na geral quando 
faz um bom resultado;

 – os atletas não sobem na geral depois de terminarem a sua 
prestação;

 – quando falta apenas um atleta completar a prova, na pior das 
hipóteses, cada um dos restantes apenas baixa uma posição. 

Mas, de facto, a multiplicação é mais «imprevisível» e as três 
premissas acima nem sempre se verificam no sistema escolhido 
para a escalada. O efeito de aumentar 1 ponto num dos fatores 
não é igual em todas as situações  – ser 1.º é ótimo (elemento 
neutro), mas passar de 1.º a 2.º é péssimo (duplica a pontuação), 
tendo efeitos eventualmente mais desastrosos do que passar de 
3.º a 4.º. Além disso, a atribuição de pontuações provisórias que 
vão sendo alteradas ao longo da prova, torna a classificação geral 
bastante dinâmica, baralhando a nossa intuição.
A classificação da prova feminina não foi tão dinâmica, mas ainda 
assim merece uma curta análise. O ouro estava já assegurado 
antes das duas últimas atletas entrarem em prova (observe a 
figura 4), pois com 5×1×1=5, o pior que podia suceder seria 
5×1×3=15, que continuaria a ser o melhor resultado da tabela.

Figura 4. Classificação quando faltam apenas duas atletas 
realizarem a última prova (Femininos). Fonte: Eurosport2

A prata tornou-se também definitiva antes da prova da última 
atleta (figura 5): na pior das hipóteses a japonesa Nonaka faria 
3×3×5=45. A única hipótese de mudança de pódio seria a 
coreana conseguir o 1.º lugar na última prova, mantendo os 56 
pontos, que bateriam os 4×4×4=64 pontos com que ficaria a 
japonesa Noguchi.

Figura 5. Classificação quando faltam apenas uma atleta realizar a 
última prova (Femininos). Fonte: Eurosport2

Mas, mais uma vez, o «ingrato» 2.º lugar na última prova atirou 
para o fim da tabela (figura 6) a atleta coreana que até poderia 
ter chegado ao pódio.
Sublinhe-se ainda que os três medalhados na final masculina 
foram os atletas que venceram cada uma das disciplinas, 
“mostrando” bem a importância do 1 na multiplicação! Na final 
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feminina, os dois primeiros lugares da atleta eslovena não deixam 
qualquer dúvida no ouro e a atleta polaca que teve o 1.º lugar 
na primeira prova não foi medalhada, pois foi mesmo a pior 
atleta nas restantes provas – e ainda assim conseguiu os mesmos 
pontos da medalha de bronze (em caso de empate é analisado 
o número de vantagens no confronto direto em cada prova).

Figura 6. Classificação final da escalada (Femininos). Fonte: 
Eurosport2

Notas finais: Todas estas dinâmicas classificativas são 
interessantes do ponto de vista matemático, mas refletirão 
um sistema mais justo desportivamente?... Os resultados 
finais inesperados, sobretudo no setor masculino (pode saber 
mais em The Guardian, 2021; Climber News, 2021; The New 
York Times, 2021), geraram alguma controvérsia em torno do 
modelo olímpico criado para a modalidade. Este sistema de 
prova combinada com três disciplinas diferentes, surgiu da 
determinação do Comité Olímpico Internacional de permitir 
apenas um evento na modalidade de escalada. Nos próximos 
Jogos Olímpicos de Paris 2024 está já confirmada a proposta de 
dois eventos nesta modalidade (FPME, 2021), permitindo assim 
separar a prova de velocidade (de natureza/destreza claramente 
diferente) das outras duas (boulder e dificuldade). Ficamos a 
aguardar (ou não...) por mais inovações matematicamente 

interessantes no sistema de pontuação!
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Será mesmo igual?

Esta tarefa foi pensada na sequência da exploração livre apresentada no Caderno de Apontamentos de Geometria deste número 
da revista.
O objetivo da tarefa é a experimentação da congruência de duas figuras, o objeto e a sua imagem, relacionadas através de uma 
reflexão axial.Para que essa relação se torne evidente, é dada a orientação de que os alunos usem como objeto um polígono rígido.
No GeoGebra, a ferramenta “polígono rígido” permite construir um polígono com um número qualquer de vértices, em que 
apenas a sua posição é dinâmica, isto é, só é possível mudar a sua posição no plano e rodar a partir de qualquer dos vértices.
Esta tarefa está integrada num trabalho realizado no 1.º ano de escolaridade em que o GeoGebra foi um recurso de utilização 
sistemática em muitas tarefas propostas. Esta tarefa foi experimentada pela professora titular da turma, a Graça Pereira, já no 
final do ano letivo. Esta experiência didática tem sido acompanhado por reflexões partilhadas com outros professores, no âmbito 
de uma oficina de formação, e tem originado alguns artigos apresentados na Educação Matemática. 
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