
          À procura do acampamento 

 

Perante a urgência de tomar uma decisão o guia, que confiava obviamente em si 

próprio (se ele descobrisse o acampamento o problema estava resolvido pelo que só 

tinha que trabalhar na hipótese contrária) mas que sabia que dois dos escutas eram 

mentirosos, mas não sabia quais eram, procurou estabelecer o que podia concluir das 

informações que cada grupo lhe trouxesse:  

Elaborou, então, uma lista: 

i) Se num grupo com mais de dois elementos não houvesse divergência de 

opiniões podia confiar no resultado: havia pelo menos um a falar verdade; 

ii) Se num grupo houvesse divergência de opiniões então existia ali pelo 

menos um mentiroso; 

iii) Se houvesse dois grupos com mentirosos então em qualquer grupo com 

três ou mais elementos a opinião da maioria era a correta; 

iv) Bastava ter a certeza sobre a informação de dois grupos. 

Depois decidiu ir sozinho: não precisava de mais ninguém para obter um resultado 

fiável. 

Encarou então as várias formas de compor os grupos G1, G2 e G3: 

a. Número de elementos de G1, G2 e G3:   1     1     6 

Se todos dissessem que não tinham encontrado ele ficava a saber que o seu 

caminho e o de G3 não conduziam ao acampamento mas quanto aos caminhos 

de G1 e G2 não sabia nada.  

b. Número de elementos de G1, G2 e G3:   1     2     5 

O mesmo do caso anterior. 

c. Número de elementos G1, G2 e G3:   1     3     4 

Se em G3 todos dizem que não encontraram o acampamento, o elemento de 

G1 diz que encontrou o acampamento e em G2 dois dizem que encontraram e 



um que não encontrou o guia não podia saber qual dos grupos G1 ou G2 tinha 

encontrado o acampamento: pode G1 ter encontrado caso em que há dois 

mentirosos em G2 ou pode não ter encontrado caso em que o outro mentiroso 

está em G2. 

d. Número de elementos G1, G2 e G3:     2     2     4 

Se em G3 todos dizem que não encontraram o acampamento e em G1 e G2 

todos dizem que encontraram o guia fica sem saber se os dois mentirosos estão 

em G1 ou em G2. 

e. Número de elementos G1, G2 e G3:     2     3     3 

Se não houver divergências em G2 e G3 pode aceitar os seus resultados e 

descobre onde está o acampamento. 

Se houver divergências em G2 e G3 pode aceitar o resultado da maioria e 

descobre onde está o acampamento. 

Se só houver divergências em um deles, G2 por exemplo, então: 

i) Se não houver divergência em G1 aceita o resultado de G1 e  da maioria 

em G3 e descobre onde está o acampamento. 

ii) Se  houver divergência em G1, então só há um mentiroso em G2 pelo 

que pode aceitar o resultado da maioria em G2 e G3 e descobre onde 

está o acampamento. 

E foi desta última forma que ele compôs os grupos. 

Desafio ao leitor: tente descobrir se era possível encontrar o acampamento 

utilizando apenas dois grupos, além do guia é claro. 

 


