
Problema 3: A conquista da liberdade  

 

Resolução 

Os prisioneiros aperceberam-se de imediato que, ao entregar os chapéus com números, o 

Director estava a disponibilizar uma sucessão real: chamemos-lhe Chapéus(n) .  

Era óbvio que nenhum poderia conhecer essa sucessão nem o número do seu chapéu: só via os 

números nos chapéus à sua frente.  

Mas ver todos os números à sua frente era conhecer uma restrição da sucessão a um segmento 

terminal dos inteiros: os inteiros maiores do que um certo N, onde N era a sua posição na fila. 

Mas esta restrição permitia conhecer a classe de equivalência1 de Chapéus(n) para a relação 

binária de equivalência que equivalia duas sucessões que coincidissem a partir de uma certa 

ordem.  

Foi aí que Francisco, o mais esperto da companhia, sugeriu que usassem o “axioma da escolha” 

para fixarem uma sucessão em cada uma das classes de equivalência geradas pela relação de 

equivalência. Como tinham memória infinita todos iriam fixar a sucessão associada a cada uma 

das classes.  

Uma vez os chapéus postos todos identificariam a classe de Chapéus(n), e iriam lembrar-se da 

sucessão que tinham escolhido, suponhamos Suc_Escolhida(n).  

Então, o prisioneiro na posição N gritaria o número Suc_Escolhida(N). Como Chapéus(n) e 

Suc_Escolhida(n)  coincidiam a partir de uma certa ordem, a partir dessa ordem todos iriam 

acertar e encontrar a liberdade.  

Os outros tinham sorte desesperada: a probabilidade de acertar era zero. Só um ou outro com 

muito (mesmo muitíssimo!) mais sorte do que a necessária para acertar no Euromilhões poderia 

sair em liberdade. 

                                                           
1 Uma relação de equivalência num conjunto “parte” esse conjunto em vários conjuntos, dois a dois sem pontos 
comuns mas que reunidos forma o conjunto inicial: como se se tratasse de uma tablete de chocolate partida em 
vários pedaços. Em cada um dos “pedaços” quaisquer dois elementos são equivalentes e elementos de “pedaços” 
diferentes não são equivalentes. O que os prisioneiros fizeram foi escolher uma “partícula” de chocolate em cada 
um dos “pedaços”! 


