
Anedotas matemáticas e a salvação de um homem 

Ao longo dos anos tenho-me deparado com algumas anedotas que utilizam a matemática como 

pano de fundo. A maioria delas são anedotas simples e ingénuas: 

Porque é que o livro de matemática se suicidou? 

Estava cheio de problemas! 

Professor: O que devo fazer para repartir 11 batatas por 7 pessoas? 

Aluno: Puré de batata, senhor professor! 

Existe alguma coisa pior que ser atingido por um raio? 

Sim! Ser atingido por um diâmetro, que é duas vezes maior que um raio. 

Qual a relação entre a Matemática e um Hospital? Ambos lidam com “operações”. 

Neto: Ó avó, não te importas de me ajudar a achar o mínimo múltiplo comum? 

Avó: Que horror! Ainda não o encontraram? Já no meu tempo de escola andavam à 

procura dele! 

A senhora vaidosa perguntou ao cavalheiro: "Vamos ver... que idade o senhor me dá?" 

Ah! – exclama ele – pelos cabelos dou-lhe vinte anos; pelo olhar 18; pela pele 15; pelo 

corpo, se me dá licença, 16. 

"Oh! O senhor está sendo lisonjeiro!" 

"Espere... ainda não fiz a soma.” 

He says: "Cadets, write down: the temperature of boiling water is 90°." 

One of the privates replies, "Captain, you're mistaken — it's 100°!" 

The officer consults his handbook, and then announces, "Right, 100°. It is the «right angle» 

that boils at 90°." 

 

 

Outras anedotas são um pouco mais profundas e permitem observar e compreender certas 

realidades como o rigor matemático ou, até, algum preconceito com a disciplina. 

O professor: - Os exercícios do teste serão parecidos com os das aulas. Apenas os números 

serão diferentes, bem não todos... por exemplo, o Pi continuará a ser 3,141592... 



Um piloto de helicóptero estava a sobrevoar o deserto do Sarah, quando tem uma avaria 

no motor, e se vê obrigado a aterrar em pleno deserto, sem água, nem mantimentos.  

Passado um dia, avista ao longe uma figura humana, e corre em direção a ela.  

Quando chega vê um homem com um aspeto distraído a passear por ali 

descontraidamente.  

Pergunta-lhe: "Sabe dizer-me onde estou?"  

Ao que o homem lhe responde: "Sei, você está no meio do deserto Sarah perto de um 

helicóptero caído.".  

O piloto espantado replica: "Ah, você é matemático".  

O outro responde-lhe: "Sou sim, como sabe?".  

E o piloto: "Bom, deu a resposta certa, mas que não serve para nada!". 

Quatro cientistas – um parapsicólogo, um físico, um matemático e um lógico – vão em 

grupo para um congresso na Escócia. A certa altura avistam pela janela uma ovelha negra 

no cimo de uma colina. 

- Vejam! - exclama o parapsicólogo - na Escócia as ovelhas são negras. 

- Não pode concluir uma coisa dessas - diz o físico - o máximo que se pode dizer é que, na 

Escócia, algumas ovelhas são negras. 

- Isso é demasiado vago - contrapõe o matemático - o que se pode afirmar é que, na 

Escócia, existe pelo menos uma ovelha negra. 

- Nenhum de vocês tem razão - diz o lógico - tudo que se pode concluir é que, na Escócia, 

existe pelo menos uma ovelha que é negra pelo menos de um dos lados. 

Nessa altura, um outro passageiro que ia calado a um canto do compartimento participa 

na conversa. 

- Desculpem interromper, mas sou um especialista em quebra-cabeças. Se quiserem ser 

absolutamente rigorosos, a única coisa que podem concluir é que, na Escócia, existe pelo 

menos uma ovelha que é negra em pelo menos um dos lados durante pelo menos algum 

tempo. 

Um matemático, um biólogo e um físico estão num café observando pessoas entrando e 

saindo de uma casa.  

Primeiro eles observam que entraram duas pessoas. Só que passado pouco tempo reparam 

que saíram três pessoas.  

O físico diz:  "A medição inicial não foi exata".  

O biólogo diz:  "Eles devem ter se reproduzido".  

O matemático diz: "Se mais uma pessoa entrar na casa, ela ficará vazia". 

 

E há ainda algumas anedotas que são só para «entendidos na matéria» … 



Vão a passear pela rua fora k e ex, quando ao fundo se avista o operador diferencial: k 

desata a correr na direção oposta, pois fica com medo de se anular. A ex toda pimpona, ri-

se e grita a k: " Eu sou a ex e o operador diferencial a mim não me faz nada.  

Quando chega a altura do encontro, a ex cumprimenta o operador diferencial: Olá eu sou a 

ex!  

O operador diferencial responde: Olá eu sou o dy... 
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PS A matemática para além de poder fazer rir também pode salvar vidas…. Observe-se a citação 

a seguir relativa a um importante matemático chamado Bertrand Russel… 

 

William Dunhan, Journey through Genius – The Great Theorems of Mathematics, Penguim Books, USA, 

1991, p. v.   
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