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Problema 1:                    Lógica no País das Maravilhas 

 

Charles Lutwidge Dodgson, conhecido por Lewis Carroll, é o autor do famoso livro Alice no País das 

Maravilhas que escreveu partindo das histórias que inventou durante um passeio no Tamisa para 

entreter a filha, Alice Lidell, do reitor do Christ Church College da Universidade de Oxford, College 

onde ele era Professor de Matemática.   

Um dos mais belos capítulos do livro, na minha opinião, tem o título A Mad Tea-Party. 

Os intervenientes, para além da Alice, são a Lebre, o Chapeleiro e o Arganaz este meio adormecido 

(ver figura). 

 

A mesa era grande com muitos lugares, todos com chávena de chá, mas os quatro estavam muito 

juntos num canto. A razão era a seguinte, como a parte mais interessante do dia era a hora do chá 

resolveram ser sempre hora do chá e então não havia tempo para lavar as chávenas pelo que para 

substituir as sujas rodavam os quatro um lugar! 

Pois caro leitor deixo-lhe aqui dois apontamentos dessa fantástica reunião. 

A certa altura o Chapeleiro lança uma adivinha: Porque é que uma gralha é como uma escrivaninha? 

Tola claro, tão tola que ficou sem resposta. Há quem pense que Lewis Carroll, que era um matemático 

muito conservador, quis rir-se um pouco das novas teorias abstractas que consideravam coisas como 

um bolo-rei ser como uma chávena de chá1. 

   

 

 
1 Se tiver curiosidade em relação ao tema pode ver o nosso problema 2 de Maio de 2016 aqui. 

https://clube.spm.pt/news/4536


Ainda assim Alice disse que tinha uma resposta ao que a Lebre repondeu: - Então deves dizer aquilo 

que queres dizer.  

Alice respondeu de imediato: - Sim, pelo menos eu quero dizer aquilo que digo, é a mesma coisa não 

acham? 

Ao que o Chapeleiro retorquiu: - De modo nenhum, “eu vejo o que como” não é o mesmo que “eu 

como o que vejo”! 

E até o adormecido Arganaz não se conteve: - Eu respiro sempre que durmo mas não durmo sempre 

que respiro. 

Pois o desafio de hoje é para aqueles que lidam com crianças da idade da Alice: contem-lhes a história 

e encoragem-nas a encontar mais exemplos de frases em que a troca da ordem das afirmações altera 

o valor lógico das proposições.  

Vão ser surpreendidos porque  a imaginação das crianças livres é assombrosa. 


