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E o mágico serra a sua assistente em duas metades com um serrote… Mas o público não está 

contente [1]…   

 

De facto, se considerarmos duas metades geometricamente iguais, todos temos de concordar 

que o mágico não cortou a sua assistente em duas metades iguais (uma cabeça é 

substancialmente diferente de duas pernas…). 

Mas, se estivermos a pensar apenas em quantidade de assistente (isto é, em volume), talvez o 

mágico tenha conseguido dividir a pessoa exatamente a meio... embora não seja fácil confirmar 

se isso aconteceu ou não!  

A matemática pode dar uma pequena ajuda atestando que é possível serrar a assistente do 

mágico exatamente como se pretende (uma consequência, talvez inesperada…, do teorema do 

valor intermédio): 

«Para qualquer direção do espaço existe um plano perpendicular a essa direção que 

bisseta o volume da figura tridimensional»  

Para a demonstração e outros apontamentos sobre este assunto, consultar [2], pp. 18-21; nesta 

tese de mestrado também se demonstra que é sempre possível dividir qualquer fatia de fiambre 

(por mais estranha que esta seja) em duas partes com a mesma quantidade usando apenas um 

corte de uma faca; e ainda dizem que a matemática não serve para nada…). 

Assim, não conseguimos garantir pela figura acima que o mágico acertou no corte, mas podemos 

garantir que existe um corte «na vertical», como o que está exemplificado na figura do mágico, 

que divide a assistente em dois volumes exatamente iguais. 

E para ver se os dois volumes são iguais, talvez o mágico possa proceder como a Rosa…  



 

Coitada da assistente… para além de ser serrada a meio, ainda tem que saber suster a 

respiração… Depois admiram-se que ninguém gosta dos matemáticos      . 

 

[1] Today's whole cartoon - "off the mark" comic by Mark Parisi | Facebook 

[2] Peixoto, M. (2004). Jogos de partilha (Tese Mestrado FCUP). Repositório Aberto da 

Universidade do Porto: Jogos de partilha (up.pt) 

[3] a rosa decidiu medir o volume do corpo do seu peixe. para o fazer, colocou água num copo 

graduado - Brainly.com.br 

 

 

https://m.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10157746572416867&id=213617386866&locale2=zh_CN
https://repositorio-aberto.up.pt/handle/10216/10634
https://repositorio-aberto.up.pt/handle/10216/10634
https://brainly.com.br/tarefa/25239052
https://brainly.com.br/tarefa/25239052

