
O PROBLEMA DOS CAMELOS 

 
Julio Cesar de Mello e Souza, engenheiro, professor de Matemática, usando o pseudônimo de Malba 

Tahan, escreveu O Homem que Calculava. Em um dos seus contos neste livro, narra uma singular 

aventura da divisão de uma herança recebida por três irmãos, que deveria ser repartida segundo um 

determinado critério. 

 

Beremiz, personagem central deste conto, percebendo a discussão entre os três irmãos, procurou in-

formar-se do que se tratava. 

- Somos três irmãos - esclareceu o mais velho - e recebemos como herança, esses 35 camelos. Se-

gundo a vontade expressa do meu pai, devo receber a metade, o meu irmão Hamed Namir uma terça 

parte e ao Harim, o mais moço, deve tocar apenas a nona parte. Não sabemos, porém, como dividir 

dessa forma 35 camelos e a cada partilha proposta por um dos irmãos segue-se a recusa dos outros 

dois, pois a metade de 35 é 17 e meio. Como fazer a partilha se a terça parte e a nona parte de 35 

também não são exatas?  

- É muito simples - respondeu Beremiz. Posso fazer com justiça essa divisão se permitirem que junte 

aos 35 camelos da herança este belo animal que, em boa hora, aqui nos trouxe... 

Beremiz, dirigindo-se aos três irmãos disse: - Vamos fazer a divisão justa e exata dos camelos, que 

são agora 36, como vocês podem ver. E dirigindo-se ao irmão mais velho, falou: - A você, de acordo 

com a vontade de seu pai, caberia a metade de 35, isto é, 17 e meio. Vai receber a metade de 36, que 

é 18. Não pode reclamar, pois percebe que saiu lucrando com esta divisão. 

Dirigindo-se ao segundo herdeiro, continuou: - Você deveria receber a terça parte de 35, que dá 11 e 

um pouco. Vai receber a terça parte de 36, que é 12; também não tem reclamação a fazer, pois sai 

lucrando com esta divisão. 

Disse, por fim ao mais moço: - Segundo a vontade de seu pai, a você caberia uma nona parte de 35, 

que seria três e tanto. Vai receber um nono de 36, que é 4. Você também lucrou com esta divisão e, 

portanto, vocês três só têm a agradecer. 

Concluiu, assim, com a maior segurança e serenidade, a partilha na qual todos os três irmãos saíram 

lucrando. Couberam 18 camelos ao herdeiro mais velho, 12 ao do meio e 4 ao mais jovem, o que dá 

um resultado: 18 + 12 + 4 = 34 camelos. 

Dos 36 sobram dois camelos, um do amigo Beremiz e outro lhe coube por direito, por ter resolvido, a 

contento de todos, este complicado problema da herança... 

 

Nesta história, estão implícitos os conceitos de divisão, de divisor de um número, de fração.  

Comentando o conto e fazendo algumas observações de contexto matemático, tudo resultou do se-

guinte: a metade de um todo mais a terça parte de um todo mais um nono de um todo não dá um in-

teiro, isto é, não é igual ao todo, veja: 
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Podemos observar que para completar o todo falta 
18

1
 deste todo ou  

36

2
 do todo. 

 

Beremiz, sabendo que 2; 3 e 9 eram divisores de 36, e 36 é o dobro de 18, usou o artifício que possi-

bilitou as divisões exatas. 


