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3 Belas Equaç̃oes

Faixa de classificaç̃ao et́aria: Livre (IMDb).

Áudio: Inglês.

Legendas: Português.

Tı́tulo original: Beautiful Equations.

Gênero: Documentário.

Duraç̃ao: 60 minutos, aproximadamente.

Produtora e ano de produção: BBC-Four (2010).

Tópicos mateḿaticos abordados: Equações; Funç̃oes; F́ormulas; Unidades de Medida; Ordens

de Grandeza; Notação Cient́ıfica; Proporcionalidade.

Nı́vel escolar sugerido: Ensino Ḿedio; Formaç̃ao de Professores.

Interdisciplinaridade: F́ısica; Artes; Filosofia e História.

Marcadores: BBC; Equações; Documentário.

Compet̂encias e habilidades do ENEM em Matemática e Suas Tecnologias: H10, H15, H17,

H19.

Link para o arquivo da legenda:<https://goo.gl/bnv1fa>.

Página web oficial:<http://www.bbc.co.uk/programmes/b00wltbm>

Imagensselecionadas
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Sinopse

Nestedocument́ario da BBC, acompanhado por nomes ilustres como Stephen Hawking, Albert

Einstein, Isaac Newton, Esprit Jouffret, Pablo Picasso e Paul Dirac, o artista e crı́tico de arte

Matthew Collings embarca em uma jornada buscando descobrir a importância das equações

mateḿaticas no mundo cientı́fico e, em que sentido, elas podem ser consideradas belas.

Alguns objetivos com os quais esse vı́deo pode ser usado

Muitos alunos acham que equações s̃ao chatas e desprovidas de vida. Neste contexto, o vı́deo

pode ser usado para mostrar que, de fato, uma equação pode ter, além do significado mateḿatico

e cient́ıfico, aspectos culturais e de beleza.

Sensibilizaç̃ao (para montar um cartaz)

Para muitas pessoas, equações s̃ao apenas

rabiscos chatos desprovidos de vida... Mas

seŕa śo isso mesmo?

Equaç̃oes podem seŕuteis? Elas podem

possuir algum significado cultural? Elas

podem ser belas?

No document́ario Belas Equaç̃oes da BBC que iremos apresentar, o artista e crı́tico de arte



26

Matthew Collings tenta responder a estas perguntas com a ajuda de nomes ilustres como Haw-

king, Einstein, Newton, Picasso e Dirac.

Orientações metodoĺogicas gerais

• Você, professor, ñao precisa aplicar todas as questões aqui sugeridas. Dependendo do tempo

dispońıvel e da turma, escolhas ou modificações devem ser feitas. Sinta-se livre para fazê-las!

• Parecéobvio, mas vale o conselho:sempreassista ao v́ıdeo antes de trabalhar com ele em

sala de aula.

• Antes de os alunos assistirem ao vı́deo, sugerimos que eles leiam as questões que serão traba-

lhadas.

• Nossa experiência mostra que os alunos ficam sempre mais motivados quando as atividades

desenvolvidas fazem parte do sistema de avaliação.

• Dependendo do tempo disponı́vel em sala de aula, apenas partes do vı́deo podem ser usadas.

Neste caso, contudo, recomendamos fortemente que os alunos assistam ao vı́deo inteiro antes

(em casa ou no contraturno, por exemplo), pois acreditamos queé muito importante que eles

tenham uma percepção global da obra antes que qualquer atividade, discussão ou ańalise se-

jam feitas em sala. Outra possibilidade, se o tempo for realmente curto,é deixar que os alunos

assistam ao filme e trabalhem com as perguntas em casa para que, depois, em uma parte da

aula, discuss̃oes, ańalises e sistematizações sejam feitas.

Sugest̃oesde quest̃oes gerais

1. Na sua opinĩao, o v́ıdeo quer transmitir alguma mensagem? Qual?

2. Voĉe aprendeu algo novo com o vı́deo? O qûe?

3. Ao longo do v́ıdeo, o apresentador Matthew Collings vai colecionando motivos pelos quais

uma equaç̃ao pode ser bela. Quais seriam estes motivos? Você concorda com eles?

4. As belas equações apresentadas no vı́deo est̃ao fortemente ligadas̀a F́ısica. Voĉe incluiria

outras belas equações da F́ısica? Da Mateḿatica? Da Qúımica? Da Biologia? Quais? Por

quais motivos?

5. Sempre que o apresentador Matthew Collings se depara com uma nova equação, ele tenta

descobrir aplicaç̃oes desta equação. Liste as aplicaç̃oes que ele encontrou.

6. Na sua opinĩao, o apresentador Matthew Collings conseguiu entender cada uma das cinco

equaç̃oes apresentadas? E você?

7. Sendo um artista, ao longo do documentário, o apresentador Matthew Collings pinta em um

painel transĺucido cada equação que acabou de conhecer. Quais foram as cores usadas para
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cadauma das cinco equações? Voĉe acredita que essas cores possam ter alguma relação com

as equaç̃oes? Qual?

8. Segundo o v́ıdeo, por que Newtońe denominado o “pai” da Ciência Moderna?

9. No final do documentário, Matthew Collings apresenta em uma exposição seus paińeis com

motivaç̃ao mateḿatica. Faça uma lista dos atributos matemáticos que os cientistas convidados

deram para estes painéis.

10. Do que voĉe mais gostou no documentário?

11. Se voĉe fosse o diretor deste documentário, voĉe faria algo diferente? O quê?

Sugest̃oesde quest̃oes espećıficas

1. Qualé a resposta dada pelo apresentador Matthew Collingsà pergunta de Pedro Ferreira sobre

o queé uma equaç̃ao? (05:02-05:20) Voĉe concorda com a resposta dada? Você daria uma

resposta diferente?

2. No v́ıdeo (08:05-08:42), Pedro Ferreira calcula para Matthew Collings a quantidade de ener-

gia em Joules em meio grama de massa. Ao contrário do que fez a fı́sica Ruth Gregory

(19:32-20:37), Pedro Ferreira não usa a notação cient́ıfica. Voĉe vê alguma raz̃ao para Pe-

dro ñao uśa-la, mas Ruth sim? Escreva a resposta dada por Pedro Ferreira usando a notação

cient́ıfica.

3. No v́ıdeo (12:39-13:11), afirma-se que William Blake (pintor, poeta e tipógrafo que viveu

entre 1757 e 1827) desprezava Newton. Por quê? Voĉe acha que os motivos para tal desprezo

se manifestam de alguma maneira na gravura de Newton feita por Blake e apresentada no

vı́deo? Faça uma pesquisa para lhe ajudar a compor uma resposta.

4. No v́ıdeo (19:02-19:20), ao calcular a força de atração entre uma maçã e a Terra usando a Lei

da Gravitaç̃ao Universal de Newton, o apresentador Matthew Collings estima que a massa de

uma maç̃a t́ıpicaé de 1/4 de libra. Por que a fı́sica Ruth Gregory pediu para que esta massa
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fosseconvertida em quilogramas? Uma libra equivale a quantos quilogramas?

5. Segundo o v́ıdeo (19:41-19:45), quanto vale um septilhão? Um septilh̃aoé o mesmo que um

trilhão de trilh̃oes?

6. No v́ıdeo (20:44-21:01), com base na Lei da Gravitação Universal de Newton, afirma-se que

a força de atraç̃ao entre dois corpos aumenta com o aumento de suas massas e diminui com

o aumento da distância entre eles. Por quê?

7. No v́ıdeo (30:34-31:38), com base na equação da Teoria Especial da Relatividade, afirma-se

que, dependendo do observador, um relógio no trem com velocidadev, marcando um tempo

t ′, corre mais lento que um relógio marcando um tempot na plataforma da estação. Por qûe?

Por que ñao percebemos este comportamento? Em que condições isto seria perceptı́vel?

8. No v́ıdeo (51:13-51:40), Stephen Hawking aparentemente procura evitar o adjetivo “bonita”

para uma equação e prefere usar o termo “elegante”. O queé uma equaç̃ao “elegante” para

Stephen Hawking? Quais são as distinç̃oes que voĉe vê entre “bonita” e “elegante”?

Observações para o professor

• O cálculo da energia em 0,5 grama feito por Pedro Ferreira (08:07-08:48) pode ser usado

para discutir as notações diferentes para números decimais no Brasil e na Inglaterra (no Brasil

usamos a v́ırgula como separador decimal enquanto que, na Inglaterra e nos EUA, o separador

decimalé o ponto).

• Em um trabalho interdisciplinar com o professor de Artes, os alunos podem fazer um estudo

sobre o conflito no final do século XVIII nas maneiras de se ver o mundo segundo as correntes

do classicismo e do romantismo (episódio Blake versus Newton). Um ponto de partidaé

o livro “Breve Hist́oria da Cîencia Moderna” (volume 3) de Marco Braga, Andreia Guerra e

Jośe Claudio Reis (Jorge ZAHAR Editor, p. 57-59, 2005).

• Ainda em um trabalho interdisciplinar com o professor de Artes, os alunos podem fazer um

estudo sobre as possı́veis conex̃oes entre Albert Einstein, a Teoria da Relativade, Pablo Pi-

casso e o Cubismo. Um ponto de partidaé o artigo “Einstein Influenciou Também As Artes”

do Globo Cîencia<http://goo.gl/1KJtOd>.

• Enquanto que as sugestões de perguntas dadas anteriormente são mais gerais, o documentário

pode ser usado para analisar as equações apresentadas com mais detalhes, principalmente com

a parceria de um professor de Fı́sica: significados das variáveis, suas unidades, etc.

• Caso ñao apareça naturalmente nas discussões com seus alunos, acreditamos que seja impor-

tante voĉe pontuar alguns aspectos enfatizados pelo documentário:

(a) Equaç̃oes podem prever o futuro, istoé, elas podem prever um resultado teoricamente que

é comprovado experimentalmente depois.
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(b) Equaç̃oes servem como modelo para descrever a natureza.

(c) Equaç̃oes s̃ao universais (a mesma equação que descreve a força de atração entre uma

maç̃a e a Terra tamb́em descrever a força de tração entre a Lua e a Terra).

(d) Para se apreciar a beleza das equações, se faz necessário um treinamento, pois esta beleza

não pode ser apreciada de imediato.

• Atenç̃ao: no v́ıdeo (20:56-20:58), afirma-se que quanto maior o objeto, maior a força de

atraç̃ao. Evidentemente, está se supondo que a densidadeé sempre a mesma.

• Atenç̃ao: note que a fı́sica Ruth Gregory, ao estimar a força de atração gravitacional entre

a Terra e uma maçã de 200 gramas, substitui 5/6 por 1 (20:26-20:30).

• A seguir indicamos algumas frases proferidas por personalidades que relacionam Beleza e

Mateḿatica.

Belezana Matemática é ver a verdade sem esforço.

George Ṕolya

Os padrões de um mateḿatico, como os de um pintor ou
poeta, precisam ser belos. As ideias, como as cores e as
palavras, precisam se encaixar de uma forma harmoniosa.
A beleza é o primeiro teste: ñao há lugar permanente no
mundo para a mateḿatica feia.

Godfrey Harold Hardy

Deususou mateḿatica bela na criaç̃ao do mundo.

Paul Dirac
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A matemática, vista de forma correta, possui ñao apenas
verdade, mas uma beleza suprema – uma beleza fria e
austera, como a de uma escultura, sem nenhum apeloà nossa
natureza fraca, sem os belos ornamentos de uma pintura ou
uma música, ainda assim sublimemente pura, e capaz de uma
perfeição que somente a grande arte pode mostrar.

Betrand Russell

É dif ı́cil para aqueles que ñao conhecem a mateḿatica
acessarem o real sentimento da beleza, da mais profunda
beleza da natureza. . . Se você quer aprender sobre a natureza
e aprecía-la, é necesśario aprender a lı́ngua na qual ela se
comunica.

Richard Feynman

Abstração, algumas vezes considerada como algo reprovável
na Matemática, é sua gĺoria prim ária e sua inscriç̃ao mais
garantida para um uso prático. É também a fonte de tanta
beleza quanto se pode obter da Mateḿatica.

Eric Temple Bell

Todos os mateḿaticos compartilham. . . um senso de assombro
pela profundidade infinita, pela beleza misteriosa e pela
utilidade da Matemática.

Martin Gardner
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A Matemática tem beleza e romance. Ñao é um lugar
enfadonho de se estar, o mundo mateḿatico. É um lugar
extraordinário; vale a pena passar tempo ĺa.

Marcus du Sautoy

• Existem acad̂emicos que tentam definir o que seria “beleza” em Matemática ou abordar

quest̃oes de estética em Mateḿatica: Bl̊asj̈o (2012, 2018), Breitenbach (2013), McAllister

(2005), Lange (2016), Montano (2014), Rota (1997) e o Número 2 do Volume 26 do periódico

Philosophia Mathematica (<https://academic.oup.com/philmat/issue/26/2>) dedicado intei-

ramentèa quest̃ao da Est́etica em Mateḿatica

• O document́ario pode ser aproveitado para levantar uma discussão sobre o quée uma equaç̃ao,

uma f́ormula e uma igualdade. Neste contexto, os trabalhos do professor Alessandro Jacques

Ribeiro podem seŕuteis (ver, por exemplo, sua tese “Equação e Seus Multisignificados no

Ensino de Mateḿatica – Contribuiç̃oes de Um Estudo Epistemológico” dispońıvel em:<http:

//goo.gl/6fjQ62>).

• A equaç̃aot ′ = t
√

1−v2/c2 daTeoria Especial da Relatividade apresentada no documentário

tem uma aplicaç̃ao importante na correção da medida dos intervalos de tempo do sistema GPS

(Global Positioning System). Para detalhes, recomendamos o artigo “O GPS e A Teoria da

Relatividade” de Jośe Nat́ario dispońıvel no link<http://goo.gl/afjRSN>.

• Na tentativa de investigar se a beleza das equações mateḿaticasé compaŕavel à experîencia

de apreciaç̃ao de outras formas de arte, os neurocientistas Semir Zeki e John Paul Romaya,

o fı́sico Dionigi M. T. Benincasa e o matemático Michael Francis Atiyah analisaram a ativi-

dade cerebral de 15 matemáticos enquanto estes classificavam 60 equações mateḿaticas com

“bonita”, “indiferente” e “feia”. Eles descobriram que os mesmos centros cerebrais usados

para apreciar arte estavam sendo ativados pelas equações “bonitas”. A lista com as 60 e-

quaç̃oes avaliadas está dispońıvel aqui: <https://goo.gl/x2nfxG>. Neste estudo, a equação

mais “bonita” foi a identidade de Euler que relaciona em umaúnica equaç̃ao cinco constantes

mateḿaticas fundamentais:

1+eiπ = 0.

A equaç̃ao mais “feia”, segundo este estudo,é devida ao mateḿatico indiano Srinivasa Ra-

manujan (1887-1920) que expressa o valor recı́proco do ńumeroπ emtermos de uma série:

1
π

=
2
√

2
9801

∞

∑
k=0

(4k)!(1103+26390k)
(k!)43964k .
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O artigo original de Zeki, Romaya, Benincasa e Atiyah está dispońıvel no seguinte endereço:

<http://goo.gl/kubTaO>.

• Aqui est́a a Lei da Gravitaç̃ao Universal de Newton, como aparece originalmente em Latim:

“Si Globorum duorum in se mutuò gravitantium materia undique, in regionibus quæà centris

æqualiter distant, homogenea sit: erit pondus Globi alterutrius in alterum reciprocè ut qua-

dratum distantiæ inter centra.”. Uma tradução é a seguinte “Em duas esferas que gravitam

mutuamente uma com relação a outra, se a matéria em todos lados, ao redor e equidistante

dos centrośe homoĝenea, ent̃ao o peso de uma esfera com relação a outra será inversamente

proporcional ao quadrado da distância entre seus centros.”. Caso haja interesse, o texto em

Latim do Principia Mathematica de Newton pode ser encontrado no seguinte endereço do Pro-

jeto Gutenberg<http://goo.gl/Mlwxjf>. Vale a pena comentar com seus alunos que durante

algum tempo era costume escrever as leis de forma retórica, istoé, sem o uso de sı́mbolos ou

express̃oes mateḿaticas.

• Na contram̃ao do pensamento de que “beleza”é um crit́erio de valor de uma teoria, Hossen-

felder (2018), em seu livro “Lost in Math: How Beauty Leads Physics Astray”, argumenta

que tal postura levou a Fı́sica atual em um estado de estagnação e que os cientistas deveriam,

portanto, rever suas posições e seus ḿetodos com relaç̃ao a essa abordagem dogmática com

base em parâmetros estéticos.
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• Napolitano, Marcos.Como Usar O Cinema na Sala de Aula. Editora Contexto, 2003.

Agradecimentos

MarcoMoriconi (UFF), Sergio Roberto Lopes (UFPR).



34

Créditosdas imagens de sensibilizaç̃ao
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