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3 Planolândia: O Filme

Faixa de classificaç̃ao et́aria: Livre .

Áudio: Inglês.

Legendas: Português

Tı́tulo original: Flatland: The Movie.

Gênero: Animaç̃ao.

Duraç̃ao: 35 minutos, aproximadamente.

Produtora e ano de produção: Flat World Productions (2007).

Tópicos mateḿaticos abordados:Geometria; Dimensões; Poĺıgonos; Śolidos.

Nı́vel escolar sugerido: Ensino Fundamental II; Ensino Médio; Formaç̃ao de Professores.

Interdisciplinaridade: Teologia; Sociologia.

Marcadores: Flatland; Planolândia; Dimens̃oes.

Compet̂encias e habilidades do ENEM em Matemática e Suas Tecnologias): H6, H7, H8 e H9.

Link para o arquivo da legenda:<http://bit.ly/3cbhnIy>.

Página web oficial:<http://flatlandthemovie.com/>.

Imagensselecionadas
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Sinopse

Estaanimaç̃aoé baseada no clássico livro “Flatland: A Romance of Many Dimensions” (“Pla-

nolândia: Um Romance de Muitas Dimensões”) escrito em 1884 pelo professor, escritor e

teólogo brit̂anico Edwin Abbott Abbott (1838-1926). O romanceé uma śatira social que exp̃oe

um retrato da sociedade londrina e seus preconceitos daépoca por meio de associações com

objetos mateḿaticos. O filme mostra Artur Quadrado e sua neta curiosa Hex que começa a se

perguntar se haveria algo além de seu mundo plano, uma questão tida como heresia em Pla-

nolândia. Aṕos a visita de um ser misterioso da Espaçolândia, Artur Quadrado e sua neta Hex

tentam, arriscando suas próprias vidas, convencer os habitantes de Planolândia que a terceira

dimens̃aoé real.

Alguns objetivos com os quais esse vı́deo pode ser usado

O vı́deo pode ser usado para motivar e introduzir o conceito de dimensão e de seç̃oes planas,

principalmente com crianças mais jovens.

Sensibilizaç̃ao (para montar um cartaz)

Imagineviver em um mundo bidimensio-

nal onde os habitantes são poĺıgonos que

acreditam ñao haver nada além de seu

mundo plano. Como mostrar que existe

algo aĺem: uma terceira dimensão? Como

explicar essas noções para algúem que śo

conhece as direções de seu mundo plano?

Nesta animaç̃ao, voĉe conheceŕa a jornada

de Artur Quadrado e sua neta Hex para

convencer os planolandeses que seu uni-

versoé muito maior do que imaginavam.
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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 de novo com o vı́deo? O qûe?

3. O que marca a medida de inteligência ou hierarquia social em Planolândia?

4. Explique a lei de descendência.

5. No ińıcio da animaç̃ao, Artur Quadrado e Hex ouvem o axioma do dia: “É a configuraç̃ao

que faz o homem!”. Na sua opinião, o que isso significa? Como essa frase se relaciona com

as leis de descendência?

6. Quando Artur Quadrado explica as leis de descendência, sua neta Hex pergunta sobre o que

aconteceu com seus pais. Artur Quadrado então responde com uma frase que os Cı́rculos

costumam dizer: “Uma boca quietaé uma boca que sorri.”. Na sua opinião, o que voĉe acha

que essa frase significa?

7. Para Hex, o quée um superquadrado? Seguindo a lógica de Hex, como você imagina o que

seria um super-hexágono?

8. Em um certo momento do vı́deo, Artur Quadrado diz para a sua neta que os Cı́rculos s̃ao

sábios e superiores, pois eles possuem um número infinito de lados. Na sua opinião, de

acordo com a lei de descendência,é realmente possı́vel existir um ćırculo em Planol̂andia?

Por qûe?
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9. Admitindo que dois habitantes da Linhalândia ñao podem ocupar a mesma posição ao mesmo

tempo, seria possı́vel para o Rei de Linhalândia trocar de lugar suas rainhas da esquerda e da

direita?

10. Como o Rei da Linhalândia sabe que a rainha da direita realmente está na direita?

11. Um habitante de Planolândia ao olhar para outro habitante, que forma geométrica ele v̂e?

12. Que artefato da terceira dimensão foi dadoà Planol̂andia h́a muito tempo e agora reside na

área 33H? Como este artefato aparece geometricamente em Planolândia?

13. A figura a seguir exibe duas situações que aparecem no filme. A partir da Situação 1, que

movimento o quadrado laranja tem que fazer para conseguir ficar como na Situação 2, istoé,

de frente para o quadrado azul com bocas e olhos alinhados? Tal movimento poderia, de fato,

ser realizado por um planolandês?

14. Em uma certa parte do vı́deo, Artur Quadrado tem ideias sobre dimensões que ñao s̃ao bem

aceitas por Esférius. Que ideias são estas?

15. O que Artur Quadrado faz para “desaparecer” durante o seu julgamento? Por que isso funci-

ona?

16. No final do filme, quando a famı́lia de Artur Quadrado convence os planolandeses de que

existe uma terceira dimensão, eles questionam a possibilidade de existir uma quarta dimensão.

Que objetóe visto embaixo dáarea 33H que apoia essa ideia?

17. O que voĉe mais gostou no filme?

18. Se voĉe fosse o diretor deste vı́deo, voĉe faria algo diferente? O quê?

Sugest̃oesde quest̃oes espećıficas

1. No filme, o Ćırculo Pantociclo proclama quée ilegal falar sobre a “́Area 33H” porque, nesta

área, h́a evid̂encias que apoiam a existência da terceira dimensão (06:45-07:50). “́Area 33H”

é uma refer̂encia codificada a um famoso local aqui no planeta Terra. A letra “H” indica que

o número “33” est́a escrito no sistema de numeração hexadecimal, istóe, na base 16. Converta

este ńumero para a base 10 e descubra qualé o local a que se refere a “Área 33H”.

2. Ao ouvir a explicaç̃ao de seu av̂o sobre o quée dimens̃ao (08:00-10:10), Hex menciona o “su-

perquadrado”, dif́ıcil de imaginar para ela. Faça um desenho do “superquadrado” seguindo
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aconstruç̃ao sugerida por Hex. Faça também um desenho do “supertriângulo”.

3. Em seu sonho (11:56-13:00), Artur Quadrado conhece o Rei de Pontolândia. Por que o Rei

não reconhece a palavra “duas”?

4. Ainda em seu sonho (13:00-15:00), Artur Quadrado conhece o Rei de Linhalândia.

(a) Por que inicialmente o Rei não consegue ver Artur Quadrado?

(b) Quais direç̃oes existem em Linhalândia? Por qûe?

(c) Quais outras duas direções Artur Quadrado tenta explicar para o Rei? Por que essas duas

direç̃oes existem para Artur Quadrado?

(d) Por que Artur Quadrado podia aparecer e desaparecer de Linhalândia?

5. Um pouco antes de acordar de seu sonho, Artur Quadrado exclama: “Onde no conjunto de

Mandelbrot que eu estou?” (15:05-15:10). Faça uma pesquisa sobre esse conjunto. Ele

aparece na animação? Por que voĉe acha que ele foi mencionado?

6. Artur Quadrado recebe a visita de Esférius, um habitante da terceira dimensão (16:20-16:36).

Como Esf́erius tenta explicar a terceira dimensão para Artur Quadrado? Qualé a direç̃ao nova

para Artur Quadrado?

7. Quando Artur Quadrado olha para Esférius em Planolândia, que forma geoḿetrica ele v̂e

(16:39-17:00)? Por qûe?

Observações para o professor

• Flatland: A Romance of Many Dimensionsfoi lançado em 1884 pelo inglês Edwin Abbott

Abbott (1838-1926) que, além de escritor, era acadêmico, educador e teólogo.

Figura:Edwin A. Abbott (1838-1926).
Fonte: Wikimedia Commons.

A obra foi escrita para ser uma metáfora da sociedade londrina do século XIX utilizando,

para isto, objetos e conceitos geométricos como ceńario. Sua traduç̃ao para o Portugûes foi
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feitaem 2002 pela Editora Conrad, cujo tı́tulo permaneceu fiel ao original: “Planolândia: Um

Romance de Muitas Dimensões”. O livro em Ingl̂es est́a dispońıvel em doḿınio público e

pode ser acessado em:<http://goo.gl/1fAUwn>.

Figura:capa do livroFlatland: A Romance of Many Dimensions(ediç̃ao de 1884).
Fonte: Wikimedia Commons.

Em 2008, foi publicada uma versão anotada com observações hist́oricas e mateḿaticas escri-

tas por Ian Stewart ṕagina por ṕagina (Abbott, 2008).

• Segundo a ediç̃ao brasileira do livro, Abbott assumiu o cargo de diretor daLondon School,

sendo um acad̂emico respeitado na Inglaterra. Ao contrário do que pode parecer, ele era

contra o sexismo de suáepoca e buscava oferecer oportunidade de ensino para as jovens

inglesas em uma sociedade que dificultava o acesso delas ao ensino superior. Por isso, Abbott

satirizou o tratamento dadòas mulheres em seu livro, assim como as diferenças de padrões e

irregularidades.

• No livro, Hexé neto (e ñao neta) do Quadrado. A lei de descendência era considerada apenas

para as crianças de sexo masculino, conforme o trecho retirado da página 26 do livro:

Em nosso mundo h́a uma lei da natureza que determina que uma criança
do sexo masculino terá um lado a mais do que seu pai, de modo que cada
geraç̃ao se eleva (por via de regra) um degrau na escala de desenvolvimento
e nobreza. Assim, o filho de um quadradoé um pent́agono; o filho de um
pent́agono, um hex́agono, e assim por diante.

Ospersonagens femininos são sempre segmentos de reta e são consideradas inferiores intelec-

tualmente, enquanto que os personagens masculinos são poĺıgonos que, a cada geração, au-

mentam o ńumero de lados e, consequentemente, sua posição na sociedade. Nesta animação,

isso foi retirado dando lugar de destaqueàs mulheres, inclusive escolhendo Hex como uma

personagem feminina.

• O final da hist́oria no livro ñao é t̃ao agrad́avel quantòa do filme. No livro, o neto de Artur

Quadrado sugere que há algo aĺem da dimens̃ao 2, mas ñao d́a atenç̃ao ao av̂o quando ele
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retornade Espaçol̂andia. Artur Quadrado tenta então esconder dos planolandeses sua desco-

berta. Com o tempo, ele acaba sendo pego proclamando a terceira dimensão, o que resulta em

sua pris̃ao, para o resto da vida, junto com seu irmão.

• O livro Flatlandganhou uma outra animação com aproximadamente 100 minutos: “Flatland:

The Film” (2007). Há tamb́em uma continuaç̃ao da presente animação, “Flatland2: Sphere-

land”, que trata de geometrias não-euclidianas.

• Segundo o IMDb, a fala de Hex: “Uma boca quietaé uma boca que sorri.” (”A still tongue

makes a happy life.”) é uma refer̂encia a um cartaz visto no programa de TV “The Priso-

ner” (1967). O roteirista da animação, Dano Johnson,é um grande f̃a da śerie e sentiu que

a opress̃ao dos Ćırculos Sacerdotes tinha uma linguagem similar ao da misteriosa vila para

subjugar seus cidadãos.

• O animador, Dano Johnson, fez uso de fractais ao conceber os cenários e os personagens co-

loridos e geoḿetricos. Fractais podem ser descritos como objetos com dimensões ñao inteiras

ou fraciońarias, uma abordagem apropriada para uma animação que trata justamente sobre vi-

agens entre universos de diferentes dimensões. Caso haja interesse da turma, o documentário

“FRACTAIS: Uma Jornada pela Dimensão Oculta” da śerie NOVA pode ser exibido (su-

gest̃oes de questões e atividades, na linha deste roteiro, elaboradas por Luis Edmundo Carlos

Pinto Dantas, tamb́em est̃ao dispońıveis noblogdeste projeto).

• Flatland faz parte da culturageeke existem v́arias refer̂encias em livros, contos, filmes e na

TV.

(a) No epiśodio 15 da śetima temporada de Futurama intitulado “2-D Blacktop”, Fry, Leela e

o Professor Farnsworth, após um acidente, são transportados para um mundo plano, como

Planol̂andia.

(b) No ińıcio do d́ecimo segundo episódio da terceira temporada deThe Big Bang Theory

intitulado “The Psychic Vortex” (O Vórtice Pśıquico), o personagem Sheldon se transporta

mentalmente para Planolândia em uma conversa com seu amigo Raj.

(c) No d́ecimo epiśodio do seriado Cosmos (O Limiar da Eternidade), Carl Sagan fala sobre

dimens̃oes, incluindo o mundo bidimensional de Planolância (<https://goo.gl/Ve30W9>).

No v́ıdeo, uma maç̃a faz o papel de Esférius.

• Quando Artur visita Linhal̂andia, o Rei chama suas Rainhas de “Rainha da Direita” e “Rainha

da Esquerda”. Mas, o quée esquerda e o quée direita? Richard Feynman propôs a se-

guinte quest̃ao: como explicar a um marciano, por telefone (sem videochamada), o queé

esquerda? Parece simples, mas a pergunta esconde sutilezas. Gardner (2005), ao tratar da si-

metria nos espelhos, dedica um capı́tulo para explicar como isso funcionaria em Linhalândia

e Planol̂andia. Ele descreve um habitante adulto de Linhalândia como um segmento com um
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olho (um ponto) em uma de suas extremidades. Imagine apenas três habitantes adultos em

Linhalândia. Se invertermos um deles, por exemplo, o do meio, essa mudança será perce-

bida imediatamente pelos outros dois. Mas, se invertemos toda a Linhalândia, seus habitantes

não perceberiam a mudança. Ou seja, nós veŕıamos o habitante da “direita” na posição “es-

querda”, mas para os três habitantes nada teria mudado. Para mais detalhes sobre o assunto,

recomendamos o Capı́tulo 4 de Feynmann (2012) (incluindo uma discussão de direita, es-

querda, Pasteur e açúcares) e o artigo “A Galactic Challenge: How Would You Teach Left

from Right to an Alien Civilization?” de Davide Castelvecchi noblog daScientific American

(<https://goo.gl/Y0SPnj>).

• Sugerimos o uso doappletGeoGebra disponı́vel em<https://goo.gl/9P3uW0>para ilustrar

o fato de que um polı́gono regular pode parecer ser um cı́rculo mas, de fato, ñao o é. No

aplicativo, clique/toque e arraste o controle deslizanten para mudar o ńumero de lados do

poĺıgono regular. A construção pode ser acessada inclusive emtabletsesmarthones.

• Para a Questão Geral 13, talvez seja didático discuti-la com seus alunos com cópias impres-

sas de quadrados, como na figura a seguir. Versões ampliadas encontram-se no final deste

caṕıtulo.
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• Um vı́deo que pode ser usado como complementoé a Liç̃ao TED “Explorando Outras Di-

mens̃oes” (Exploring Other Dimensions) por Alex Rosenthal e George Zaidan (<https://goo.

gl/sNS1AV>, com legendas em Português). Aṕos apresentar o conceito de dimensão em ter-

mos de direç̃oes e os exemplos 2D de Planolândia e 3D do mundo de Esférius, esta animação

explora uma dimensão a mais, apresentando o tesserato, o hipercubo em 4D.

Figura:Explorando Outras Dimensões.
Fonte: TED-Ed.

• Quantasdimens̃oes existem? A resposta usual costuma ser três: comprimento, largura e al-

tura. Mas, desde que os gregos introduziram as três dimens̃oes esse assunto tem sido analisado

e criticado. A F́ısica Newtoniana se baseia em um mundo tridimensional, mas há vários mode-

los f́ısicos para o Universo com diferentes dimensões. Quando Einstein considerou o espaço

e o tempo unidos na teoria da relatividade geral, o continnum espaço-tempo, ele estabeleceu

que vivemos em um mundo quadrimensional, ou seja, além das tr̂es coordenadas que indicam

a posiç̃ao no espaço, há tamb́em a coordenada que indica o tempo. Na teoria das cordas,

o espaço-tempo tem 9, 10 ou 26 dimensões dependendo do modelo adotado! Mas por que só

enxergamos três dimens̃oes? Para os fı́sicos dáarea da teoria das cordas, as dimensões extras

est̃ao enroladas em escalas muito pequenas, de forma que não conseguimos notá-las. Em cos-

mologia, h́a o conceito de multiverso, um termo usado para descrever um hipotético grupo de

todos os universos possı́veis. Alguns modelos para o multiverso pressupõem um espaço de

dimens̃ao infinita. Para mais detalhes sobre o assunto, recomendamos o Capı́tulo 24 de Crilly

(2011), o Caṕıtulo 39 de Baker (2011) e Hawking (2016).

• O livro “The Planiverse: Computer Contact with A Two-Dimensional World” de Alexander

K. Dewdney, inspirado por “Flatland”, é o resultado de um esforço intelectual em descrever

um mundo bidimensional em forma de disco (Arde) com sua própria f́ısica, qúımica, bio-

logia, cîencia planet́aria, astronomia, criaturas, culturas e tecnologias, todos projetados para

funcionar em um mundo de duas dimensões. Como cientista da computação e mateḿatico (e

com a ajuda de colegas de outras disciplinas), Dewdney considera comoátomos, forças ele-

tromagńeticas, ondas de luz e som, turbulência e outras fen̂omenos f́ısicos operariam em duas

dimens̃oes e as implicaç̃oes que isso teria sobre a existência dos habitantes de Arde, os Nsa-
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nas. Ele apresenta soluções e projetos de design para coisas como portas, fiação eĺetrica,

dobradiças, engrenagens e outras tecnologias simples que funcionam de maneira diferente em

duas dimens̃oes e fornece descrições e ilustraç̃oes de estruturas de máquinas bidimensionais

mais complexas como relógios, prensas, veı́culos terrestres e aéreos e motores a vapor. Ele

tamb́em descreve e ilustra mecanismos biológicos bidimensionais, incluindo propulsão, di-

gest̃ao, ćelulas divis̃ao e muito mais. De todas essas coisas surge a cultura dos Nsanas, com

suas pŕoprias tradiç̃oes e costumes, por exemplo, quem passa sobre quem quando dois viajan-

tes se encontram viajando em direções opostas ou a ordem em que os passageiros embarcam

e desembarcam dos veı́culos (Wolf, 2012).

Figura:Um Nsana na capa do livro “Planiverse” de Dewdney (2000).
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2011.
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