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4 Planolândia2: Esferolândia

Faixa de classificaç̃ao et́aria: Livre .

Áudio: Inglês.

Legendas: Português

Tı́tulo original: Flatland2: Sphereland.

Gênero: Animaç̃ao.

Duraç̃ao: 35 minutos, aproximadamente.

Produtora e ano de produção: Sphere World Productions (2012).

Tópicos mateḿaticos abordados: Geometria Não Euclidiana; Dimens̃oes; Poĺıgonos; Śolidos.

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

Interdisciplinaridade: Sociologia; Artes.

Marcadores: Flatland; Planolândia; Esferol̂andia; Geometria Ñao Euclidiana; 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/2TiRiyz>.

Página web oficial:<http://www.spherelandthemovie.com/>.

Imagensselecionadas
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Sinopse

Oscriadores de “Planolândia: O Filme” retornam̀a Planol̂andia para mais uma aventura baseada

nos livros de Edwin A. Abbott e Dionys Burger. Desta vez, os cientistas de Planolândia est̃ao

se preparando para sua primeira missão “fora do espaço”. Mas, quando um deles, Puncto,

descobre uma “anomalia” matemática, este procura Hex, que tem sido rejeitada por suas ideias

sobre a terceira dimensão. Uma reunĩao inesperada com Esférius, um ser da terceira dimensão,

lança os dois numa jornada dimensional para a descoberta da verdadeira forma do seu mundo.

Alguns objetivos com os quais esse vı́deo pode ser usado

O vı́deo pode ser usado para motivar e introduzir os conceitos de dimensão e geometrias não

euclidianas, incluindo crianças mais jovens.

Sensibilizaç̃ao (para montar um cartaz)

Após a descoberta da terceira dimensão,

os planolandeses estão se preparando para

uma grande missão de exploraç̃ao. Mas

algo estranho aparece: triângulos cuja

soma doŝangulos internośe maior do que

180 graus. Será que eles conseguirão

desvendar essa anomalia que pode colo-

car toda miss̃ao em risco? O que estará

causando essas distorções mateḿaticas?

Nessa animaç̃ao, voĉe seguiŕa a jornada de

Hex e Puncto que, juntos̀a Esf́erius, de-

ver̃ao resolver os mistérios que envolvem

seu Universo.
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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 de algo novo com o vı́deo? O qûe?

3. Qualé a anomalia detectada por Puncto?

4. Desenhe no plano uma reta e, nela, marque um segmento de reta. Como saber qualé o “lado

direito” e o “lado esquerdo“ do segmento?

5. Ao visitar Linhal̂andia, Puncto tira o rei de sua linha e Hex o recoloca no lugar. Por que o rei

confunde as rainhas da direita e da esquerda?

6. Por que os habitantes de Linhalândia ñao percebiam que seu paı́s era, de fato, um cı́rculo?

Por que os habitantes de Planolândia ñao percebiam que seu paı́s era, de fato, uma esfera?

7. Por que a direç̃ao da nave fica invertida após Esf́erius tiŕa-los do plano?

8. Por que Esf́erius ficou desorientado quando a Hiperesfera o leva para sua dimensão?

9. Na animaç̃ao, que figura geoḿetricaé usada para representar a quarta dimensão no portal?

10. Desenhe uma esfera e, nela, desenhe um triângulo cujoŝangulos internos todos tenham me-

dida igual a 90 graus.

11. O que voĉe mais gostou no filme?

12. Se voĉe fosse o diretor deste vı́deo, voĉe faria algo diferente? O quê?
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Sugest̃oesde quest̃oes espećıficas

1. Na animaç̃ao, Hex e Puncto conversam sobre o fato das somas dosângulos internos de qual-

quer trîangulo em um plano ser sempre igual a 180◦ (07:45-07:55).Por que issóe verdade?

Justifique sua resposta!

2. Quando os habitantes de Planolândia olham para Esférius em seu paı́s, que forma geoḿetrica

eles v̂eem? E quando Esférius olha para a Hiperesfera (um ser da quarta dimensão) em seu

mundo tridimensional, que forma geométrica ele v̂e (12:04-12:32)?

3. Esferol̂andiaé bidimensional ou tridimensional? Justifique sua resposta!

4. Em um dado momento, a Hiperesfera inverte os lados direito e esquerdo de Esférius. Ele diz

que quando se olha no espelho observa seus lados esquerdo e direito invertidos (14:30-14:48).

(a) Por que ela faz isso?

(b) Puncto responde que ele parece ser bem simétrico. O que ele quis dizer com isso?

5. Hex e Puncto encontram Linhalândia (15:30-15:45). Como Hex descreve Linhalândia para

Puncto?

6. Depois de seguirem por Linhalândia, Hex e Puncto voltam ao ponto onde encontraram o rei

de Linhad̂andia (18:12-20:12).

(a) Por que Hex acha que isso não era posśıvel?

(b) O que eles descobrem sobre a forma de Linhalândia?

(c) Por que os seres de Linhalândia ñao conseguem perceber a forma de seu universo?

(d) Qualé a conclus̃ao que Hex tem sobre os triângulos encontrados por Puncto?

7. A Hiperesfera diz a Esférius que h́a um portal no centro de Planolândia. Mas, se Planolândia

fosse um plano infinito, ela não possuiria um centro. Hex usa essa informação para concluir

a verdadeira forma de Planolândia (23:36-23:51). Que formáe essa? Por que essa forma

explica a anomalia de Puncto?

8. A Hiperesfera diz que quer ver o que há no centro de Espaçolândia (32:45-33:03). Qualé

a forma que Esf́erius achava que Espaçolândia tinha? Como deve ser Espaçolândia para que

ela tenha um centro?

Observações para o professor

• O filme foi baseado no livro “Sphereland: A Fantasy About Curved Spaces and an Expanding

Universe” de Dionys Burger (1892-1987), publicado em 1965, uma sequência de“Flatland:

A Romance of Many Dimensions“ de Edwin A. Abbott (1838-1926) lançado em 1884. Se-

gundo o pŕoprio livro “Sphereland”, Dionys Burger nasceu na Holanda e foi professor de

Fı́sica no ensino secundário em seu páıs. Procuramos por mais informações sobre o autor,
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poŕemnão encontramos. Seguindo a mesma linha de “Flatland”, Burger apresenta Hex sendo

confrontada por um problema que só poderia ser resolvido considerando que a superfı́cie onde

vive é curva. O livro começa com um resumo de “Flatland” tanto para introduzir a história,

como para incentivar a leitura do livro de Abbott.

Figura:Dionys Burger (1892-1987) e seu livro “Sphereland”.
Fonte:<http://bit.ly/2MxC2LD>e Wikimedia Commons.

Osacontecimentos narrados em “Sphereland” se passam 70 anos depois de “Flatland”. O vı́-

deo difere do livro em v́arios aspectos. Mencionamos dois: (1) Hexé um menino no livro; (2)

antes de descobrir que seu mundo era esférico, os planolandeses conjecturaram que ele era no

formato de um disco.

Figura:Planol̂andia como um disco.
Fonte: Burger (1965, p. 60).

• NaGrécia Antiga, acreditava-se que a Terra tinha um formato de disco plano, cercado de mar

por todos os lados, o céu e as estrelas acima e o Sol nascendo no leste e se pondo no oeste.

Segundo Brotton (2014),é creditada a Anaximandro de Mileto (a.C. 610-546 a.C.) a seguinte
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afirmaç̃ao: “a Terra est́a em suspenso, não dominada por nada; que permanece no lugar em

virtude da dist̂ancia semelhante de todos os pontos [da circunferência celestial]” e que sua

formaé “cilı́ndrica, com a profundidade de um terço de sua largura”.

Figura:A Terra ciĺındrica de Anaximandro.
Fonte: Wikimedia Commons.

A crença de Anaximandro em um universo geometricamente simétrico foi desenvolvida por

Pitágoras (a.C. 570-495 a.C.) e seus discı́pulos e por Parm̂enides (a.C. 530-460 a.C.), a quem

é atribúıdo a primeira sugestão de que se o universo era esférico, ent̃ao a Terra tamb́em seria.

Essa declaração est́a emFédon, famoso diálogo de Plat̃ao sobre Śocrates. Nele, Śocrates diz:

“Fiquei convencido de que, se a Terraé de forma esf́erica e est́a colocada no meio do céu,

para ñao cair ñao precisaŕa nem de ar nem de qualquer outra força da mesma natureza: porque

para sustentar-sée suficiente a perfeita uniformidade do céu e o equiĺıbrio natural da Terra.”

(Brotton, 2014).

• A RevistaWired tem uma coluna em formato de vı́deo denominada “5LEVELS” em que um

cientista especialista explica um assunto de alto nı́vel em cinco camadas diferentes de comple-

xidade: primeiro para uma criança, depois para um adolescente e, depois, para uma graduação

no mesmo assunto, um estudante de graduação e, finalmente, para um outro cientista especi-

alista. No epiśodio do dia 16 de outubro de 2019, o fı́sico téorico Sean Carroll tenta explicar

o queé dimens̃ao:<http://bit.ly/37fMCyD>.

Figura:Explicando o quée dimens̃ao em 5 ńıveis de dificuldade diferentes.
Fonte:<http://bit.ly/37fMCyD>.
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• Sugerimoso uso doappletGeoGebra disponı́vel em<http://bit.ly/2MvMDH8> para ilustrar

como seé posśıvel construir um hipercubo em 4D a partir de um ponto (um “cubo” 0D)

expandindo-se o objeto em cada dimensão em uma direç̃ao ortogonal. A construção pode ser

acessada inclusive emtabletsesmarthones.

• A frase que aparece no vı́deo “A única constantée: mudança!” (00:53)́e frequentemente

atribúıda a Heŕaclito de Ef́eso (c. 535 a.C.-475 a.C.), filósofo grego conhecido por sua dou-

trina de que mudançáe algo central para o universo. Contudo, segundo osite Wikiquotes

(<https://en.wikiquote.org/wiki/Heraclitus>), essa atribuiç̃ao est́a sob disputa. As frases ori-

ginais de Heŕaclito que expressam a mesma ideia são: “Tudo flui e nada permanece.”, “Todas

as entidades se movem e nada permanece parado.”, “Você ñao pode entrar duas vezes no

mesmo rio.”.

• A superf́ıcie que aparece quando a Hiperesfera revela a Hex e aos demais tripulantes que

o portal pode levar̀a infinitas dimens̃oes (29:48)́e denominadaCı́clede de Dupin. Existem

várias maneiras de se definir essa superfı́cie. De modo simples, ela pode ser caracterizada

como uma superfı́cie queé tangente a uma famı́lia de esferas com centros em uma elipse

(veja a figura). Ela foi descrita pela primeira vez pelo matemático, engenheiro, economista e

poĺıtico Pierre Charles François Dupin (1784-1873) em sua tese de doutorado sob a orientação

do inventor da Geometria Descritiva Gaspard Monge (1746-1818).

Figura:Dupin (1784-1873) e sua superfı́cie.
Fonte: Wikimedia Commons e<http://bit.ly/2MzQq60>(vers̃ao interativa).

Atualmente,as ćıclides de Dupin t̂em sido usadas emComputer-Aided Designpara, por exem-
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plo, conectar troncos de cilindro e cone suavemente.

Figura:Usando uma ćıclide de Dupin para conectar dois troncos de cone.
Fonte: Krasauskas e Zube (2008).

• Enquantoque a animaç̃ao trata de v́arias dimens̃oes, essas dimensões s̃ao sempre ńumeros

inteiros: 0, 1, 2, 3, 4, . . . ,n. Existem figuras geoḿetricas para os quais seé posśıvel atribuir

uma dimens̃ao ñao inteira: osfractais. Esses objetos matemáticos aparecem no vı́deo como

elementos de decoração do interior dos personagens como Hex e Puncto (observe!) e como

elementos da paisagem quando Esférius leva Hex e Puncto para fora de Planolândia.

Um fractal famoso que aparece de forma casual na animação é o Trîangulo de Sierpiński

(08:25), obtido a partir de um triângulo equiĺatero dividindo-o em 4 triângulos equiĺateros

menores e removendo-se o interior do triângulo equiĺatero central recursivamente.

Para mais detalhes sobre fractais, recomendamos o vı́deo “Fractais: Uma Jornada pela Di-

mens̃ao Oculta” cujo roteiro de uso em sala de aula, em analogia a este roteiro, pode ser
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obtidoem Dantas (2018).

• Um dos grandes feitos dos matemáticos gregos antigos foi a criação da forma de raciocı́nio

num sistema dedutivo-axioḿatico que consiste em fundar toda uma teoria em uma base de

verdades ñao demonstradas – os axiomas ou os postulados da teoria – a partir das quais se

podem derivar todas as verdades dessa teoria por meios exclusivamente lógicos (Silva, 2007).

Os “Os Elementos” de Euclides (c. 300 a.C.)é um exemplo por excelência desse sistema

dedutivo-axioḿatico. Um dos cinco axiomas principais dessa obraé oAxioma das Paralelas

pode ser escrito da seguinte maneira:por um ponto que ñao pertence a uma reta pode-se

traçar umaúnica reta paralelàa reta dada.

Durante śeculos, v́arios acad̂emicos investigaram se o Axioma das Paralelas poderia ser ob-

tido (demonstrado) a partir dos demais axiomas, sem sucesso. De fato, a partir dos trabalhos

de v́arios mateḿaticos, dos quais se destacam Giovanni Girolamo Saccheri (1667-1733), John

Playfair (1748-1819), J́anos Bolyai (1802-1860), Johann Carl Friedrich Gauss (1777-1855),

Nikolai Lobachevsky (1792-1856) e Bernhard Riemann (1826-1866), verificou-se que as ge-

ometrias obtidas negando-se o Axioma das Paralelas são t̃ao consistentes quando a própria

geometria de Euclides.

Playfair Gauss Lobachevsky Riemann
(1748-1819) (1777-1855) 1792-1856) (1826-1866)

Figura: Alguns personagens da história das geometrias não euclidianas.
Fonte: Wikimedia Commons.

Ao se negar o Axioma das Paralelas, obtemos dois casos: por um ponto que não pertence

a uma reta, (1) ou ñao se pode traçar reta paralela alguma (geometria elı́ptica) (2) ou se pode

traçar mais do que uma reta paralelaà reta dada (geometria hiperbólica). Do mesmo modo

que a geometria euclidiana, existem modelos que permitem visualizar essas geometrias. No

caso da geometria elı́ptica, o “plano”é substitúıdo por uma esfera e as “retas” por cı́rculos

máximos (ćırculos sobre a esfera com centro na esfera).
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Figura:Um triângulo esf́erico.
Fonte:<https://www.geogebra.org/m/acnyx8zg> (vers̃ao interativa).

No caso da geometria hiperbólica, um modelo usadóe o dapseudoesfera, uma superf́ıcie de

revoluç̃ao obtida pela rotação da curva tractriz em torno de sua assı́ntota (a tractriźe a curva

que uma partı́cula descreve num plano horizontal, ao ser arrastada por uma outra partı́cula

que se move em linha reta, sendo a distância entre as duas sempre constante). Nesse mo-

delo, “segmentos de retas” são curvas especiais, denominandas geodésicas, que minimizam

dist̂ancias sobre a superfı́cie (nota: os ćırculos ḿaximos tamb́em s̃ao curvas geod́esicas da

esfera).

Figura:Um triângulo geod́esico na pseudoesfera.
Fonte:<https://www.geogebra.org/m/cvpkctg2> (vers̃ao interativa).

Outramaneira de se caracterizar essas três geometrias (euclidiana, hiperbólica e eĺıptica) é

pela soma doŝangulos internos de seus triângulos (geod́esicos): na geometria euclidiana, a

somaé sempre iguala 180◦, na geometria hiperb́olica,sempre menordo que 180◦ e,na geo-

metria eĺıptica,sempre maiordo que 180◦. Para o leitor interessado em se aprofundar nesse

assunto (inclusive para saber o porquê dos nomes “hiperb́olica” e “eĺıptica” para as geometrias
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nãoeuclidianas), recomendamos os livros Greenberg (2007), Martin (1975), Sibley (2015) e

Barbosa (2007).

• Existem v́arios softwares que permitem explorar interativamente geometrias não euclidia-

nas usando modelos diversos: Sphaerica (<http://bit.ly/2tzSjc9>) para geometria elı́ptica,

NonEuclid (<http://bit.ly/35w1Xu0>) e Interactive Non-Euclidean Geometry (<http://bit.ly/

35pv4ij>) para geometria hiperbólica. Um software (agora) gratuito que merece destaque

é o Cinderella 2 (<https://www.cinderella.de/>) que permite, ao mesmo tempo, visualizar

construç̃oes geoḿetricas em modelos das geometrias euclidiana, hiperbólica e eĺıptica. A fi-

gura a seguir, por exemplo, ilustra a propriedade de que as medianas de um triângulosempre

são concorrentes em um mesmo ponto, um resultado válido para os tr̂es tipos de geometria.

Figura:Um teorema v́alido nas geometrias euclidiana, hiperbólica e eĺıptica.
Fonte:<https://www.cinderella.de/>.

• István Léńart, professor da Universidade Eötvös Loŕand em Budapeste, desenvolveu, na

década de 90, um material manipulativo para se trabalhar com geometria elı́ptica: a Esfera

de Léńart. O kit inclui uma esfera transparente de oito polegadas de plástico, um suporte

em forma toro onde a esfera pode ser colocada (evitando que ela role sobre a mesa), trans-

par̂encias hemisf́ericas que se ajustam̀a esfera para que os alunos possam desenhar com

marcadores coloridos e cortar formas com uma tesoura, uma régua esf́erica com duas ares-

tas dimensionadas para desenhar e medir arcos,ângulos e grandes cı́rculos na esfera, um

transferidor esf́erico, um encarte “Introdução À Esfera Ĺeńart” de 16 ṕaginas com algumas

sugest̃oes de atividades e uma projeção poliĉonica de quatro cores da Terra que pode ser re-

cortada e transformada em um globo. Léńart tamb́em publicou um livro sobre sua esfera:

“Non-Euclidean Adventures On The Léńart Sphere: Activities Comparing Planar and Sphe-

rical Geometry” (Editora Lenart Educational Research and Technology, 2013). Nositeoficial
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<http://lenartsphere.com/>́e posśıvel ver um v́ıdeo desse material queé vendido nos EUA

por US$ 79.95.

Figura:A Esfera de Ĺeńart.
Fonte:<http://lenartsphere.com/>e Wikimedia Commons.

• Modelospara a geometria hiperbólica podem ser construı́dos com crocĥe, fato descoberto

pela mateḿatica let̃a Daina Taimina (1954-) que, enquanto participava de uma oficina de geo-

metria em 1997, viu modelos de planos hiperbólicos feitos de papel, projetados pelo geômetra

William Thurston (1946-2012), mas que eram muito frágeis. Ela decidiu criar modelos mais

duŕaveis e o fez fazendo crochê. Seu livro “Crocheting Adventures with Hyperbolic Planes”

que descreve o modelo ganhou os prêmiosBookseller/Diagram Prize for Oddest Title of the

Yearem 2009 eEuler Book PrizedaMathematical Association of Americaem 2012.

Figura:Daina Taimina (1954-) e seu livro sobre modelos hiperbólicos em crocĥe.
Fonte: Wikimedia Commons.

Al émdo livro de Taimina, recomendados a palestra TED “Margaret Wertheim e Sua Maravi-

lhosa Mateḿatica dos Corais (e Crochê)” dispońıvel em<http://bit.ly/35yTYvW>.

• Um outro modelo para a geometria hiperbólica foi proposto pelo mateḿatico italiano Eugenio

Beltrami (1835-1900) (Arcozzi, 2012): o “plano”é representado pelo interior de um disco e

as “retas” s̃ao arcos de ćırculos no disco que são perpendiculares ao bordo do disco (os com-

primentos de arcos, contudo, são calculados de uma maneira diferente). O modelo ficou

posteriormente conhecido como Modelo do Disco de Poincaré em refer̂encia ao mateḿatico

franĉes Jules Henri Poincaré (1854-1912) que também trabalhou no modelo.
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Beltrami Poincaŕe
(1835-1900) (1854-1912)

Figura:O Modelo do Disco de Poincaré para a geometria hiperbólica .
Fonte: Wikimedia Commons.

Algumasobras Maurits Cornelis Escher (1898-1972), artista gráfico holand̂es conhecido e

admirado entre os matemáticos, fazem uso do Modelo do Disco de Poincaré.

Escher
(1898-1972)

Figura:Escher e uma de suas obras que faz uso do Modelo do Disco de Poincaré.
Fonte: Wikimedia Commons.

Ainda no contexto do Modelo do Disco de Poincaré, destacamos oHyperRogue(<http:

//bit.ly/2s5rYT4>), um jogo do tiporogue (masmorra). O mundo apresentado pelo jogo

consiste em cerca de 50 terras, cada uma com um tema diferente, tesouro, inimigos, mecânica

e um poder ḿagico; as terras são geralmente separadas por retas hiperbólicas (”Grandes Mu-

ralhas”) e mudam conforme a pessoa viaja, permitindo assim que monstros e poderes mágicos

interajam entre as diferentes terras. O mundoé gerado proceduralmente em tempo real e al-

gumas das terras precisam ser desbloqueadas cumprindo um pré-requisito no jogo em questão

(por exemplo, coletando um determinado número de tesouros). O principal objetivo do jogo

é coletar tesouros, evitando ser preso pelos inimigos. Além de simplesmente coletar os te-



50

souros,existem v́arias miss̃oes importantes a serem realizadas (missãoYendor, miss̃aoPrince

(ss),Hyperstone QuesteHoly Graal).

Figura:Jogo no Modelo do Disco de Poincaré para o plano hiperbólico.
Fonte:HyperRogue(<http://bit.ly/2s5rYT4>).

Vers̃oes gratuitas do jogo (com algumas limitações) podem ser baixadas nosite do jogo

(<http://bit.ly/36F62gE>), incluindo uma vers̃ao on-line (<http://bit.ly/2sYM2ae>) e uma

vers̃ao parasmartphones Android(<http://bit.ly/2T4i6Ef>).

• No trecho (15:53-16:30), o Rei de Linhalândiaé retirado de sua Linhalândia por Puncto. Ao

ser recolocado, o Rei “confunde” a Rainha da Esquerda com a Rainha da Direita. Mas, afi-

nal, o queé esquerda e o quée direita? Richard Feynman (1918-1988) propôs a seguinte

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

Parece simples, mas a pergunta esconde sutilezas. 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 Feynman (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 no blog da Scientific American

(<https://goo.gl/Y0SPnj>). Recomendamos também o texto de Gardner (2005) que, ao tra-



51

tar da simetria nos espelhos, dedicou todo um capı́tulo para explicar como isso funcionaria

em Linhal̂andia e Planolândia. Ele descreve um habitante adulto de Linhalândia como um

segmento com um olho (um ponto) em uma de suas extremidades.

Figura:Linhalândia.
Fonte: Abbott (2002).

• No vı́deo, aponta-se que os habitantes de Linhalândia ñao estavam conscientes que seu mundo

era “curvado” em um ćırculo e, do mesmo modo, que os habitantes de Planolândia ñao sa-

biam que seu mundo era “curvado” em uma esfera. Segundo a Teoria da Relatividade de

Albert Einstein (1879-1955), uma massa promove uma distorção do espaço tridimensional

e essa distorç̃ao pode ser visualizada por umdiagrama compactado(embedding diagram,

em Ingl̂es), uma superfı́cie bidimensinal que se curva e se estica como uma membrana de

borracha. Sem a massa, as linhas de coordenadas formariam uma grade homogeneamente

quadriculada; com a massa, a geometria do espaçoé distorcida, agrupada ao redor da massa

e esticada para baixo (Scharf, 2016).

Figura:Diagrama compactado ilustrando como uma massa deforma o espaço.
Fonte:<http://www.gravitation3d.com>.
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• No trecho (07:25-07:46), Puncto descreve para Hex o queé conhecido, em Agrimensura,

comométodo da triangulaç̃ao. A ideiaé determinar a localização de um ponto medindo-se

apenaŝangulos a partir de pontos conhecidos em cada extremidade de um segmento de reta.

Figura:Método da triangulaç̃ao.
Fonte: Wikimedia Commons.

Se` é a dist̂ancia entreA eB, ent̃ao

` =
d

tgα
+

d
tgβ

= d

[
cos(α)
sen(α)

+
cos(β )
sen(β )

]

= d

[
cos(α)sen(β )+sen(α)cos(β )

sen(α)sen(β )

]

= d

[
sen(α +β )

sen(α)sen(β )

]

,

demodo que

d = `

[
sen(α)sen(β )

sen(α +β )

]

.

Naturalmente,a deduç̃ao desta f́ormula est́a pressupondo uma superfı́cie plana. Atualmente,

o método da triangulaç̃aoé usado em muitaśareas, incluindo agrimensura, navegação, metro-

logia, astrometria, vis̃ao binocular, direcionamento de armas.

• Existem v́arios jogos que exploram a ideia da quarta dimensão. A Wikipedia mant́em uma

lista deles:<http://bit.ly/2QTAQnl>. Destacamos aqui o 4D Toy (<https://4dtoys.com/>):

do mesmo modo que, no vı́deo, os seres de Planolândia śo podem ver objetos 3D por suas

seç̃oes planas 2D, o jogo oferece um conjunto de cenas interativas nas quais o usuário pode

manipular diversos tipos de objetos 4D e visualizar a interseção desses objetos com o nosso

mundo tridimensional. Segundo Marc Ten Bosch, desenvolvedor do jogo, as regras de como

os objetos saltam, deslizam, caem, giram e rolam podem ser generalizadas para qualquer

número de dimens̃oes. O 4D Toy permite que se experimente como isso seria. Uma das cenas

interativas do software se chamaFlatland.
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Figura:4DToys.
Fonte:<https://4dtoys.com/>.

• Na animaç̃ao, os habitantes de Linhalândia ñao percebem que seu mundoé, na verdade, um

ćırculo (19:16-19:37), pois se dermoszoomssucessivos em torno de um mesmo ponto, o cı́r-

culo se parecerá com um segmento de reta. De fato, este fenômeno acontece para vários tipos

de curvas. Voĉe pode usar oapplet interativo do GeoGebra disponı́vel em<https://www.

geogebra.org/m/ybacaksd> para ilustrar esse fato para seus alunos.

Figura:Zoomssucessivos em torno do pontoP.
Fonte:<https://www.geogebra.org/m/ybacaksd>.
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