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4 Homer3

Faixa de classificaç̃ao et́aria: (Fox).

Áudio: Portugûes.

Tı́tulo original: Homer3.

Gênero:Animaç̃ao.

Duraç̃ao: 8 minutos, aproximadamente.

Produtora e ano de produção: Fox (1995).

Tópicos mateḿaticos abordados: Geometria Plana e Espacial; Aritmética; Topologia.

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

Interdisciplinaridade: F́ısica.

Marcadores: Simpsons; Fox; Geometria; Dimensões; 2D; 3D; Animaç̃ao.

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

Imagensselecionadas
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Sinopse

Para evitar a visita das cunhadas Patty e Selma, Homer se esconde atrás de uma estante de livros,

onde ele encontra um portal misterioso que parece levá-lo para outro universo. Ao mergulhar

atrav́es desse portal, ele se depara com um mundo desconhecido: o mundo “tridimensional”.

Alguns objetivos com os quais esse vı́deo pode ser usado

O vı́deo pode ser usado para motivar e introduzir o conceito de dimensão, principalmente com

crianças e adolescentes.

Sensibilizaç̃ao (para montar um cartaz)

Neste divertido epiśodio dos “Os Simp-

sons”, Homer atravessa um portal que

o transporta do seu “mundo bidimensio-

nal” para o misterioso “mundo tridimen-

sional”. Que objetos do imaginário ma-

temático ele encontrará lá? Como ele fará

para voltar? Junte-se a essa aventura e des-

cubra!

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.
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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. Voĉe acha que num ambiente bidimensional seria possı́vel que os personagens cruzassem

atŕas e na frente um do outro como acontece regularmente nos episódios dos Simpsons?

4. Que śolidos geoḿetricos voĉe consegue identificar quando Homer vai para a “terceira di-

mens̃ao”?

5. A igualdade “178212+184112 = 192212” exibida no “mundo tridimensional” está correta ou

não? Justifique sua resposta! Na sua opinião, por que os diretores decidiram incluı́-la na

animaç̃ao?

6. Na igualdadeeπ i =−1 aparecem quatro números famosos: 1,e,π e i. Como modifića-la para

incluir um quinto ńumero famoso, o ńumero 0 (zero)?

7. O desenho animado inclui várias refer̂encias a objetos e fórmulas mateḿaticas. Voĉe incluiria

algum outro objeto ou fórmula mateḿatica? Qual? Por quê?

8. No desenho animado, podemos identificar três “universos” diferentes: (1) o mundo tradicional

dos Simpsons (ińıcio do v́ıdeo); (2) o mundo existente atrás da parede onde estava a estante e

(3) o mundo para o qual Homeré transportado no final do vı́deo. Na sua opinião quais destes

três mundośe 2D? E 3D? Por qûe?

9. Do que voĉe mais gostou na animação?

10. Se voĉe fosse o diretor desta animação, voĉe faria algo diferente? O quê? Voĉe incluiria

algum outro objeto mateḿatico?

Sugest̃oesde quest̃oes espećıficas

1. Homer pensa em se esconder em baixo do tapete, mas quando o levanta vê que o gato e o ca-

chorro j́a est̃ao ĺa, poŕem o tapete ñao apresenta volume (00:28-00:30). Como você explicaria

isso?

2. Na sua opinĩao, por que Homer diz que está inchado (02:24-02:29)?

3. No v́ıdeo (02:49-03:03), Homer se depara com uma piscina com peixinhos e na tradução da

fala em Portugûes ele diz: “peixinhos dourados ao natural”; na fala original em Inglês ele

diz: “unprocessed fish sticks”. “ Fish Stick” é um tipo de alimento processado, feito usando-se

peixe branco, na forma de barra, como na figura a seguir. Por que você acha que Homer fez

essa refer̂encia aos “Fish Sticks” no momento em que viu os peixinhos na piscina?
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Figura:fishsticks.
Fonte: Wikimedia Commons.

4. No v́ıdeo (03:08-03:10), Homer se depara com um poste onde estão indicadas as letrasX, Y

e Z, além de um plano com linhas verdes. Na sua opinião, qualé a intenç̃ao dos roteiristas

com este poste? E as linhas verdes?

5. Qual o nome do śolido que colide com Homer (03:22-03:26)?

6. Na terceira dimensão, Homer se depara com uma sequência de ńumeros e letras: 46 72 69 6E

6B 20 72 75 6C 65 73 21, quée uma mensagem codificada usando a notação hexadecimal,

onde cada d́ıgito representa um caractere em ASCII. Pesquise sobre esta notação e decodifique

a mensagem.

7. Voĉe conhece o filme Tron? Em caso afirmativo, por que Homer associa o “mundo trindimen-

sional” com este filme (03:48-03:58)?

8. Como o professor Frink explica a terceira dimensão (04:18-04:40)?

9. No v́ıdeo (05:09-05:12), Homer fala sobre um livro do “cara de cadeira de rodas”. A que

famoso cientista Homer está se referindo?

Quest̃oespropostas por Greenwald e Nestler (2004)

1. (a) Escreva sobre as diferenças entre Homer em duas dimensões e em tr̂es dimens̃oes. Cer-

tifique-se de relacionar sombreamento, iluminação e diferenças fı́sicas nos mundos 2D e

3D, explicando como essas diferenças dão a apar̂encia de maior profundidade.

(b) No suposto mundo 2D, que aspectos poderiam ser usados para argumentar que os Simp-

sons est̃ao vivendo em um mundo 2D?

(c) No suposto mundo 2D, que aspectos poderiam ser usados para argumentar que eles estão

vivendo em um mundo 3D? Dica: pense sobre seus movimentos e comportamentos,

o mundo quée representado, e o uso de perspectiva na estante e no cubo que o Professor

Frink desenhou.

2. Suponha que os Simpsons são realmente criaturas bidimensionais vivendo em um plano-xy

e que Homer se transformou em uma criatura 3D. Embora Marge Simpson (2D) não possa
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realmentecompreender a terceira dimensão, ela poderia observar um comportamento estra-

nho ocorrendo, que sugere a existência da terceira dimensão (por exemplo, a “parede” na qual

Homer desapareceu). Marge (2D) não seria capaz de compreender o conceito de profundi-

dade ou de um Homer tridimensional, uma vez que apenas fatias 2D fazem sentido para ela.

Escreva uma carta de Homer Simpson em 3D para sua esposa Marge em 2D explicando sua

mudança de 2D para 3D. Certifique-se de incluir explicações mateḿaticas, aĺem de descriç̃oes

fı́sicas.

Observações para o professor

• A série “Os Simpsons” foi criada pelo norte-americano Matthew Abram Groening (1954-) que

é cartunista, roteirista, produtor, animador e dublador. Matt começou sua carreira artı́stica

publicando tirinhas na revista americanaWet. Seu trabalho chamou atenção do diretor da

Fox, James L. Brooks, que o convidou para desenhar tirinhas para o Tracey Ullman Show.

A primeira mostra de “Os Simpsons” apareceu no “The Tracey Ullman Show” na Fox em

1987 e, devido o sucesso alcançado, acabou virando a série “Os Simpsons”, que estreou em

dezembro de 1989 e permanece no ar até os dias de hoje. Atualmente, Groeningé consultor

criativo do programa. “Os Simpsons” já recebeu 32 Emmys (prêmio atribúıdo a programas

e profissionais de televisão). Homer3 faz parte do especial de Dia das Bruxas (Treehouse of

Horror VI ) da śetima temporada ée o exemplo mais sofisticado de Matemática da śerie. Esse

epiśodio foi produzido no ano de 1995 e sua estreia nos EUA ocorreu em outubro de 1995.

Figura:Matthew Abram Groening (1954-).
Fonte: Wikimedia Commons.

• O uso de refer̂encias cientı́ficas nos epiśodios de “Os Simpsons”, incluindo as referências

mateḿaticas, ñao é um acaso. De fato, segundo Singh (2016), muitos dos roteiristas e pro-

dutores possuem formação acad̂emica emáreas das Ciências Exatas: Al Jean (bacharel em

Mateḿatica pela Universidade de Harvard, foi aluno do professor Andrew Wiles que pro-
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vou oÚltimo Teorema de Fermat), J. Stewart Burns (bacharel em Matemática pela Universi-

dade de Harvard e mestre em Matemática pela Universidade da Califórnia em Berkeley), Ken

Keeler (bacharel em Mateḿatica Aplicada e Ph.D. em Matemática Aplicada pela Universi-

dade de Harvard), Jeff Westbrook (bacharel em Fı́sica pela Universidade de Harvard e Ph.D.

em Cîencia da Computação pela Universidade de Princeton), David S. Cohen (Bacharel em

Fı́sica pela Universidade de Harvard e mestre em Ciência da Computação pela Universidade

da Calif́ornia em Berkeley, foi o roteirista de Homer3), Joel H. Cohen (estudou Ciências pela

Universidade Alberta no Canadá), Eric Kaplan (estudou Filosofia da Ciência em Columbia

e em Berkeley), David Mirkin (passou um tempo estudando Engenharia Elétrica na Univer-

sidade Drexel de Filad́elfia e noNational Aviation Facilities Experimental Center), George

Meyer (formado em Bioqúımica pela Universidade de Harvard), Matt Warburton (estudou

Neurocîencia Cognitiva pela Universidade de Harvard).

Figura:David Samuel Cohen (1966-), roteirista de Homer3.
Fonte: Wikimedia Commons.

O roteirista Mike Reiss fez parte da série desde a primeira temporada e, apesar de não ter

formaç̃ao acad̂emica naárea das exatas, demonstrou seus talentos matemáticos desde cedo.

Assim que aprendeu a ler e escrever, devorava livros de Martin Gardner, que foi o principal

autor de mateḿatica recreativa do século XX. Ainda bem jovem, ganhou lugar no time esta-

dual de mateḿatica de Connecticut. A partir da terceira temporada de “Os Simpsons”, passou

a ser produtor executivo da série.

• Existe uma encicloṕediawiki dedicada especialmente para os Simpsons que traz informações,

not́ıcias e novidades sobre a série. Est́a dispońıvel no link<https://goo.gl/X1Yu8E>(vers̃ao

em Portugûes) ou no link<https://goo.gl/IIDLVW>(vers̃ao em Ingl̂es).

• O site Guide to Mathematics and Mathematicians on The Simpsons(dispońıvel no endereço

<https://goo.gl/1CY2kK>) é um trabalho em construção, com fins educacionais, que apre-

senta v́arias refer̂encias mateḿaticas que apareceram em diversos episódios das temporadas

de “Os Simpsons”, listadas cronologicamente. Além disso, ositedisponibiliza sugestões para
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salade aula com base nas referências que apareceram nos episódios. O projetóe condu-

zido por Andrew Nestler, professor doSanta Monica College, com a colaboraç̃ao de Sarah J.

Greenwald, professora daAppalachian State University, ambos dos EUA.

• Nos cŕeditos da animaç̃ao aparece uma referência ao teorema de Pitágoras, usando o nome do

roteirista de Homer3:

DAVID 2 + S.2 = COHEN2.

• O filme citado pelo personagem Homer (00:41-00:46), “Além da Zona da imaginação –The

Twilight Zone”, é uma śerie americana criada em 1959 que apresenta histórias de ficç̃ao

cient́ıfica, suspense e terror, com elementos sobrenaturais e inexplicáveis, como viagens

no tempo, mundos paralelos, viagens espaciais, alienı́genas, fantasmas, vampiros e outras

apariç̃oes misteriosas. Elas aconteciam num local que era chamado de “Twilight Zone”,

a “Zona do Creṕusculo”. Mais informaç̃oes podem ser encontradas em<https://goo.gl/

EUSJjD>. Além disso, Homer3 é uma homenagem a um episódio dessa śerie: “Little Girl

Lost” (Menininha Perdida), de 1962, que apresenta a mesma sequência de eventos de Homer3.

Nele, a menina Tina foi parar acidentalmente na quarta dimensão atrav́es de um portal na

parede, poŕem, seus pais continuam escutando sua voz ecoar no ambiente e tentam enten-

der o conceito da quarta dimensão. O v́ıdeo desse episódio est́a dispońıvel no link: <http:

//bit.ly/2VyNBJ6>.

• A Identidade de Euler,eπ i = −1 aparece em v́arios epiśodios de “Os Simpsons”. Uma outra

maneira de escrevê-laé assim:

eπ i +1 = 0.

Segundo Garbi (2006), essa versãoé considerada “a mais bela dentre todas as fórmulas”, pois

une os ńumeros mais famosos da Matemática: 0, 1,π (3,141592653. . .), i (raiz quadrada

de−1) ee (2,718281828. . .). Uma demonstraç̃ao da identidade de Euler pode ser encontrada

no Anexo C (p. 105-106) de Saraiva (2013).

• Uma outra expressão mateḿatica que aparece na animação é P = NP, que se referèa com-

plexidade de problemas computacionais. Segundo Feofiloff (2018): (1) acomplexidadede

um problema computacionalé o consumo de tempo do melhor algoritmo possı́vel para o pro-

blema; (2) um algoritmo que resolve um dado problemaé polinomial se o seu consumo de

tempo no pior casóe limitado por um polin̂omio no tamanho das instâncias do problema;

(3) um problema computacionalépolinomialse existe um algoritmo polinomial para resolver

o problema; (4) a classeP de problemaśe o conjunto de todos os problemas polinomiais;

(5) um problemaX é polinomialmente verifićavel seé posśıvel verificar, em tempo polino-

mial, se uma suposta solução de uma instância deX é de fato uma solução; (6) o conjunto

dos problemas polinomialmente verificáveis constitui a classeNP de problemas (NP não é
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abreviatura de “ñao polinomial” mas, sim, de “polinomial não determińıstico”); (7) a classe

NP inclui a classeP (isto é,P⊂ NP), mas ningúem encontrou ainda um problema deNPque

não esteja emP. Assim, surge a pergunta:P = NP ouP 6= NP?

Segundo Singh (2016), problemas do tipoP são f́aceis de resolver e do tipoNP são dif́ıceis

de resolver, mas fáceis de verificar. Por exemplo, a multiplicação é um problema do tipo

P, poisé fácil de se resolver mesmo com números grandes. Já a decomposiç̃ao em fatores

primosé um problema do tipoNP pois,à medida que pegamos números cujos divisores vão

sendo primos grandes, isto se torna bastante complicado de se realizar (pelo menos nos dias

de hoje), ao passo que a verificação de que o produto de primosé uma fatoraç̃ao de um

determinado ńumeroé algo f́acil de se fazer (basta multiplicar). Algumas tecnologias, como

alguns algoritmos de criptografia usados nas transações banćarias pela Internet, valem-se do

fato de que a decomposição em fatores primos não pode ser feita em um intervalo de tempo

fact́ıvel. Portanto, caso algum algoritmo que resolva este problema em tempo polinomial seja

descoberto, o sistema bancário teŕa que pensar em alternativas. David S. Cohen, que estudou

estes tipos de problemas no mestrado em Ciência da Computação, acredita queP = NP, isto

é, que os problemas que hoje vemos comoNP são, na verdade, muito mais fáceis do que

acreditamos e, por isso, a igualdadeP = NP aparece no episódio Homer3. Vale ressaltar que

a maioria dos pesquisadores não pensa como Cohen, acreditando queP é diferente deNP.

Essa questão,P = NP ou P 6= NP, é um dos famosos problemas que ainda está em aberto e

cuja resposta definitiva vale um prêmio de 1 milh̃ao de d́olares. O Clay Mathematics Institute

em Cambridge, Massachusetts,é que oferece tal recompensa desde o ano de 2000. Para mais

detalhes sobre esses tipos de problemas, recomendamos a leitura dos Capı́tulos 2 (“Territ́orio

dos Primos: A conjectura de Goldbach”) e 11 (”Não Podem Ser Todos Fáceis: O Problema

P/NP”) do livro Stewart (2014).

• O bule de ch́a que aparece no vı́deo quando Homer está no mundo tridimensionalé o Bule

de Utah. Em 1975, Martin Newell, pesquisador pioneiro em Computação Gŕafica, escolheu

processar este utensı́lio doméstico por computador na Universidade de Utah. A escolha foi

feita num dia em que Newell estava tomando chá com sua esposa e ele disse a ela que pre-

cisava de modelos mais interessantes. Ela então sugeriu o bule que por suas formas curvas,

alça, tampa e bico, seria um objeto ideal para a experiência gŕafica. A partir de então, o

bule virou um objeto de referência padr̃ao para a demonstração de softwares de Computação

Gráfica. O artefato original está no Museu de História da Computaç̃ao emMountain Viewna

Califórnia.
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Figura:bule de ch́a de Utah.
Fonte: Wikimedia Commons.

• O edif́ıcio que aparece na animação (02:45-02:47/05:17-05:19)é uma homenagem aovideo

game Myst, muito famoso em suaépoca de lançamento (1993). No jogo, o personagem

(jogador) usa um livro para viajar para a ilha deMyst, onde teŕa que resolver enigmas e viajar

para outros mundos. O jogo pode ter vários finais dependendo da ação que o jogador toma.

A imagem que aparece na animação Homer3 é,no jogo Myst, a biblioteca da ilha. Foi o jogo

de computador mais vendido até 2002 e foi relançado para a plataforma Android com o nome

derealMyst.

Figura:o video gameMyst e a biblioteca da ilha do jogo.
Fonte: Wikimedia Commons.

• No vı́deo (02:41-02:43), Homer se depara com uma sequência de ńumeros e letras: “46 72 69

6E 6B 20 72 75 6C 65 73 21” que nada mais são do que ńumeros em notação hexadecimal

(base 16). Essa notação faz uso dos algarismos comuns (0 a 9), além das letras A, B, C, D, E e

F para representar os números dados na base dez por 10, 11, 12, 13, 14 e 15, respectivamente.

O sistema ASCII (American Standard Code for Information Interchange– Código Padr̃ao

Americano Para a Troca de Informações) usa pares de números hexadecimais para representar
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caracteresdiversos. A tabela a seguir, extraı́da e adaptada de Floyd (2009), lista os caracteres

ASCII e seus ćodigos na forma hexadecimal.

Caracter SistemaDecimal Sistema Hexadecimal

espac¸o 32 20

! 33 21

? 34 22

# 35 23

$ 36 24

% 37 25

& 38 26

? 39 27

( 40 28

) 41 29

* 42 2A

+ 43 2B

, 44 2C

− 45 2D

. 46 2E

/ 47 2F

0 48 30

1 49 31

2 50 32

3 51 33

4 52 34

5 53 35

6 54 36

7 55 37

8 56 38

9 57 39

: 58 3A

; 59 3B

< 60 3C

= 61 3D

> 62 3E

? 63 3F
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Caracter SistemaDecimal Sistema Hexadecimal

@ 64 40

A 65 41

B 66 42

C 67 43

D 68 44

E 69 45

F 70 46

G 71 47

H 72 48

I 73 49

J 74 4A

K 75 4B

L 76 4C

M 77 4D

N 78 4E

O 79 4F

P 80 50

Q 81 51

R 82 52

S 83 53

T 84 54

U 85 55

V 86 56

W 87 57

X 88 58

Y 89 59

Z 90 5A

[ 91 5B

\ 92 5C

] 93 5D

∧ 94 5E

95 5F

‘ 96 60

a 97 61
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Caracter SistemaDecimal Sistema Hexadecimal

b 98 62

c 99 63

d 100 64

e 101 65

f 102 66

g 103 67

h 104 68

i 105 69

j 106 6A

k 107 6B

l 108 6C

m 109 6D

n 110 6E

o 111 6F

p 112 70

q 113 71

r 114 72

s 115 73

t 116 74

u 117 75

v 118 76

w 119 77

x 120 78

y 121 79

z 122 7A

{ 123 7B

| 124 7C

} 125 7D

∼ 126 7E

Del 127 7F

Variaç̃oes do ćodigo ASCII foram propostas para incorporar caracteres de outros idiomas,

śımbolos de moeda estrangeira, letras gregas, sı́mbolos mateḿaticos, caracteres gráficos, ca-

racteres de gráfico de barras e caracteres de sombreamento. Para detalhes, recomendamos

Floyd (2009).
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• O vı́deo tamb́em pode ser usado para observar as regras usadas na orientação dos sistemas de

coordenadas espaciais.

Ossistemas de coordenadas retangulares no espaço tridimensional se divi-
dem em duas categorias: os sistemas com a regra da mão esquerda e os com
a regra da m̃ao direita. Um sistema com a regra da mão direita tem a se-
guinte propriedade: quando os dedos da mão direita s̃ao fechados de tal
modo que se curvam do eixo x positivo em direção ao eixo y positivo, então
o polegar aponta (mais ou menos) na direção do eixo z positivo. Isso funci-
ona de maneira ańaloga para um sistema com a regra da mão esquerda.

(Antom, 2014)

No vı́deo (03:08-03:10), quando Homer se depara com a placa que sugere as direções dos

eixos coordenados, podemos observar que este sistema segue a regra da mão direita.

Figura:as regras da m̃ao esquerda (imagem da esquerda) e da mão direita (imagem da

direita).
Fonte: Wikimedia Commons.

• No vı́deo (03:09-03:20), Homer diz: “Gente, esse lugar parece caro. Acho que estou gastando

uma fortuna ficando aqui!”, fazendo uma piada com o alto custo de se produzir uma animação

3D em 1995 . Graças̀a companhiaPacific Data Images(PDI), esse recurso foi viabilizado

de graça em troca da visibilidade que a animação traria para a PDI. O que, de fato, aconte-

ceu, pois logo depois da estreia do episódio, a PDI assinou contrato com a DreamWorks e

produziu FormiguinhaZ e Shrek, sendo dois marcos nos filmes de animação por computador.

Os roteiristas de “Os Simpsons” ainda incluı́ram no epiśodio uma refer̂enciaà companhia:

na animaç̃ao 3D aparecem os números 7, 4 e 3, que no teclado telefônico est̃ao associados

respectivamentèas letras P, D e I.
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Figura:teclado alfanuḿerico de um telefone americano.
Fonte: Wikimedia Commons.

• O Último Teorema de Fermat afirma que, sen um inteiro> 2, ent̃ao ñao existem inteiros

positivosx, y e z que sejam soluç̃ao da equaç̃ao diofantinaxn + yn = zn. Este teorema foi

provado por Andrew Wiles (1953-), matemático brit̂anico e professor da Universidade de

Princeton. A demonstração foi publicada em 1995, mais de três śeculos e meio desde que

Pierre de Fermat (1607-1665) escreveu seu “último teorema” na margem de sua cópia da obra

Arithmeticade Diofanto. A figura a seguir exibe o conteúdo da famosa nota marginal como

consta na ediç̃ao daArithmeticade Diofanto publicada pelo filho de Pierre de Fermat, Samuel

de Fermat (1634-1697), que incluiu todas as observações de seu pai (o manuscrito original se

perdeu).

Cubum autem in duos cubos, aut quadratoquadratum in duos quadratoquadratos &
generaliter nullam in infinitum ultra quadratum potestatem in duos eiusdem nominis fas
est dividere cuius rei demonstrationem mirabilem sane detexi. Hanc marginis exiguitas non
caperet.

É imposśıvel para um cubo ser escrito como a soma de dois cubos ou uma quarta potência
ser escrita como uma soma de dois números elevados a quatro, ou, em geral, para qualquer
número que seja elevado a uma potência maior que dois ser escrito como a soma de duas
pot̂encias semelhantes. Eu descobri uma demonstração maravilhosa, mas a margem deste
papelé muito pequena para contê-la.

Figura: nota marginal de Pierre de Fermat.
Fonte: Wikimedia Commons.
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Para mais detalhes sobre a história doÚltimo Teorema de Fermat, considerado por muitos

o maior problema de Mateḿatica de todos os tempos, recomendamos a leitura do livro Singh

(1998) e do Caṕıtulo 7 (Margens Inadequadas: Óultimo teorema de Fermat) de Stewart

(2014).

Figura:Pierre de Fermat (1607-1665).
Fonte: Wikimedia Commons.

Figura:Andrew Wiles (1953-).
Fonte: Wikimedia Commons.

No vı́deo (03:46-03:48), Homer aparece rodeado por um suposto contraexemplo deste teo-

rema: “178212+184112 = 192212”. Observe que:

178212+184112 = 2541210258614589176288669958142428526657,

192212 = 2541210259314801410819278649643651567616,

isto é, os nove primeiros d́ıgitos de 178212+ 184112 e 192212 coincidemde modo que, em

algumas calculadoras cientı́ficas, por causa da precisão finita, os resultados apresentados são
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iguais.Há uma forma mais simples de verificar que 178212+184112 6= 192212: observando-

se a paridade dos números. Temos que: (1) 178212 é um número par como potência de um

número par; (2) 184112 é um númeroı́mpar como pot̂encia de um ńumeroı́mpar; (3) agora,

178212+184112 é um númeroı́mpar como soma de um número par com um ńumeroı́mpar;

(4) 192212 é um número par como potência de um ńumero par; (5) como 178212+ 184112

é ı́mpare 192212 é par, segue-se que 178212 + 184112 6= 192212. No site <https://goo.gl/

Fr8L48>do Departamento de Matemática da Universidade de Harvard, o professor Noam D.

Elkies, apresenta outras soluções aproximadas para a equação diofantinaxn + yn = zn, com

x, y e z inteiros satisfazendo 0< x≤ y < z< 223 en, inteiro, no intervalo[4,20]. Aqui est́a

outro exemplo:

34720737 +46270117 = 51488062237908262117164432659695107942546091268,

47108687 = 51488062237908262117145710842129274774286712832.

• Em (03:48-03:58), Homer associa o espaço onde está com o filme Tron. Segundo Figueiredo

(2011), o filme Trońe pioneiro pelo uso de computação gŕafica nas cenas, os cenários foram

formados por planos e linhas em neon sobre fundos escuros.

Apresentar o ciberespaço desta forma foi sobretudo uma escolha consci-
ente que pretendia explorar a estética vigente, assim como tratar da na-
tureza eletr̂onica e mateḿatica deste espaço. [...] O neon que acentua
a vetorizaç̃ao e lembra a natureza eletrônica da ḿaquinaé ressaltado pela
escurid̃ao permanente que revela o seu espaço sem atmosfera ou a noção
de se estar dentro dela, como se está dentro de uma caixa.́E o mundo das
figuras geoḿetricas e dos ńumeros.

(Figueiredo, 2011)

Podemosobservar quée desta forma que o cenário de Homer3 é retratado, num fundo escuro

com linhas verdes brilhantes, dando destaqueàs retas paralelas e perpendiculares que formam

o plano. Issóe diferente de como outros filmes costumam fazer com o cenário virtual ñao se

distinguindo o quée real do quée produzido no computador. A estética do filme Tron (e do

Homer3) é feita de forma que fique claro que o personagem está num mundo virtual.

• No v́ıdeo (04:00-04:14), o personagem professor Frink cita um ramo de estudo da Matemática

chamado “Topologia Hiperb́olica” que de fato existe: foi criado por Yasunao Hattori, profes-

sor da Shimane University (Japão) e Hideki Tsuiki, professor da Kyoto University (Japão),

no ano de 2008. Assim, no ano de produção do epiśodio Homer3 (1995),a Topologia Hi-

perb́olica ainda ñao era um ramo da Matemática. Para maiores informações sobre o assunto

recomendamos a leitura de Tsuiki (2008) e Hattori (2010).

• No v́ıdeo (04:18-04:40), o professor Frink explica a relação entre duas e três dimens̃oes. De

acordo com Singh (2016), sua abordagem pode ser utilizada para explicar a relação entre

todas as dimensões: podemos começar com um ponto, sem dimensão. Seguimos estendendo
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numadireç̃aox, e teremos um segmento de reta, com uma dimensão. Este segmento de reta

pode ser estendido numa direção ortogonaly, e teremos um quadrado, com duas dimensões.

A partir dáı, o professor Frink explica que o quadrado pode ser estendido sobre um hipotético

eixoz, formando um cubo, com três dimens̃oes. Podemos avançar e estender o cubo sobre um

eixo w, formando um hipercubo de quatro dimensões. E, assim sucessivamente, formando

hipercubos den dimens̃oes.

2D1 D0 D 4 D3 D

Figura:representaç̃ao das dimens̃oes (<https://ggbm.at/rsyvpbjw>).
Fonte: Humberto José Bortolossi.

• No vı́deo (05:02-05:03), a desigualdadeρm0> 3H2
0/(8πG) queaparece em (05:02-05:03) no

vı́deo se insere no contexto da Teoria da Relatividade Geral de Einstein, comG a constante

gravitacional eH0 é a constante de Hubble. Segundo Singh (2016), a desigualdade indica

uma densidade elevada, ou seja, a atração gravitacional resultante forçará o mundo de Homer

a entrar em colapso, queé o que ocorre logo em seguida.

• No v́ıdeo (05:09-05:12), Homer faz uma referência ao livro do homem da cadeira de rodas.

Esse homeḿe o f́ısico téorico e cosmologista Stephen Hawking (1942-2018) e o livroé

o best-seller“Uma Breve Hist́oria do Tempo” que trata de questões do nosso universo. O

fı́sico j́a participou de quatro episódios de “Os Simpsons”: “Eles Salvaram A Inteligência de

Lisa”, ‘Não Tema O carpinteiro”, “Pare, Senão O Meu Cachorro Atira!” e “Musical da Escola

Fundamental”. Em todos esses episódios, Hawking foi ao estúdio dublar seu personagem. Na

galeria de fotos em seusite, aparece uma imagem de seu personagem em “Os Simpsons”.

O leitor interessado pode aprender mais sobre a vida de Stephen Hawking por meio de seu

siteoficial: <http://www.hawking.org.uk/>.
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Figura:Stephen Hawking (1942-2018) na NASA.
Fonte: Wikimedia Commons.

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

sobre buracos negros. Um ponto de partidaé o artigo “Part́ıculas elementares̀A Luz dos

Buracos Negros” de George Emanuel A. Matsas e Daniel A. Turolla Vanzella publicado no

número 182 da revista Ciência Hoje em maio de 2002. Recomendamos também o v́ıdeo “Bu-

raco Negro: Quem Veio Primeiro” do professor João Steiner do Departamento de Astronomia

da USP (<https://youtu.be/gTlEwsU9c4E>).

• Existem tr̂es livros em Portugûes que tratam “Os Simpsons” no contexto cientı́fico: “Os Simp-

sons e A Filosofia” de Aeon Skoble, Mark T. Conard e William Irwin (2014); “Os Simpsons

e A Ciência” de Paul Halpern (2015) e “Os Segredos Matemáticos dos Simpsons” de Simon

Singh (2016).

Figura:três livros sobre “Os Simpsons” no contexto cientı́fico.
Fonte: Amazon.
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2011. Dispońıvel em:<http://goo.gl/C5uMTn>. Acesso em: 5 de maio de 2016.

• Floyd, Thomas.Sistemas Digitais: Fundamentos e Aplicações. Bookman Editora, 2009.

• Garbi, Gilberto Geraldo.A Rainha das Cîencias.Editora Livraria da F́ısica, 2006.
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• Stewart, Ian.Os Maiores Problemas Mateḿaticos de Todos Os Tempos. Editora Zahar, 2014.

• Tsuiki, Hideki; Hattori, Yasunao.Lawson Topology of The Space of Formal Balls and The

Hyperbolic Topology. Theoretical Computer Science, v. 405, p. 198-205, 2008.

Referênciassobre o uso de v́ıdeos em sala de aula
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Dúvidas?Sugest̃oes? Ńos damos suporte! Contacte-nos pelo e-mail:amec7a@gmail.com..


