
24

3 Quão Longoé Um Pedaço de
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Sinopse

Tudo começa quando o comediante britânico Alan Davies quer medir o comprimento de um

pedaço de barbante. Mas, o que parecia ser uma tarefa simples, logo se torna uma jornada

filosófica cheia de surpresas. Com a ajuda de professores de Matemática e de F́ısica, ele acaba

descobrindo que medir “exatamente” um pedaço de barbante leva a questões sobre a própria

concepç̃ao da realidade.

Alguns objetivos com os quais esse vı́deo pode ser usado

Essevı́deo pode ser usado para levar os alunos a perceberem os aspectos e as nuances de mode-

lagem que existem na questão de se medir o comprimento de objetos fı́sicos reais: dependendo

de como o objetóe modelado de forma abstrata, teorias matemáticas diferentes com suas di-

ficuldades inerentes são necesśarias. No caso do barbante, ele pode ser modelado como um

segmento de reta, como um fractal, como uma distribuição de probabilidade, . . . Para o En-

sino Médio, o v́ıdeo tamb́em pode ser usado para despertar o interesse pelo campo da Fı́sica

Quântica.

Sensibilizaç̃ao (para montar um cartaz)

Você já tentou medir com precisão o com-

primento de um pedaço de barbante ou

uma linha? Na sua medição, voĉe pres-

tou atenç̃ao ondeexatamenteo barbante

começa e onde ele termina? Você conside-

rou as reentr̂ancias do barbante?
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No document́ario Quão Longo é Um

Pedaço de Barbante?, da BBC, que apre-

sentaremos, o comediante britânico Alan

Davies se depara com estas questões e,

para tentar respondê-las, ele embarca em

uma jornada filośofica por fractais, f́ısica

quântica e buracos negros.

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 da primeira parte do documentário, com a companhia do matemático Marcus du

Sautoy, o apresentador Alan Davies acaba conhecendo várias unidades de medidas de com-

primento: cent́ımetros, polegadas, cúbitos, est́adios, jardas, milı́metros e metros. Na viagem

de trem para o Laboratório Nacional de F́ısica, Marcus diz que, em termos de medidas,é

importante ter algo que seja igual para todos. Por queé importante estabelecer um padrão?

4. Ao longo do documentário, Alan Davies vai coletando várias possibilidades para a medida
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do seu barbante. Tais possibilidades aparecem como tı́tulos das v́arias seç̃oes que comp̃oem

o document́ario e elas estão listadas na tabela a seguir. Você é bom de meḿoria? Identifique

em que contexto do vı́deo (com qual pessoa, qual local, qual situação) a medida indicada

apareceu.

Quãolongoé o pedaço debarbante? Contexto

32cm

9 polegadas

18dedos

319,442mm

infinito

1 000 000 000 déatomos

Alan Davis

o fim domundo

5. Com quais argumentos o matemático Marcus du Sautoy tenta convencer Alan Davies que

o barbante pode ter comprimento infinito?

6. Qualé a principal dificuldade que a professora de Fı́sica Becky Parker v̂e na tarefa de Alan

Davies em medir o comprimento de seu barbante com precisão?

7. Qualé a principal dificuldade que o professor de Fı́sica Qûantica Seth Lloyd v̂e na tarefa de

Alan Davies em medir o comprimento de seu barbante com precisão?

8. Do que voĉe mais gostou no filme?

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

Sugest̃oesde quest̃oes espećıficas

1. Quando o apresentador Alan Davies vai pela primeira vez ao gabinete do matemático Mar-

cus du Sautoy para saber qualé o comprimento do seu barbante, Marcus pergunta se Alan

quer a resposta em centı́metros, polegadas, cúbitos ou est́adios (03:46-03:53). Supondo que

o barbante tenha 32 cm de comprimento, converta o seu comprimento para polegadas, cúbitos

e est́adios admitindo que 1 cúbito = 20,64 polegadas, 1 polegada = 2,54 cm e 1 estádio =

192,3 m.

2. No trem, indo para o Laboratório Nacional de F́ısica, Alan Davies, num tom descontraı́do,

pede ao garçom que use outro recurso de medição, a estimativa: Alan pergunta ao garçom

o quanto ele acha que mede o pedaço de barbante e o mesmo responde 9 polegadas. Alan

afirma que ele errou e diz que o pedaço mede aproximadamente 12 polegadas (06:22-06:40).

Supondo que o barbante tenha 32 cm de comprimento e admitindo que 1 polegada = 2,54
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cm, qual foi o erro percentual da estimativa do garçom (9 polegadas)? Qual foi erro per-

centual da estimativa de Alan (12 polegadas)? Qual foi o erro percentual da estimativa de

Alan para o erro percentual do garçom (25%) considerando-se que o barbante tenha 32 cm de

comprimento? Lembre-se:

erro percentual=

∣
∣
∣
∣
valor de refer̂encia−estimativa

valor de refer̂encia

∣
∣
∣
∣ ∙100.

3. No Laborat́orio Nacional de F́ısica, Alan Davies compara o seu “cúbito” com o ćubito guar-

dado no laboratório e Marcus du Sautoy brinca dizendo que Alané um “homem eǵıpcio”

(07:40-07:50). O que ele quer dizer com esta brincadeira?

4. No Laborat́orio Nacional de F́ısica, Marcus du Sautoy afirma que atualmente o metro não é

mais definido por uma barra de liga metálica (09:33-09:50). Segundo o documentário, como

o metroé definido atualmente?

5. No Laborat́orio Nacional de F́ısica, a barra que define a jarda padrão trazia a seguinte inscrição

em si: 36 IN. 68◦F (36 polegadas a 68 graus Fahrenheit) (07:54-07:57). Converta 68 graus

Fahrenheit para graus Celsius. Por que este registro de temperatura na barraé importante?

6. Para explicar no que consiste o floco de neve de Koch, o professor Marcus du Sautoy, na

areia, desenha primeiro um triângulo equiĺatero cujo peŕımetroé 27 metros. Em seguida, ele

divide cada segmento que compõe o peŕımetro da figura em três segmentos iguais e, sobre

os segmentos intermediários, ele desenha novos triângulos equiĺateros menores. Ele repete

ent̃ao este procedimento algumas vezes (15:16-19:45). Preencha a tabela a seguir. calculando

o peŕımetro, áarea e o ńumero de v́ertices da figura nas iterações 1, 2, 3, 4 e, de maneira geral,

para uma iteraç̃aon arbitŕaria. O que acontece com esses valores quandon fica arbitrariamente

grande?

Iteraç̃ao Figura Peŕımetro Área Número de V́ertices

1 27m
81

√
3

4
m2 3
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7. No final do documentário (quando os créditos finais s̃ao exibidos) (58:12-58:18), o famoso

barbante do documentário é guardado, com honras, no cofre do Laboratório Nacional de

Fı́sica junto com o ćubito, “a jarda definitiva” e a barra do metro. Se o barbante for usado

como unidade de medida, qual será o seu comprimento nesta unidade?

Observações para o professor

• Recomendamosque a Questão Geral 4 seja trabalhada de forma coletiva com sua turma pois,

assim, os alunos irão se ajudar mutuamente a lembrar dos contextos de cada seção e o profes-

sor teŕa a oportunidade de realizar um pequeno resumo do documentário.

• Após a exibiç̃ao do filme, sugerimos que se discuta com os alunos os vários aspectos (fi-

losóficos, socioculturais, tecnológicos, hist́oricos, . . . ) associados ao conceito de medição.

Por exemplo, o que significa medir algo? Por que mediré importante para nossa sociedade?

Por queé importante ter um padrão de medidas? Outro ponto que deve ser destacadoé

a quest̃ao da modelagem matemática do pedaço de barbante: dependendo de como o pedaço

de barbantée modelado (segmento de reta, ou fractal, ou distribuição de probabilidade, como

sugerido pelo documentário), teorias mateḿaticas diferentes (com suas dificuldades ineren-

tes) s̃ao necesśarias. Para subsidiar e ampliar estas discussões, recomendamos as referências

da Silva (2010) e Crease (2013).

• Quase no fim do documentário (57:25-57:53), ao reencontrar Marcus du Satoy, Alan Davies

confessa que, depois de sua jornada filosófica, ele ñao sabe quaĺe o comprimento do barbante.

Seus alunos podem ficar com um sentimento parecido: afinal, como medir e que valor escolher

para a medida? Aqui concordamos com o professor da Silva (2010): “Uma boa medida nem

semprée a mais precisa, mas sim a menos precisa que satisfaça a finalidade da medição.”.

• No trem, indo para o Laboratório Nacional de F́ısica, Marcus du Sautoy diz a Alan Davies que

sua casa de seis cúbitos seria maior do que a dele. Alan então retruca: “Seis ćubitos de altura?

Eu ñao vou ser capaz de chegarà porta.”. Entretanto, essa afirmação nos parece equivocada

pois, se utilizarmos o ćubito romano (ou mesmo o cúbito de Alan Davies), podemos verificar

facilmente que a porta teria, pelo menos, 2,6 m de altura e que uma pessoa passaria sem

grandes dificuldades.

• Realmente precisamos de medidas precisas? Segundo o Laboratório Nacional de F́ısica do

Reino Unido:

Medições exatas de comprimento são exigidas em todo o mundo. Grande
parte da produç̃ao industrial e das modernas tecnologias está baseada em
mediç̃oes de comprimento. Do enroscar de um parafuso numa porca,às peças
precisas do motor de um carro até as mińusculas partes de um microchip,
tudo requer uma exata escala internacional de comprimentos. Essa neces-
sidadeé o que h́a de mais importante na economia globalizada, como pode
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ser reconhecido no exemplo de uma junta homocinética fabricada no Rio
Grande do Sul e usada na fabricação de um carro no Japão. No começo do
século XX, 1.207 diferentes combinações de porcas e parafusos que deve-
riam ser do mesmo tamanho foram testadas, mas somente 8% delas encaixa-
ram-se de forma suficientemente aceitável quando aparafusadas.

(NPL; Bernardes, 2012)

• Existeum ramo da Cîencia dedicadòa arte de medir e interpretar as medições realizadas:

a Metrologia. Segundo da Silva (2010): “[Ela] abrange todos os aspectos teóricos e pŕaticos

relativosàs mediç̃oes, qualquer que seja a incerteza, em quaisquer campos da ciência ou da

tecnologia.”. No exterior, existem cursos de graduação em Metrologia. No Brasil, apenas

cursos de ṕos-graduaç̃ao (especializaç̃ao, mestrado e doutorado).

• No document́ario, o ćubito (tamb́em denominado ĉovado) foi definido como a medida do

cotoveloà ponta do dedo ḿedio (05:37-05:44). Segundo Stone (2014), o termo cúbito é

derivado da palavracubitus(cotovelo, em Latim) e, como unidade de medida de comprimento,

ele tem sido usado desde a Idade Antiga, passando pela Idade Média, at́e os tempos atuais

(em alguns poucos lugares). Outras definições similares foram usadas (a medida do cotovelo

à base da m̃ao, a medida do cotovelo a um ponto entre o polegar e o dedo mı́nimo em uma m̃ao

esticada), o que dificulta uma descrição precisa da medida de um cúbito. De fato, a medida

de um ćubito varia com a história e com a região: temos os ćubitos eǵıpcio real e comum,

o romano, o grego, o assı́rio, o suḿerio, o da B́ıblia Crist̃a, etc. A tabela a seguir, extraı́da de

Stone (2014), lista alguns valores médios de refer̂encia para os diferentes cúbitos.

Cúbito Polegadas Metros

Romano 17,48 0,444

Eǵıpcio (comum) 17,72 0,450

Grego 18,23 0,463

Asśırio 19,45 0,494

Suḿerio 19,76 0,502

Eǵıpcio (real) 20,62 0,524

Talmudista 21,85 0,555

Palestino 25,24 0,641

O cúbito real eǵıpcio, cuja medida varia entre 523 mm e 525 mm,é dividido em 7 palmos

com 4 dedos cada, totalizando assim 28 dedos. Há ainda, no ćubito, indicaç̃oes das fraç̃oes

unitárias 1/2, 1/3, . . . , 1/16 de um dedo (figura a seguir). Note que estas subdivisões ñao

são explicadas no documentário e, ainda assim, no trecho (07:43-07:48) há a indicaç̃ao de que

o pedaço de barbante de Alan Davies mede 18 dedos.
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Figura:cúbito eǵıpcio (o ćubito da imagem superior, do Museu do Louvre, pertenceu
a Maya, supervisor do tesouro do faraó Tutanĉamon).

Fonte: Wikimedia Commons.

O hierógrafo para o ćubito tem a forma de um braço com a palma virada para baixo ,

comopodemos ver na fotografia a seguir da peça 1 da Pedra de Palermo.

Figura:peça 1 da Pedra de Parlemo.
Fonte: Wikimedia Commons.

• O floco de neve de Koch foi idealizado pelo matemático sueco Niels Fabian Helge von Koch

(1870-1924) em 1904 para dar um exemplo de uma curva que fosse contı́nua, mas ñao dife-

rencíavel em ponto algum e cuja construção usasse elementos simples de geometria.

Figura:Niels Fabian Helge von Koch (1870-1924).
Fonte: Wikimedia Commons.
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Aspropriedades dos fractais, como o floco de neve de Koch, permitem a construção de antenas

com um desempenho de bom para excelente na recepção de muitas freqûencias diferentes

simultaneamente.

Figura:antena fractal inspirada no floco de neve de Koch.
Fonte: jthoward66@YouTube.

Para uma introduç̃ao simples sobre fractais, recomendamos o vı́deo “Fractais: Recriando

O Universo” da śerie portuguesa “Istóe Mateḿatica”: <https://goo.gl/Jfuwss>. Para uma

abordagem mais aprofundada em sala de aula sobre este assunto, recomendamos o livro (Bar-

bosa, 2005).

• O INMETRO traduziu e adaptou um conjunto de 7 cartazes produzidos pelo Laboratório Na-

cional de F́ısica no Reino Unido (o mesmo que aparece no documentário) que apresentam, de

forma resumida, informações relacionadas̀as grandezas de base do Sistema Internacional de

Unidades (SI): comprimento (<http://goo.gl/aAPVGu>), massa (<http://goo.gl/5bNfcw>),

eletricidade (<http://goo.gl/oP2EbM>), luz (<http://goo.gl/RLwh3F>), tempo (<http://goo.

gl/rFGtxC>), temperatura (<http://goo.gl/LlAj9B>) e incerteza (<http://goo.gl/BshpGw>).

• O experimento realizado no laboratório de f́ısica no Imperial College London sob a orientação

do Dr. Johnny Hudsońe denominado “Experimento de Interferência de Young” (ou “Expe-

rimento da Fenda Dupla”). Ele foi usado para demonstrar a natureza ondulatória e qûantica

da luz e, no documentário, o experimentóe usado para convencer Alan Davies que partı́culas

podem estar em vários lugares ao mesmo tempo. Para mais detalhes, recomendamos a lei-

tura dos Caṕıtulos 6 e 10 de Crease (2013), que considera este experimento como um dos 10

mais belos experimentos cientı́ficos. No contexto da fı́sica qûantica, recomendamos a leitura

do artigo (Pessoa Jr., 1997) que traz uma introdução conceitual ao assunto e o Capı́tulo 6

(Probabilidade e Incerteza: A Visão Qûantica da Natureza) do livro (Feymann, 2012).

• Apesar do documentário ñao mencionar,́e importante destacar o importante papel que a Teoria

das Probabilidades desempenha na fı́sica qûantica, oferecendo a linguagem e os métodos

necesśarios para descrever a caracterı́stica “indeterminista” do universo quântico:

A meĉanica qûantica era diferente de todas as teorias com que os fı́sicos ha-
viam se deparado antes. A diferença pode ser ilustrada pela comparação do
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comportamentode um corpo grande macroscópico, com o de um muito pe-
queno. Por exemplo, a posição que a Terra ocupará no espaço em qualquer
momento dado pode ser calculada com enorme precisão. Da mesma ma-
neira, se conhecêssemos todas as forças que atuam sobre uma bola de beise-
bol, podeŕıamos calcular precisamente seu percurso quando voasse pelo ar.
Na meĉanica qûantica, nada de parecidoé posśıvel. Em qualquer momento,
haveŕa certa probabilidade de que um elétron numátomo de hidroĝenio, por
exemplo, esteja em certo lugar e também certa probabilidade de que esteja
em outro. Se um elétron dentro de uḿatomoé um feixe de probabilida-
des, o efeito dissóe “besunt́a-lo” pelo espaço. Na verdade, os fı́sicos falam
frequentemente da “nuvem de elétrons” que envolve uḿatomo.
[. . . ]
A meĉanica qûantica est́a repleta de probabilidades, e a nuvem de elétrons
é apenas um exemplo. A teoria não nos diz quando um elétron faŕa uma
transiç̃ao de um estado para outro; ela nos dá apenas uma probabilidade.
Al ém disso, pode-se falar da probabilidade de uma partı́cula subat̂omica es-
tar neste ou naquele estado. De fato, considera-se em geral que as partı́culas
subat̂omicas est̃ao numa mistura de estados. Um elétron ñao śo est́a em
muitos lugares diferentes como pode ocupar simultaneamente um número
infinito de diferentes estados de energia.

(Morris, 1998)

• Talvez, para o Ensino Fundamental II, a parte que trata de mecânica qûantica (36:40-55:52)

possa ser omitida, caso você julgue o contéudo muito avançado para seus alunos.

• Uma atividade que pode ser feita com motivação no documentário é medir os “ćubitos” dos

alunos e fazer resumos e gráficos estatı́sticos (separando por gênero) para se ter uma ideia da

variabilidade desta medida antropométrica.

• Sir Francis Galton (1822-1911), em um artigo para a revista Nature em 1907, conta como

a média das estimativas em um concurso “adivinhe o peso do boi” em uma feira de aves

em Plymouth de fato se aproximou do peso do boi medido por uma balança. Em outras

palavras, enquanto que estimativas individuais podem se afastar do peso “correto”, a média

destas estimativaśe uma boa estimativa para o peso. Este tipo de fenômenoé denominado

“sabedoria das multid̃oes” (Surowiecki, 2005). Motivado pelo episódio da estimativa dada

pelo garçom na viagem de trem para o comprimento do barbante (06:22-06:40), uma atividade

que pode ser feita em sala de aulaé pegar um pedaço de barbante, pedir para que os alunos

façam estimativas e, então, comparar estatı́sticas destas estimativas com a medida dada por

uma ŕegua.

• No document́ario, Marcus du Sautoy alerta sobre a importância de se ter um padrão de me-

didas (03:48-04:25). Esta importância pode ser ilustrada com o episódio da queda de um

sat́elite metereoĺogico em Marte em 1999 por conta de um problema de conversão de uni-

dades: o satélite foi constrúıdo pela Lockheed Martin para operar com o sistema imperial

britânico de medidas enquanto que o JPL (Jet Propulsion Lab) da NASA estava enviando

informaç̃oes de navegação usando o sistema métrico. A quantia de 125 milh̃oes de d́olares foi
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perdidapor conta de um problema de conversão entre dois sistemas de medidas.

Figura:arte conceitual do satélite metereoĺogico de Marte.
Fonte: NASA.

• O pequeno cilindro que representa o quilograma exibido no documentário (07:26-07:41)́e

denominado “Prot́otipo Internacional do Quilograma” (ou, mais simplesmente, “Grande K”).

Leach (2014) descreve algumas de suas propriedades:

O Prot́otipo Internacional do Quilogramáe um cilindro de aproximadamente
39 mm de dîametro por 39 mm de altura [. . . ]. O design do artefato minimiza
a área de sua superfı́cie enquanto que o torna mais fácil de se manusear e
fabricar (uma esfera de igual volume teria umaárea de superfı́cie menor,
mas apresentaria dificuldades de produção e uso). Uma liga de platina e
irı́dio foi escolhida como o material de fabricação por v́arias raz̃oes. Sua
alta densidade (aproximadamente 21,5 g cm3) implica que o artefato tem
uma pequenáarea de superfı́cie e, ent̃ao, a possibilidade contaminação de
sua superfı́cie fica minimizada. A natureza relativamente inerte do material
tamb́em minimiza a contaminação de sua superfı́cie e promove a estabilidade
de massa do artefato. [. . . ] A adição de 10% de irı́dio à platina aumenta sua
rigidez e tamb́em reduz o desgaste.

(Leach, 2014)

Figura:Prot́otipo do Quilograma K20 armazenado nos EUA
(a ćopia brasileira tem numeração K66).

Fonte: Wikimedia Commons.
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O quilograma, at́e recentemente, era aúnica grandeza do Sistema Internacional de Unidades

que usa um aparato como definição (todas as demais unidades são definidas em termos de

fenômenos naturais). O vı́deo “O Objeto Mais Redondo do Mundo!” (com legendas em Por-

tugûes) do canal Veritasium no YouTube (<https://goo.gl/elSgHT>) descreve os problemas

de se usar um aparato para se definir o quilograma e as tentativas de se conseguir definições

alternativas (o Capı́tulo 12 de Crease (2013) também trata o assunto). No documentário, Alan

Davies fica espantado com as dimensões reduzidas do protótipo do quilograma no Laboratório

Nacional de F́ısica (07:20 ? 07:41). Ñaoé dif́ıcil encontrar alunos que confundem densidade

com massa e, assim, o documentário pode ser usado para tratar o assunto.

• A palestra do professor Ledo Vaccaro no programa PAPMEM 2015 do IMPA, além de intro-

duzir a quest̃ao da medida e abordar aspectos de erro, apresenta algumas atividades relacio-

nadas que podem ser feitas em sala de aula:<https://goo.gl/EERN7a>.
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