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O MOVIMENTO

Actividade 1 
CONSTRUÇÃO DE UM BRINQUEDO ÓPTICO – TAUMATRÓPIO
(Trabalho individual)

MATERIAL NECESSÁRIO: Cartolina, folha branca, lápis de cor, canetas, tesoura, agrafador, furador, elásticos ou fio, 
um compasso ou copo, cola.

COMO SE FAZ UM TAUMATRÓPIO 
1. Com um compasso ou um copo traça um disco num cartão. 
 Na folha branca traça dois discos do mesmo tamanho. Recorta os três discos.

2. Faz um desenho que terás que dividir pelos dois disco da folha branca. 
 Por exemplo, se o teu desenho for um pássaro dentro da gaiola, 
 num dos discos desenhas a gaiola e noutro o pássaro.

3. Quando os teus desenhos estiverem prontos cola-os em cada uma das 
 faces do disco de cartão. Faz dois furos nas extremidades opostas do disco 
 e coloca os elásticos.
 Atenção – Agora vem o truque: para conseguir o efeito óptico, deverás colar 
 um dos dois desenhos de pernas para o ar.

4. Está pronto. Roda os elásticos e… SURPRESA! Consegues ver o efeito?

NOTA: O Taumatrópio foi inventado, em 1826, pelo inglês Dr. John Ayrton Paris. 
Ao girar o disco, as imagens sobrepõem-se dando-nos a ilusão de fundir-se numa 
imagem única.
Este é só um exemplo de como se faz um dos muitos brinquedos ópticos que se 
encontram na Cinemateca Júnior.

SABIAS QUE…

Quando se olha fixamente para uma luz e depois se fecha os olhos, fica-se com a impressão de continuar a ver 
essa luz mesmo com os olhos fechados. Este fenómeno chama-se Efeito Phi ou Efeito de Persistência Retiniana 
das Imagens. O nosso cérebro tem a capacidade de memorizar uma imagem por alguns segundos. Os primeiros 
pesquisadores achavam que a imagem ficava momentaneamente impressa na retina. Hoje presume-se que 
este efeito se verifica a nível cerebral.
Nas primeiras décadas do século XIX, os estudos sobre o fenómeno da persistência retiniana da imagem dão 
origem a objectos que permitem reproduzir breves cenas animadas. O nome de muitos destes objectos deriva 
do verbo scopéo, que em grego significa “olhar”: Taumatrópio, Fenaquistiscópio, Praxinoscópio, Zootrópio. 
Esses objectos foram fabricados em série e vendidos como brinquedos ópticos, obtendo enorme sucesso.
O cinema também se baseia neste princípio da persistência das imagens na retina humana e na apresentação 
de imagens sucessivas para dar a ilusão de movimento.

PARA QUEM ESTIVER INTERESSADO ... 
COMO SE FAZ UM TAUMATRÓPIO ? 
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