
Curiosando universos dos brinquedos ópticos
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Sala do Gente Arteira 
Telefones para agendamento: 
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Oficina de Cinema
4, 5 e 6 de maio de 2010

Ouvidoria - 0800 725 7474
SAC CAIXA - 0800 726 0101

Atendimento a deficientes 
auditivos - 0800 726 2492

LIVRE PARA TODOS OS PÚBLICOS
TEMA: CINEMA

PatrocínioProdução



A visão dos seres humanos conserva imagens por um 
tempo curto depois de vê-las. Esse fenômeno se chama 

retenção retiniana.

Gostamos de ver imagens em movimento desde que pinta-
mos nas cavernas, criamos potes com faixas de desenhos 
na Grécia, pintamos murais de retratos no Egito, desenha-

mos a viagem do Imperador na China, inventamos 
aparelhos para mover imagens e 

montamos flipbooks de 
fotografias.

Com a descoberta da 
técnica/linguagem 
do cinema em 1895 
foi possível dar movi-
mento continuo e pro-
jetar grupos de ima-
gens contando histórias 
que já imaginamos e 
descobrir novas formas 
de fazer cinema.

Antes disso foram inventa-
dos brinquedos ópticos:

O taumatropo em 1825 
pelo Dr. William Henry 

Fitton que combina imagens 
diferentes, uma de cada lado, 

e, com o movimento elas se 
juntam criando uma terceira.

O fenaquitoscópio surge em 1831, 
inventado por Joseph-Antoine Ferdi-

nand Plateau, é um disco com imagens 

que ao girar nos dá a impressão do movimento 
continuado dos desenhos.

O flipbook ou cinema de dedo, surge como invento em 
1868 e seu criador foi John Barnes Linnett. É uma coleção 
de imagens organizadas uma depois da outra, em geral no 
formato de um livreto, para ser folheado dando impressão 
de movimento, criando uma seqüência animada sem a 
ajuda de uma máquina.

Em 1892, o francês Émile Reynaud, inventou o Praxinoscó-
pio (um aparelho que veio antes do Cinematógrafo). Com 
esse aparelho projetou imagens numa tela apresentando 
o filme curto “Pantomimas Animadas”. Esse aparelho 
era um tambor de espelhos que projetava imagens 
de personagens desenhados que pareciam estar em 
movimento.

Todos esses nomes de cientistas e aparelhos pare-
cem difíceis, mas no fundo todos eles querem a 
magia das imagens em movimento, poder ver e 
rever coisas que nos divirtam.

Neste projeto de oficina para crianças de 8 a 15 
anos de idade vamos conhecer e brincar enquanto 
montamos 2 tipos de brinquedos ópticos – o tauma-
tropo e o flipbook.

A oficina vai acontecer nos dias 4, 5 e 6 de maio de 
2010, na Caixa Cultural SBS. 

Venham se divertir conosco e conhecer um 
pouco da história dos brinquedos ópti-
cos!

Os brincantes que cuidam 
desta oficina: 
Luis Carlos Pavan (pesquisa-
dor de cinema, músico e produtor 
cultural) e Careimi Ludwig
Assmann (bióloga com mestra-
do em Comunicação e Semiótica, 
fotógrafa e produtora cultural).
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