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de brinquedos óticos
instruções e modelos para fazer em casa
dezembro 2020

30-60 minutos/ cada

idade > 3 anos
tema imagem em movimento

O que é?
Um disco com uma imagem diferente, mas complementar, em cada lado, e
um cordel nas duas extremidades opostas. Quando o disco gira as imagens
sobrepõem-se, criando a ilusão de ser apenas um desenho.

História e Ciência
Inventado na 1º metade do século XIX, pelo médico e físico
inglês John Ayron Paris, para demonstrar a persistência retiniana, um fenómeno
de ilusão ótica através do qual mantemos na retina a imagem de um objeto,
por uma fração de segundo, mesmo depois dele desaparecer. Assim, quando
o desenho de uma das faces do disco é substituído pelo outro, mantemos a
imagem do primeiro e vemos as duas imagens juntas. Os filmes funcionam da
mesma maneira, com uma imagem parada rapidamente sobreposta e
substituída por outra, criando a ilusão de movimento. Estudos mais recentes
indicam que essa ilusão está relacionada com a excitação das células do
córtex cerebral pelos estímulos visuais, que foi designada por EFEITO PHI (Ф).

traumatrópio

Curiosidades
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30 minutos
idade > 3 anos
tema imagem em movimento

Disco perfurado de Mas-d'Azil (França),
Museu Arqueológico Nacional.

Os arqueólogos sugerem a possibilidade de
existirem taumatrópios desde o Paleolítico
Superior (há cerca de 17 000 anos). São
dessa época as gravuras do Vale do Côa,
em Portugal. Os (possíveis) taumatrópios do
Paleolítico são discos em osso, gravados dos
dois lados, com uma perfuração central. As
gravuras mostram o mesmo animal em
posições diferentes, sugerindo a possibilidade
de se tratarem de instrumentos que
funcionariam como os traumatrópios.
Que te parece?

Vais precisar de ...
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… e seguir as instruções
1. desenha dois círculos iguais na cartolinam usando o compasso;
2. recorta os círculos;
3. desenha numa das faces de cada círculo, usa imagens simples mas que se
complementem, por exemplo: nuvem + raio; pássaro + gaiola; flor + vaso; duas
palavras; avião + pista de aterragem. DICA: os desenhos devem estar
centrados, para que se sobreponham;

4. cola os dois cartões, deixando as figuras viradas para fora, com uma virada
para cima e outra para baixo;

5. fura os cartões lateralmente. DICA: fura os dois cartões ao mesmo tempo,
sobrepondo-os;

6. corta dois fios do mesmo tamanho (não precisam ser muito longos). Cada
fio passa por um dos furos;

7. enrola os fios, na mesma direção, entre o polegar e o dedo indicador de
cada mão, e observa o disco enquanto roda.
Podes usar o modelo deste kit para treinar: é só recortar e seguir as instruções a
partir do passo 4.
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O que é?
Um cartão circular, com um conjunto de desenhos sequenciais distribuídos em
círculo. Quando se observa o cartão a girar, frente a um espelho, cria-se a
ilusão de uma imagem em movimento.

História e Ciência

fenacistoscópio

Foi inventado por Joseph Plateau e por Simon Stampfer, quase ao mesmo
tempo, no ano de 1832. Permitia observar uma animação cíclica, girando o
disco e olhando para as imagens, através das fendas em movimento, refletidas
num espelho. A passagem das fendas nas imagens refletidas evita que os
desenhos se misturem, vendo-se uma sucessão rápida de imagens que
parecem uma única imagem rápida em movimento.
Este foi o primeiro dispositivo de animação de grande divulgação entre o
público geral e é considerado como uma das primeiras formas de
entretenimento que abriu o caminho para o futuro do cinema.
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30 minutos
idade > 3 anos
tema imagem em movimento

Curiosidades
As animações curtas e em loop deste objeto ótico são as bisavós dos atuais
GIFs animados, tão populares na internet.

Vais precisar de ...
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… e seguir as instruções
1. cola o modelo (com o pombo) sobre o cartão;
2. recorta à volta do círculo, incluindo as pequenas ranhuras;

4.

3. faz a montagem do disco no lápis: insere o pionés no centro do círculo e
sobre a ponta de borracha do lápis;

4. frente a um espelho, faz girar o disco. Coloca uma luz entre o espelho e o
fenacistoscópio. Olha através das ranhuras (com um olho fechado) e verás as
imagens, animadas, refletidas no espelho.
Experimenta com o teu próprio desenho usando o modelo em branco.
Como o fenacistoscópio é um disco giratório, na sequência de imagens
desenhadas a última imagem deve unir-se à primeira, formando uma história
sem fim.
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observar a animação
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O que é?
Máquina composta por um tambor circular com pequenas janelas recortadas,
através das quais se olha para desenhos dispostos em tiras. Ao girar o tambor
cria-se uma ilusão de movimento aparente.

História e Ciência
O Zootrópio é baseado no mesmo princípio do Fenacistoscópio, mas com uma
forma cilíndrica. Permite que várias pessoas vejam, ao mesmo tempo, a
animação criada pela rápida sobreposição das imagens em sequência.
Embora tenha sido proposto pelo matemático inglês William G. Horner em 1834,
só em 1867 foi patenteado por Milton Bradley em Inglaterra, e por William F.
Lincoln nos Estados Unidos da América, onde se tornou num jogo muito popular.

zootrópio
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60 minutos
idade > 6 anos
tema imagem em movimento

Curiosidades
Uma tigela de barro com cerca de 5200
anos, encontrada no Irão, poderá ser uma
antecessora do zootrópio. A tigela foi
decorada com cinco imagens, sequenciais
e uniformes, de uma cabra que pula em
direção de uma árvore e come as suas
folhas. Para que a ilusão do movimento fosse
aparente esta tigela teria que girar de forma
bastante rápida e constante ... parece-te
possível?
Taça de Shahr-e Sūkhté, Irão.
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… e seguir as instruções
1. cola o modelo da base do tambor e o modelo das tiras com ranhuras sobre cartolina
preta;

2. recorta a base do tambor e as tiras, incluindo o recorte das ranhuras;
3. forma um círculo com as tiras, sobrepondo as suas extremidades em, pelo menos,
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2,5cm e mantendo a superfície preta virada para fora. Cola as extremidades
sobrepostas;

4. para formar o tambor do zootrópio une, com fita-cola, a base do tambor à tira
circular, no lado oposto às ranhuras. Aplica a fita-cola pelo exterior (sobre as superfícies
pretas);

5. crava o pionés no centro do circulo, no interior do tambor;
6. no exterior do tambor, coloca o botão entre o pionés e o topo da borracha do lápis.

montagem do tambor

5. e 6.

DICA: faz o tambor girar sobre o lápis, se não girar facilmente significa que cravaste o
pionés demasiado fundo na borracha, dá-lhe um pouco mais de folga;

7. recorta as tiras animadas 1 e 2. Coloca a tira 2 à direita da tira 1 e une-as com fitacola (pela parte de trás, para não se ver a fita);

8. coloca a fita no interior do tambor.
9. coloca uma fonte de luz sobre o tambor e fá-lo girar. Através das ranhuras podes ver
o balão subir ou descer, conforme o sentido em que girares o tabor.
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montagem do tambor sobre lápis

base do tambor

zootrópio
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zootrópio
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tiras com ranhuras

tira animada 1

tira animada 2

zootrópio
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experimenta desenhar novas tiras animadas

zootrópio
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