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A persistência da retina e a origem do audiovisual 

Duração: 2 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Unidade 1, Unindo as pontas 

 

Relevância para a aprendizagem 

Esta sequência didática busca levar os estudantes a conhecer o fenômeno da persistência da 

retina, que permite a percepção das imagens em movimento. Por meio de diálogos e da construção 

de um brinquedo óptico, os estudantes aprenderão, também, sobre a origem do cinema. 

A indicação de artistas, obras de arte ou fontes ao longo desta sequência é apenas sugestão. 

Você pode selecionar artistas ou fontes com os quais tenha mais familiaridade ou com os quais se 

identifique mais e adaptar as atividades como melhor lhe convier. O importante é sempre manter o 

encaminhamento de acordo com os objetivos e as habilidades indicados a seguir. 

 

Objetivo de aprendizagem 

• Reconhecer e identificar os recursos e os adventos técnicos e tecnológicos que permitiram 
o desenvolvimento da linguagem audiovisual.  

 

Objeto de conhecimento e habilidade (BNCC) 

Unidade temática Objeto de conhecimento Habilidade 

Artes integradas Arte e tecnologia 

(EF69AR35) Identificar e manipular diferentes tecnologias  
e recursos digitais para acessar, apreciar, produzir, registrar  
e compartilhar práticas e repertórios artísticos, de modo 
reflexivo, ético e responsável. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – O audiovisual e as imagens em movimento 

Duração: 45 minutos 

Local: sala de aula 

Organização dos estudantes: aula expositiva, sentados nas carteiras em roda  

Recursos e/ou material necessário: reprodução da série fotográfica The horse in motion (O cavalo em movimento),  

1878, do fotógrafo Eadweard Muybridge (1830-1904). 

 

Links para reproduções da série fotográfica: 

Sequência de imagens 

Disponível em: <www.fa-mag.com/userfiles/2017_Online/Investment_Perspectives/Screen_Shot_2017-03-

30_at_12.28.56_PM.png>. 

GIF (graphic interchange format) gerado com a sequência de imagens 

Disponível em: <https://media.giphy.com/media/l0Iy3SmLtviyE3bvG/giphy.gif>.  

Acessos em: 10 set.  2018. 

Comece a aula conduzindo uma conversa introdutória com os estudantes sobre a experiência 

que eles têm com materiais audiovisuais, desvelando seus conhecimentos prévios. Durante a conversa, 

incentive-os a elaborar hipóteses a respeito dessas tecnologias. Em um primeiro momento, busque 

conhecer as relações da turma com materiais audiovisuais. Para isso, utilize perguntas como:  

• “Por meio de quais dispositivos vocês assistem a vídeos?” Guie a conversa para que este 
seja um momento em que os estudantes relatem de que modo acessam conteúdos, se por 
meio de computadores, celulares, tablets, televisão, etc. 

•  “Vocês produzem vídeos?” Conduza a conversa de modo que os estudantes possam relatar 
suas experiências.  

• “Com quais dispositivos vocês produzem esses vídeos?” Oriente a conversa para que os 
estudantes contem quais dispositivos utilizam ou conhecem para produzir conteúdos 
audiovisuais, distinguindo também os recursos utilizados: luz, câmera e microfones, para 
a captação de imagem e som; computador, celular (hardware) e programas (softwares), 
para edição. 

Após essa breve introdução do assunto, comente que os vídeos a que assistimos são chamados 

materiais audiovisuais, isto é, feitos de imagem em movimento e de som, em mídia eletrônica ou 

digital. A diferença entre eletrônico e digital reside no modo de decodificação das mídias, sendo 

o eletrônico destinado a um tipo específico de máquina, como fitas VHS, e o digital , por meio 

computacional. Explique à turma que hoje uma parcela importante da produção de audiovisuais é 

realizada digitalmente, o que significa que a mídia é captada por recursos digitais, cujo conteúdo é um 

conjunto de dados armazenados em uma mídia, um cartão de memória, o disco rígido do computador, 

um pen drive ou mesmo em um serviço em nuvem na internet. Então, conduza uma conversa com os 

estudantes utilizando as seguintes perguntas e desenvolvendo as respectivas discussões: 

http://www.fa-mag.com/userfiles/2017_Online/Investment_Perspectives/Screen_Shot_2017-03-30_at_12.28.56_PM.png
http://www.fa-mag.com/userfiles/2017_Online/Investment_Perspectives/Screen_Shot_2017-03-30_at_12.28.56_PM.png
https://media.giphy.com/media/l0Iy3SmLtviyE3bvG/giphy.gif
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• “Vocês sabem como eram feitos os filmes antes das tecnologias digitais?” Guie a conversa 
para que este seja um momento em que os estudantes elaborem hipóteses sobre a invenção 
desses equipamentos. 

• “Como funcionavam as primeiras câmaras de cinema?” Oriente a conversa para que os 
estudantes levantem possíveis teorias que expliquem o mecanismo de captação de uma 
imagem em movimento.  

Apresente então o fotógrafo inglês Eadweard Muybridge (1830-1904) dizendo que ele realizou 

estudos fotográficos para registrar o movimento. Mostre a reprodução de sua série fotográfica The 

horse in motion (O cavalo em movimento), 1878 e dirija uma conversa propondo as seguintes perguntas 

e discussões: 

• “O que vocês estão vendo?” Oriente os estudantes a observar o cavalo montado em 
diferentes momentos do movimento de galope. Aponte em cada uma das três séries de 
fotos um número para que os estudantes tenham um referencial e possam compreender 
que o fotógrafo conseguiu registrar o movimento do cavalo e do cavaleiro em intervalos 
muito pequenos.  

• “Como vocês acham que o artista fez essa sequência de fotos, quando a tecnologia da 
fotografia ainda não permitia que as fotos fossem clicadas com intervalos tão curtos 
quanto hoje em dia?” Guie a conversa para que neste momento os estudantes elaborem 
hipóteses sobre a técnica empregada por Muybridge para produzir suas fotos.  

Após esse levantamento de hipóteses, explique aos estudantes que, para produzir essa 

sequência, Muybridge instalou 12 câmeras fotográficas posicionadas ao longo de uma pista, que eram 

acionadas com a passagem do cavalo. O resultado de seu trabalho foi uma série de imagens que, pelo 

movimento do cavalo e do cavaleiro registrado com pequeno intervalo entre uma fotografia e outra, 

podem ser projetadas como algo semelhante a um filme. Mostre, então, as imagens expostas em 

sequência, no GIF que se encontra disponível no link indicado em Recursos e/ou material necessário 

para essa aula. Nesse GIF, os estudantes podem apreciar uma das séries de Muybridge em um formato 

que é mais próximo de um vídeo.  

Ao mostrar o GIF, diga aos estudantes que a ilusão de movimento presente na imagem se dá por 

um fenômeno ligado à retina e ao cérebro, chamado persistência da retina, ou persistência retiniana. 

Explique o fenômeno: os elementos principais de uma imagem captada por nossa retina permanecem 

em nossa percepção por uma fração de segundos, mesmo depois de seu desaparecimento. Dessa forma, 

a mudança rápida de imagens captadas em continuidade cria uma ilusão de movimento. 

Então, diga que esse princípio contribuiu para a criação do cinema. Conte que após Muybridge, 

outros inventores, como Thomas Edison, nos Estados Unidos, e os irmãos Lumière, na França, também 

construíram dispositivos que desenvolveram tecnicamente a projeção cinematográfica, como o 

cinetoscópio e o cinematógrafo.  
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Aula 2 – A persistência da retina no taumatrópio 

Duração: 45 minutos 

Local: sala de aula 

Organização dos estudantes: trabalho individual, sentados nas carteiras em roda 

Recursos e/ou material necessário: cartolina branca, tesoura com pontas arredondadas, barbante ou elástico, canetas 

coloridas e palito 

Comece a aula retomando os assuntos da aula anterior, perguntando aos estudantes do  

que se lembram das conversas que tiveram. Com base nas falas, busque enfatizar o fenômeno da 

persistência da retina e as contribuições de Eadweard Muybridge, Thomas Edison, e dos irmãos 

Lumière para o desenvolvimento do cinema. Diga que a persistência da retina é um fenômeno que 

consiste na permanência de uma imagem, segundos após seu desaparecimento efetivo. 

Diga aos estudantes que, nesta aula, poderão identificar a persistência retiniana em um 

brinquedo óptico que vão construir, chamado taumatrópio. Antes de começarem a produção, faça 

uma demonstração de cada etapa do processo: 

• Recorte, de uma folha de cartolina branca, um círculo de aproximadamente 15 cm de 
diâmetro. 

• Em cada face da cartolina recortada, desenhe uma imagem diferente e complementar uma 
a outra. Exemplo: num dos lados, um peixe e, no outro, um aquário; uma aranha e uma 
teia; um buquê de flores e um vaso. É importante que os elementos tenham posições 
invertidas uma em relação a outra: o aquário, por exemplo, deve ser desenhado de ponta-
cabeça em relação ao peixe, pois o círculo de cartolina vai girar com o eixo na horizontal; 
e que seus posicionamentos sejam correspondentes: no caso do peixe, este deve estar 
posicionado no centro da imagem do aquário.  

• Com um palito ou outro objeto pontiagudo, faça um furo em cada lateral do disco de 
cartolina e amarre um pedaço de barbante ou elástico em cada um deles.  

• Segurando um barbante em cada mão, gire o barbante com as pontas dos dedos. Esse 
movimento vai gerar uma tensão no fio que, ao ser esticado, fará a cartolina girar também 
e mais rapidamente. 

• Mostre aos estudantes o resultado: à medida que a cartolina gira, os desenhos revezam-
se rapidamente, dando a ilusão de que são um desenho só.  

Ao apresentar o resultado, busque reforçar o conceito de persistência da retina: a imagem de 

um dos elementos, ao ser captada por nossa retina, permanece em nossa percepção por um tempo 

suficiente para que se gere uma ilusão que faz com que a imagem do verso da cartolina pareça fazer 

parte do mesmo desenho, dando a impressão de ser um desenho só.  

Em seguida, oriente os estudantes a iniciar suas produções e auxilie-os na tarefa, observando 

se eles compreenderam as informações que foram passadas e ajudando no manuseio dos materiais. 

Depois que produzirem os taumatrópios, peça-lhes que mostrem seus trabalhos uns para os outros 

para que possam, além de apreciar os trabalhos dos colegas, ver diferentes formas de aplicação da 

persistência da retina. 
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Após a atividade, reserve os momentos finais da aula para explicar que, por meio dessa mesma 

técnica, funcionaram os primeiros aparelhos de cinema: a projeção rápida de imagens captadas em 

sequência gera a ilusão de movimento dos objetos nas imagens. Diga que, hoje em dia, com 

equipamentos digitais, essa ilusão óptica é muito mais aperfeiçoada: animações e outros materiais 

audiovisuais podem reproduzir até 60 imagens por segundo, gerando uma ilusão perfeita de movimento.  

Lembre os alunos de fotografar o processo e guardar os taumatrópios no portfólio e anote em 

seu Diário de bordo o encaminhamento desta aula. 

Caso os estudantes já estejam familiarizados com o taumatrópio, construa com eles outros 

brinquedos ópticos, que utilizem a persistência da retina como recurso para a ilusão. Pesquise, 

sobretudo na internet, tutoriais de brinquedos como o flipbook, o zootrópio e o fenacistoscópio, que 

podem facilmente ser montados em aula.  

 

Aferição dos objetivos de aprendizagem 

Há três aspectos a serem observados como resultados das aprendizagens pretendidas nessa 

sequência. São eles: 

• que os estudantes reconheçam e identifiquem o fenômeno de persistência da retina; 

• que os estudantes relacionem o fenômeno de persistência da retina como recurso para 
produção cinematográfica; 

• que os estudantes construam e explorem o taumatrópio para produção do fenômeno de 
persistência da retina. 

Para isso, durante a sequência didática, guie suas observações por meio das seguintes perguntas: 

“Os estudantes participaram dos momentos de partilha?”, “De que forma?”, “Prestaram atenção às 

instruções das atividades?”, “Respeitaram a produção dos colegas?”, “Participaram da construção de um 

taumatrópio ou outro brinquedo óptico?”, “De que forma?”, “Ficaram satisfeitos com as próprias 

produções?”, “Usaram os conceitos apresentados para observar os próprios trabalhos e os dos colegas?”. 

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Explique com suas palavras o fenômeno da persistência da retina. 

2. Indique pelo menos um contexto em que o fenômeno de persistência da retina pode ser aplicado. 
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Gabarito das questões 

1. A persistência da retina ocorre quando um objeto visto pelo olho humano permanece em sua 
percepção por uma fração de segundos mesmo depois do desaparecimento da imagem.  

2. O fenômeno da persistência da retina pode ser aplicado no cinema, em brinquedos ópticos, em 
brincadeiras de mágica, etc. 


