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Conhecimento e Diversão 

Atividade 16 

Thomas Edison foi responsável pela 
invenção de vários dispositivos 
importantes para o desenvolvimento da 
humanidade, ficou conhecido como o 
criador da lâmpada incandescente, 
porém inventou muitas outras coisas 
interessantes do nosso dia a dia e 
muitas vezes nem nos damos conta. 

TAUMATRÓPIO 



Thomas também inventou a distribuição de energia elétrica, a 
bateria de carro elétrico, o fonógrafo, a câmera 
cinematográfica, e o cinema. 
 
Em 1888 Thomas Edison começou um projeto do que viria a 
ser uma câmera cinematográfica. Seu dispositivo gravava, na 
verdade, uma série de imagens que, se fossem exibidas 
rapidamente, pareciam estar em movimento. 
 



Thomas Edison e sua equipe construiram uma câmera que chamou cinetoscópio 
que capturava imagens com tanta rapidez que acabava causando a ilusão de 
movimento. Para assistir aos breves e silenciosos curtas a máquina exibia as 
produções individualmente, com o preço de cinco centavos por pessoa. 

Cinematógrafo Cinetoscópio 



Porém, na mesma época outros inventores também tentavam criar o 

cinematógrafo entre eles os irmãos Auguste e Louis Lumière que foram os 

primeiros a exibir um filme de 20 minutos para 33 espectadores, e são 

conhecidos até hoje como os pais  do cinema. 

 

Os primeiros filmes do cinema eram então uma sequência de fotos/imagens 

que vistas rapidamente e projetadas davam ao espectador a sensação de 

movimento e assim foram feitos os inúmeros filmes, principalmente as 

animações, até recentemente com o avanço da tecnologia passaram a ser 

produzidos por computador. 



Agora vamos conhecer outro objeto que cria essa ilusão de movimento, o 
Taumatrópio. 

O taumatrópio foi inventado décadas 

antes do cinema, em 1824, por Peter Mark 

Roget, como um brinquedo óptico de 

funcionamento simples. É composto da 

combinação de duas imagens e 

movimento. 



Agora é a sua vez... 

 
Você deverá confeccionar o seu próprio Taumatrópio. 
Irá precisar de um papel mais firme, pode ser papel cartão, papelão, um pedaço de 
uma tampa de caixa de sapado, de pizza, de remédio, entre outros. 
Você irá precisar de um círculo de papel. Poderá usar uma tampa plástica como 
molde, e depois recortar. O círculo deverá ter os dois lados em “branco” para você 
poder desenhar. Caso um lado esteja com marcas ou colagens/adesivos, você 
deverá fazer dois círculos e juntá-los verso com verso, observe o exemplo a seguir: 



Em seguida faça dois pequenos furos nas laterais, (peça ajuda a um 
responsável nessa parte) e amarre dois fios de barbante ou elástico um em 
cada um dos furos. Depois de pronto, você irá girar esse barbante ou elástico, 
como “dando corda” no brinquedo e em seguida puxar levemente, o 
taumatrópio vai girar velozmente e você vai por alguns instantes ver ambos os 
desenhos que fez ao mesmo tempo, criando uma espécie de ilusão de ótica. 
 

Depois de pronto, brinque com seu taumatrópio e peça para alguém 
fotografar ou filmar você utilizando-o e em seguida envie para seu professor 
ou professora de arte. 

Se quiser conhecer mais alguns taumatrópios, só 
pesquisar no link ou acessar pelo QR code. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=A_2TW5X4H6E 



Habilidades trabalhadas nesta atividade – Artes Visuais 
  

 Apreciar obras de arte e diferentes imagens, estabelecendo correlação com suas próprias experiências de 

modo a ampliar o repertório imagético. 

 Conhecer e Valorizar os artistas das obras apresentadas/apreciadas, conhecendo aspectos de sua poética e 

suas principais obras. 

 Experimentar e explorar diferentes materialidades na construção de seu taumatrópio 

 Criar um taumatrópio a partir de seu próprio repertório e dos conhecimentos adquiridos. 

 Selecionar e tomar decisões com relação aos materiais, suportes e instrumentos na construção de sua 

produção. 

 Valorizar as produções realizadas. 
  



Conhecimento e Diversão 

Atividade 17 

MODELANDO  CARETAS 

Você já pensou que muitas vezes não 
é preciso de materiais muito 
sofisticados para se realizar produções 
de arte interessantes? 



Hoje vamos conhecer o trabalho do artista 

francês Junior Fritz Jacquet, ele criou uma 

série fantástica de máscaras usando rolo de 

papel. O trabalho remete as antigas 

máscaras africanas. O mais curioso é que 

para cada peça Junior utiliza apenas um 

rolinho, o qual ele amassa e depois dá um 

acabamento com verniz e corantes. 

Um trabalho fascinante e muito criativo! 



Vamos conhecer outras obras de Junior Fritz Jacquet! 
 



Agora é a sua vez... 
 

Vamos criar produções artísticas de caretas a partir de materiais simples como o 
utilizado pelo artista. 
Peça para alguém da sua família para te ajudar a buscar um ou mais rolinhos de 
papel, pode sem rolo de papel toalha, papel laminado, ou papel higiênico, mas caso 
use papel higiênico, peça para alguém retirar o rolinho antes de ser colocado para 
uso no banheiro para evitar contaminação ou então você pode pegar um pedaço de 
papelão fino, ou de caixa de sapato ou pizza enrolar e prender com uma fita para ser 
utilizado na sua produção. 
 

Feito isso, amasse, entorte, torça, fure, afunde com a ponte de um lápis e crie as 
formas da sua careta no material que você conseguiu. Pinte, com lápis, giz de cera, 
canetinha, (com os materiais que tiver) e se quiser passe uma cola, fitas adesivas e 
outros para dar acabamento e fixar as formas que você criou. 
 

 Bom trabalho! 



Habilidades trabalhadas nesta atividade – Artes Visuais 
  

 

 Experimentar e explorar diferentes materialidades na construção de suas caretas/expressões; 

 Criar uma modelagem de carestas a partir de seu próprio repertório e dos conhecimentos adquiridos. 

 Selecionar e tomar decisões com relação aos materiais, suportes e instrumentos na construção de suas 

produções. 

 Apreciar obras de arte e diferentes imagens, estabelecendo correlação com suas próprias experiências de 

modo a ampliar o repertório imagético. 

 Valorizar as produções realizadas. 

 Conhecer e valorizar o artista das obras apresentadas/apreciadas, conhecendo aspectos de sua poética e 

suas principais obras. 
 

  



Conhecimento e Diversão 

Atividade 18 

BONECO  DE  VARA 

imagem: Giramundo 

As fábulas, contos e histórias fascinam a 
humanidade desde a antiguidade, e com o 
passar do tempo o homem criou novas 
maneiras, materiais e técnicas para contar 
essas histórias e interpretar personagens. 
Originada há cerca de três mil anos, o teatro de 
fantoches é uma antiga forma de expressão 
artística, e desde então, os bonecos foram 
usados para alegrar e comunicar ideias. Alguns 
historiadores acreditam que seu uso antecipou 
os atores no teatro. 



Hieróglifos egípcios descrevem as "estátuas que 
caminham" referindo-se a bonecos articulados 
de madeira, de marfim e argila controlados 
com cordões de barbante que foram 
encontrados nas tumbas egípcias de 2000 a.C. 
 
 
A imagem ao lado, é de um Boneco de Vara, 
conhecido como wayang, boneco da ilha de 
Java, Indonésia. Ele é montado sobre uma vara 
principal que sustenta o conjunto. A técnica se 
expandiu modernamente por todo o mundo 
por meio de numerosas variações. 
 



O boneco de vara é um tipo de boneco 
manipulado através de varas ou hastes, que 
podem ser de madeira, plástico ou metal leve, 
como o alumínio. Pode ser tanto um simples 
objeto preso numa vara como também ser feito 
com várias varas para movimentar boca, braços e 
pernas. 
 

Alguns bonecos, devido à complexidade de sua 
manipulação, podem precisar de mais de um 
manipulador, o chamado titereiro para 
movimentá-los. 
 

O boneco de vara é manipulado de baixo para 
cima e o manipulador fica escondido por 
cortinas, cenários ou um palco construídos 
especialmente para a apresentação. 

Giramundo Teatro de Bonecos 



Observe mais alguns bonecos. 



Agora é a sua vez... 

 
Primeiramente você irá criar uma história, que tenha de dois a quatro personagens e ou elementos 
(árvore, animal, objeto de casa, outros). 
 

Depois você irá criar seus próprios personagens. Para isso irá precisar de um papel para fazê-los, de 
preferência num papel mais firme, como papel cartão, ou papelão, ou tampa de caixa, mas se não 
tiver não tem problema. 
 

Dois ou mais palitos, podendo ser: de churrasco, de sorvete, de algodão doce, de pipa, ou gravetos, 
para servir de haste, pela qual você irá manusear seu boneco (personagem). 
 

Faça os desenhos de seus personagens, se puder pinte com o material que tiver em casa, depois 
recorte ao redor deles, se precisar poderá pedir ajuda a um responsável. Em seguida fixe com cola, 
fita crepe ou durex o palito na parte de trás de seus personagens. 
 

Depois de colado, brinque com seus fantoches, com a história que criou. 
Peça ajuda para alguém fotografar esse momento e envie para seu professor ou professora de arte. 
 

Vai ficar super divertido!!! 



Habilidades trabalhadas nesta atividade – Artes Visuais / Teatro 
  

 

 Conhecer e valorizar os artistas das obras apresentadas/apreciadas, conhecendo aspectos de sua poética e 

suas principais obras. 

 Apreciar obras de arte e diferentes imagens, estabelecendo correlação com suas próprias experiências de 

modo a ampliar o repertório imagético. 

 Experimentar e explorar diferentes materialidades na construção de seu personagem. 

 Criar um personagem a partir de seu próprio repertório e dos conhecimentos adquiridos. 

 Selecionar e tomar decisões com relação aos materiais, suportes e instrumentos na construção de suas 

produções. 

 Valorizar as produções realizadas. 

 Experimentar a imitação e o faz de conta, ressignificando objetos e fatos, ao compor situações cênicas pela 

manipulação de objetos, por meio de músicas, imagens ou outros. 

 Expressar-se utilizando recursos corporais e vocais para dar expressão aos gestos e movimentos, por meio de 

jogos teatrais e improvisos para desenvolver situações cênicas a partir do cotidiano, discutindo estereótipos. 

 Criar cenas teatrais, de modo autoral, coletivo e colaborativo, explorando elementos da linguagem teatral 

(cenário, figurino, iluminação, sonoplastia, personagens, adereços, entre outros). 
 

  



Conhecimento e Diversão 

Atividade 19 

O circo é uma manifestação artística e popular onde um grupo de artistas com 
habilidades distintas, geralmente apresentam-se em shows itinerantes, 
percorrendo várias cidades. Acredita-se que as artes circenses eram praticadas 
há 4 mil anos em várias civilizações da antiguidade como a China, Grécia, Egito 
e Índia, porém, foi em Roma que o circo se tornou parecido ao que 
conhecemos hoje. 

A MAGIA DO CIRCO 



Somente no século XVIII na Inglaterra, que os 
circos ganharam características modernas, com 
picadeiros, shows com cavalos e exibições de 
malabarismo, contorcionistas, mágicos e 
palhaçaria, apresentando os tipos de artes 
circenses que conhecemos hoje em dia. 
 
Desde 2005 é proibido o uso de qualquer 
espécie de animal em espetáculos circenses no 
Estado de São Paulo. Atualmente essa proibição 
está presente em 12 estados do Brasil. 
 



Hoje, o circo também tem uma 

ramificação que é o circo contemporâneo, 

que é aprendido em escolas, não só de 

pai para filho como antigamente. Uma 

das primeiras escolas de circo surgiu em 

São Paulo, a Academia Piolin, em 1978. 

No Rio de Janeiro, em 1982, foi aberta a 

Escola Nacional de Circo. Nesta escola, 

jovens aprendem as técnicas circenses e 

quando formados, criam grupos e passam 

a se apresentar ao público. 



Hoje a Nau de Ícaros, o Teatro de Anônimo, o Circo Escola Picadeiro, o Linhas 

Aéreas, a Intrépida Trupe, os Parlapatões, o Circo Mínimo, os Acrobáticos Fratelli, 

Patifes e Paspalhões, fazem parte do Circo Contemporâneo Brasileiro. 

Intrépida Trupe Nau de Ícaros 



Os Parlapatões 



O circo já foi representado por diversos artistas ao longo do tempo, observe 
algumas obras onde o tema circo estava presente: 

“O circo” - Georges Seurat 

“O circo chegou” - Cleusa Caldas 



“O circo azul” – Marc Chagall 



Silvia Maia: pernambucana, reside em Embu 



“O Circo” - Djanira - óleo sobre tela, 1949 



Agora  é a sua vez... 

 

Você já foi a um circo? 

Conhece os integrantes de um espetáculo circense? 

No texto acima foram mencionados alguns desses integrantes, como 

malabarista, contorcionista, mágico, músico, bailarina e palhaço, você sabe 

quais são suas características principais? 

Na atividade de hoje você deverá escolher pelo menos dois desses 

integrantes da trupe circense e representá-los por meio do desenho e 

pintura, poderá usar o material que tiver em casa. Lembre-se de explorar no 

seu desenho, as linhas, formas, texturas. Ficará muito bacana! 

Depois de pronto, fotografe e envie para seu professor ou professora de 

arte. 



Habilidades trabalhadas nesta atividade – Artes Visuais 
  

 Reconhecer  e saber fazer uso em suas produções os elementos da linguagem visual - linhas, pontos, cores, 

formas, texturas,  outros. 

 Experimentar e explorar diferentes materialidades (lápis grafite, lápis de cor, caneta hidrográfica, giz de cera, 

caneta esferográfica, carvão, outros) na criação de seu desenho. 

 Produzir desenho a partir de seu próprio repertório e dos conhecimentos adquiridos, de forma a se apropriar 

desses saberes em suas próprias produções. 

 Selecionar e tomar decisões com relação aos materiais, suportes e instrumentos na construção de suas 

produções. 

 Valorizar as produções realizadas. 

 Valorizar os artistas das obras apresentadas/apreciadas, conhecendo aspectos de sua poética e suas 

principais obras. 

 Conhecer e refletir sobre diferentes obras de arte, informações de artistas pertencentes a diferentes culturas 

e períodos  históricos. 
  


