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Resumo: Esta pesquisa objetiva discutir o lúdico como elemento que envolve a 
prática pedagógica a partir do uso de brinquedo ótico. Ao mesmo tempo, 
através do diálogo com imagens dialéticas, associadas aos temas relativos aos 
conteúdos geográficos para a sala de aula, foi selecionado o Taumatroscópio 
como um dispositivo ótico lúdico. O Taumatroscópio caracteriza-se como 
recurso didático capaz de associar imagens que, de modo complementar ou 
“contrastante”, permite a construção criativa pelos estudantes referentes às 
temáticas propostas aliada à construção de conhecimento geográfico. A ideia 
de imagens dialéticas advém do mesmo conceito elaborado por Walter 
Benjamin (1987; 2006), em dois textos basilares (“Magia e técnica, arte e 
política” e “Passagens”), de sua reflexão sobre o lúdico enquanto processo 
de ressignificação da representação das imagens em tempos-espaços de 
vivências relativas à experiência do indivíduo com o meio. Neste sentido, 
trazemos para a sala de aula de Geografia, a ludicidade que brinca com 
paisagens e com os lugares; paisagem e lugar aqui enquanto expressões do 
espaço geográfico nos temas vividos e então concebidos pelos estudantes 
através do Taumatroscópio. Para tanto, foi utilizada a seguinte metodologia: 
utilização de materiais necessários para a confecção do brinquedo ótico; 
recortes de imagens extraídas de revistas, jornais e livros; e de habilidade 
essencial, mas facilitada para a montagem dos taumatroscópios. Concluímos 
que tal atividade lúdica, no processo de ensino-aprendizagem, provoca o 
estímulo para a reflexão dos temas geográficos gerados pela criatividade nesta 
construção de conhecimentos. O resultado da atividade consumou-se com o 
registro fotográfico e audiovisual dos materiais didáticos - taumatroscópios - 
produzidos pelos estudantes. E, na sequência, foram exibidos os vídeos 
registrados em momento de socialização e discussão dos resultados 
alcançados na construção destas imagens. 
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