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Pareidolia 

Duração: 4 aulas 

Introdução 

As obras artísticas têm como fonte de inspiração uma diversidade de elementos: uma história, 

um sentimento, a observação da natureza, etc. Nesta sequência, será explorado como fonte de inspi-

ração para a produção artística o fenômeno da pareidolia.  

Objetivos de aprendizagem  

Esta sequência didática tem como objetivo trabalhar o conceito de pareidolia como base para 

a criação de obras artísticas e organizar uma exposição para proporcionar a fruição desse trabalho. 

Para isso, visa explorar, na unidade temática artes visuais, os seguintes objetos de conheci-

mento e as respectivas habilidades: 

Contextos e práticas – (EF15AR01) Identificar e apreciar formas distintas das artes visuais tradicionais 

e contemporâneas, cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório 

imagético. 

Elementos da linguagem – (EF15AR02) Explorar e reconhecer elementos constitutivos das artes visuais 

(ponto, linha, forma, cor, espaço, movimento etc.). 

Materialidades – (EF15AR04) Experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho, pin-

tura, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia etc.), fa-

zendo uso sustentável de materiais, instrumentos, recursos e técnicas convencionais e não convenci-

onais. 

Processos de criação – (EF15AR05) Experimentar a criação em artes visuais de modo individual, cole-

tivo e colaborativo, explorando diferentes espaços da escola e da comunidade; (EF15AR06) Dialogar 

sobre a sua criação e as dos colegas, para alcançar sentidos plurais. 

Sistemas da linguagem – (EF15AR07) Reconhecer algumas categorias do sistema das artes visuais (mu-

seus, galerias, instituições, artistas, artesãos, curadores etc.).  

Recursos e materiais necessários 

Lápis preto, borracha, canetinha, lápis de cor, giz de cera, duas folhas de papel canson ou uma cartolina 

dividida em duas partes, aparelho (computador, tablet ou celular) com acesso à internet, mapa-múndi 

ou globo terrestre. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – O que é pareidolia? 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos estudantes: em semicírculo e em roda 

 

Introdução: Levantamento de conhecimentos prévios e apresentação do conceito de pareidolia (10 a 

15 minutos) 

Com os estudantes sentados em semicírculo, o professor perguntará: “Quem já brincou de 

olhar para o céu para ver as nuvens?”, “O que vocês acham das formas delas?”, “Já viram alguma 

nuvem com um formato parecido com o de alguma outra coisa?”. 

Após a manifestação dos estudantes, o professor explicará que essa brincadeira está relacio-

nada a um fenômeno chamado pareidolia, que é a capacidade que temos de enxergar imagens, como 

rostos e figuras de objetos e animais, nas nuvens, em paredes, em líquidos escorridos, em elementos 

https://super.abril.com.br/galeria/21-nuvens-com-formatos-inusitados/
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na natureza, em veios de madeira, em pedras, etc. A palavra “pareidolia”, de origem grega, quer dizer 

“imagem ou forma que está no lugar de outra”. 

Para exemplificar esse fenômeno, o professor poderá mostrar as imagens presentes nos ma-

teriais indicados na seção Referências. 

 

Atividade: Identificando pareidolias (20 minutos) 

Após a explicação inicial, o professor proporá aos estudantes que façam o exercício de encon-

trar “uma forma no lugar de outra”. Para isso, eles deverão ser levados para um passeio livre pelos 

ambientes da escola, tanto da área externa como da área interna. Cada estudante deverá receber um 

lápis preto e duas folhas de papel canson ou uma cartolina dividida ao meio (os estudantes devem 

dispor de folhas extras, caso cometam algum erro e queiram refazer o trabalho). 

Eles deverão observar o chão, as paredes, o teto, móveis, plantas, etc., a fim de procurar por 

imagens inusitadas e escolher uma ou duas imagens para desenhar. Os estudantes devem ser deixados 

à vontade para explorar os ambientes, procurando visualizar imagens inusitadas neles. Ao perceber 

alguma imagem, eles devem fazer um esboço dela no papel, identificando o ambiente, objeto ou ele-

mento em que a figura foi vista. A finalização do desenho será feita na aula seguinte, em sala de aula. 

 

Encerramento: Roda de conversa (5 a 10 minutos) 

O professor deverá reunir os alunos em roda e fazer algumas perguntas: “O que vocês acharam 

de tentar identificar formas pelos ambientes da escola?”, “O que vocês enxergaram?”, “Vocês já ti-

nham percebido essas formas antes?”. 

Sugestão 
Se o professor achar pertinente, poderá pedir aos alunos que mostrem seus esboços aos colegas e digam qual figura 
identificaram e em qual ambiente, objeto ou outro elemento da escola. 

No final, o professor recolherá os esboços dos trabalhos da turma para que possam fazer a 

finalização na aula seguinte. 

 

Aula 2 – Finalizando as representações das pareidolias 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos estudantes: em semicírculo e em roda 

 

Introdução: Retomada (5 minutos) 
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O professor iniciará a aula com uma retomada da experiência da aula anterior: “Vocês se lem-

bram da figura que começaram a desenhar na aula anterior?”, “Depois do exercício da aula anterior, 

quem passou a olhar para os objetos tentando encontrar imagens?”, “Vocês brincaram disso em casa 

ou na rua?”, “Quais formas descobriram que não haviam visto antes?”, “Qual forma acharam mais 

curiosa?”.  

 

Atividade: Finalização do desenho (30 minutos) 

Nessa etapa, a turma vai finalizar os esboços que fizeram na aula anterior. Para isso, o profes-

sor deverá entregá-los de volta aos alunos (aqueles que fizeram mais de um esboço devem escolher 

apenas um para finalizar) para que realizem o trabalho utilizando materiais como lápis preto, borracha, 

giz de cera, lápis de cor e canetinha.  

É importante orientar os estudantes para que pensem nas cores que desejam utilizar em seu 

desenho, explicando que elas não precisam corresponder à do objeto real.  

Para finalizar essa etapa, eles deverão criar um nome para a sua obra.  

 

Encerramento: Roda de conversa e preparativos para a aula 3 (5 minutos) 

No final da aula, o professor guardará os trabalhos dos estudantes e conversará sobre as dife-

renças entre a imagem que viram e a sua representação artística, sobre a pareidolia e a nossa capaci-

dade imaginativa: “O que vocês acharam de representar a figura que viram?”, “Ficou parecido? Ou 

diferente?”, “Ao observar o desenho finalizado, vocês conseguem ver alguma outra figura?”. 

Para encerrar, o professor informará aos estudantes que, na aula seguinte, vão montar uma 

exposição com os desenhos deles sobre a temática da pareidolia. 

 

Aula 3 – Exposição coletiva sobre pareidolia 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos estudantes: em roda e em dois grupos 

 

Introdução: Retomada, divisão dos grupos e familiarização com exposições (10 a 15 minutos) 

Para iniciar, o professor formará uma roda com os estudantes e perguntará quais foram as 

formas mais inusitadas que enxergaram durante os exercícios sobre pareidolia. 
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Em seguida, explica a eles que vão mostrar o resultado desse processo criativo por meio de 

uma exposição na escola, na qual serão exibidos os desenhos que foram sua fonte de inspiração. Para 

isso, o professor dividirá a turma em dois grupos, cada um deles com uma responsabilidade: 

Grupo 1: Organizar os desenhos, identificar o nome do artista e da obra e o local onde serão expostos. 

Grupo 2: Escolher e organizar um local para expor os trabalhos. 

Para que compreendam melhor o caráter da exposição, o professor mostrará imagens do Mu-

seu Chinsekikan, localizado em Tóquio, no Japão (ver seção Referências), explicando que esse museu 

expõe pedras que parecem rostos, inclusive de personagens famosos.  

Sugestão 
Pode-se mostrar, em um mapa-múndi ou globo terrestre, a localização do Japão e a sua distância em relação ao Brasil. 

Após mostrar as imagens, o professor pergunta como acham que poderiam organizar uma ex-

posição com seus trabalhos e os objetos. Uma possibilidade é agrupar os desenhos de acordo com os 

ambientes onde as figuras foram vistas. 

 

Atividade: Montagem da exposição (25 a 30 minutos) 

Com o local da exposição escolhido, o professor deverá organizar o trabalho dos alunos para a 

montagem, de acordo com os critérios definidos por eles anteriormente. 

O professor deverá criar, com a turma, um nome para essa exposição. 

Quando a exposição receber o público, os estudantes e o professor deverão circular para re-

cebê-lo e observar as reações das pessoas, convidando-as a tentar identificar nos trabalhos as figuras 

representadas. 

Na aula 4, os estudantes vão dialogar sobre essa experiência de fruição e crítica.  

 

Aula 4 – Fruição e reflexão 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos estudantes: em roda 

 

Esta última aula será reservada para que os estudantes realizem um diálogo sobre todo o pro-

cesso criativo, desde a percepção das pareidolias até a montagem da exposição. 

O professor organizará uma roda com a turma e pedirá a cada estudante que fale um pouco 

sobre o que sentiu com essa experiência: como foi fazer um exercício de observação e percepção de 
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pareidolias, quais elementos visuais conseguiram identificar, como foi o processo de produção artís-

tica, como foi a organização da exposição e o que perceberam sobre a reação do público. 

Após essa conversa, os estudantes deverão fazer um registro utilizando palavras e desenhos 

sobre a experiência de trabalhar com pareidolia e de montar uma exposição coletiva. 

 

Aferição de aprendizagem  

A aferição da aprendizagem pode ser feita por meio de um portfólio que contenha: a produção 

artística, o registro da experiência com pareidolia e o registro gráfico da exposição, verificando se os 

estudantes compreenderam o conceito de pareidolia (aula 1), fazendo um registro das figuras perce-

bidas (aula 2), se exploraram a exposição como forma de divulgar seus trabalhos e provocar reações 

no público, refletindo sobre essa experiência (aulas 3 e 4). 

 

Questões para auxiliar na aferição 

As questões podem ser feitas oralmente, em uma roda de conversa. 

 

1. Como foi o exercício de observação e percepção de pareidolias? Quais figuras você viu? Qual 
delas escolheu para representar no seu desenho? O que foi mais divertido? Por quê?  

2. Como foi a sua participação na organização, montagem e recepção do público da exposição? Você 
se envolveu? Colaborou com os colegas e com o professor? Recebeu bem o público observando 
a reação das pessoas? Gostou de ver as pessoas observando o desenho que você fez? O que, você 
acha, elas sentiram? 

 

Gabarito das questões 

1. Resposta pessoal. Os estudantes deverão retomar o que entenderam sobre a pareidolia, bem 
como os registros que fizeram desse fenômeno a partir dos exercícios de observação realizados 
nos diversos ambientes da escola. 

2. Resposta pessoal. Os estudantes deverão refletir sobre a sua participação da organização da ex-
posição, desde o planejamento até a montagem e recepção do público, avaliando as dificuldades 
enfrentadas, as expectativas e o resultado final, bem como a impressão do público sobre as obras, 
percebida a partir da observação de suas reações. 


