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A construção do lúdico 
e a emancipação do 
indivíduo: 
uma metodologia  no ensino 
de artes  a  part ir  da técnica 
da gravura no ensino infant i l 
e  fundamental  I
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Resumo: O artigo consiste na proposta de ressignificação de 
objetos potentes para o fazer artístico nas aulas de Artes do 
Ensino Fundamental I com enfoque na técnica da gravura, 
desde seu conceito, práticas e aplicação em oficina. A partir 
de um projeto pautado na manipulação dos materiais e ob-
jetos, como um resgate do lúdico no brincar, fomentamos a 
ideologia da prática artística por técnicas e materiais inco-
muns no ensino de Artes Visuais, culminando nos “materiais 
ordinários”, presentes no cotidiano dos discentes, como 
elementos essenciais pra criação e realização de atividades 
alternativas, promovendo a emancipação do indivíduo pela 
figura do professor propositor/emancipador/artista.

Palavras-chave: Gravura, Materiais, Ressignificação, Lúdico.
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Propondo uma metodologia de ensino de artes 
emancipador e construidor de espaços lúdicos, 
o artigo trabalhará estas propostas brevemen-
te no ensino infantil até o ensino fundamental I, 
a partir da técnica da gravura, mais especifica-
mente do carimbo, cujas matrizes são carac-
terizadas por objetos do cotidiano dos alunos. 
O intuito é propor a democratização dos pro-
cessos artísticos e a construção de um espaço 
lúdico que eles já têm contato. A construção 
do artigo se baseou em Geraldo Loyola, com 
referência ao professor artista, em Paulo Frei-
re para pensar a educação como um processo 
de emancipação e em Jean Piaget, trabalhan-
do o desenvolvimento da criança.

Buscamos alternativas do professor, sob ca-
ráter propositor/emancipador/artista, ao de-
senvolver a emancipação do aluno através 
de práticas poéticas artísticas, acima de tudo 
democráticas, compreendendo a realidade 
econômica do meio, e a criticidade nos alunos 
para que assim se tornem sujeitos autônomos 
e emancipados. “O educador democrático 
não pode negar-se o dever de, na sua práti-
ca docente, reforçar a capacidade crítica do 
educando, sua curiosidade, sua insubmissão” 
(FREIRE, 2011, p. 28). Portanto, é necessá-
ria a consideração do contexto social e eco-
nômico dos alunos e os saberes que estes 
possuem, para assim trabalhar com métodos 
pedagógicos e propositivos. Mas para tal in-
vestigação, devemos fazer um breve recorte 
histórico da fundamentação do ensino de Ar-
tes e sua implementação pela LDB. 

O ensino das Artes foi reconhecido pela “Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação nº 5.692/71” e 
instaurado como “Educação Artística”, visando 
um ensino múltiplo do fazer artístico, mas de 
forma superficial, uma vez que não havia a for-
mação superior de profissionais para exercer 
tal ofício. É apenas em 1996, pela lei n°9394 
da LDB, que surge a disciplina de “Arte” no 
currículo escolar, vigorando primordialmente 
na educação básica, a partir da proposta do 
“desenvolvimento cultural dos alunos”.

Porém, é com o século XX, mais especifi-
camente entre os anos 20 e 40, quando o 
ensino da Arte passa a ser aplicado pela pe-
dagogia experimental, que o fazer artístico 
infantil ganha espaço na educação ao deixar 
a criança livre para produzir seus desenhos 
(prática mais disseminada até então por ser 
fundamental para a formação tecnicista), 
adquirindo a formação do seu “eu” perante 
a sociedade, ao poder compreender o espa-
ço no qual vive, ampliar seu conhecimento 
cultural e atuar no coletivo social, e também 
como estudo cognitivo. Este mesmo ensino 
se estende para um outro espaço institucio-
nal, o das “Escolinhas de Arte”, trabalhando 
com a livre expressão para a construção de 
uma identidade do sujeito.

De “atividade recreativa” à “atividade signifi-
cativa”, a Arte, carregada de conhecimentos 
relevantes, insere as Artes Visuais como o 
elemento expositor de manifestações artísti-
cas, não restritas apenas ao campo do olhar 
e do sentido do ser, sendo assim, as Artes 
Visuais assume a sua função de linguagem, 
proporcionando a apreciação, expressão e 
comunicação humanas, “isto justifica sua pre-
sença na educação infantil. O ensino de Arte 
aborda uma série de significações, tais como: 
o senso estético, a sensibilidade e a criati-
vidade” (SILVA; OLIVEIRA; SCARABELLI; 
COSTA; OLIVEIRA, 2010, p. 3). 

As práticas como: desenho, pintura, cola-
gem, gravura impulsionam os desenvolvi-
mentos cognitivo, afetivo, motor e o cultural, 
dito anteriormente. A partir disto, portanto, a 
técnica da gravura foi selecionada para ser 
trabalhada neste artigo após a aplicação de 
uma oficina realizada pelo grupo do PIBID 
ARTES UERJ, na E.M Azevedo Sodré, no 
bairro de Rio Comprido, na cidade do Rio de 
Janeiro, com o objetivo de: ensinar o princí-
pio da gravura; utilizá-la como outra forma 
de prática de desenho; e especificamente, a 

Gosto de ser gente porque, mesmo sabendo que 
as condições materiais, econômicas, sociais e po-
líticas, culturais e ideológica em que nos achamos 
geram quase sempre barreiras de difícil superação 
para o cumprimento de nossa tarefa histórica de 
mudar o mundo, sei também que os obstáculos 
não se eternizam (FREIRE, 2011, p. 53).

ressignificação dos objetos, os quais estão 
presentes no cotidiano e os alunos possam 
ter tido/tem contato, como por exemplo as 
folhas de árvores que serviram como o ob-
jeto para a reprodução da técnica na oficina.

O ensino da gravura a partir da ressignificação 
de objetos do cotidiano e materiais é impor-
tante, pois pretende desenvolver nos alunos 
a emancipação da realização de um processo 
com materiais que fazem parte do seu dia a 
dia: os “materiais ordinários”, que por fazerem 
parte do cotidiano, passam desapercebidos 
quanto seu potencial educativo e propositor 
de experimentações. A ressignificação que os 
materiais ordinários, por ora exaurido de sua 
função, absorvem, geram o resgate do lúdico.
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A proposta também fomenta a possibilidade 
desses alunos terem acesso à prática da gra-
vura, que é na maioria das vezes excludente, 
pois os materiais para realizá-la (goivas e bu-
ril) são caros. Trabalharemos com exemplos 
de alguns artistas que se utilizam da técnica, 
como a argentina Matilde Marin, o brasileiro 
Carlos Vergara e o francês Yves Klein e seus 
artifícios nas produções artísticas.

A gravura consiste em um conjunto de téc-
nicas que imprimem em um suporte (papel, 
tecido) relevos (sejam eles desenhos, formas 
ou letras) que são construídos a partir das 
técnicas de talha, incisão e corrosão. Além 
da construção de relevos, a gravura também 
possibilita a criação de máscaras, que defi-
nem as áreas de transferência da imagem, o 
uso de carimbo a partir de algo que já exista 
como, por exemplo, o corpo, grampos de ca-
belo etc. Seu surgimento foi no período Pale-
olítico, quando o homem por meio do uso do 
pigmento deixou as marcas de suas mãos em 
uma caverna, o que hoje é caracterizado como 
pintura rupestre. “O impulso por trás das gra-
vuras - o desejo de deixar uma marca - pode 
ser traçado às impressões de mãos feitas nas 
paredes das cavernas durante a idade Pale-
olítica” (SHRIMPTON 2012, p. 8 apud Suzuki 
2001, p.9). A gravura aparece historicamente 
em diversas culturas, com os Sumérios na Me-
sopotâmia (atual Iraque) ela aparece com a ta-
lha cuneiforme que consistia na utilização de:

Cilindros-sinetes individuais feitos de pedras 
preciosas ou semipreciosas entalhadas com 
diferentes cenas com deuses, animais e eventos, 
usados para selar contratos e como amuletos. Os 
cilindros, que mediam até 5 cm, eram rolados so-
bre uma superfície mole tal como barro, deixando 
a impressão (SHRIMPTON, 2012, p. 3).

Na China, na era da dinastia Tang (618-907) 
a gravura aparece sob a forma da xilogravu-
ra – talha em madeira – para a construção 
de baralhos, livros e imagens. No século XIV, 
com a chegada do papel na Europa a gravura 
é difundida e passa a ser utilizada pela Igreja 
para criação de imagens de santos, baralhos 
e livros também, tendo perdurado até a cria-
ção da prensa de litogravura em 1448 com 
Johannes Gutenberg (1398-1468), que tor-
nou a reprodução mais prática e rápida. Com 
isso, as técnicas da talha, corrosão e erosão 
rompem com a finalidade de reprodução, cul-
minando para o que Blauth (2010) chama de 
primeira ruptura da gravura:

Podem-se considerar três momentos de ruptura 
que afetaram profundamente a gravura: o desen-
volvimento da imprensa no ocidente; a invenção e 
o desenvolvimento da fotografia; e a propagação 
digital. Com o desenvolvimento da imprensa no 
ocidente a gravura se desvincula do texto (que 
anteriormente era gravado na mesma chapa que 
a imagem) dando início à sua desfuncionalização, 
rumo à sua autonomia artística. Num segundo 
momento, com o surgimento da fotografia, que 
revolucionou as formas de impressão. A gravura 
conquista sua autonomia artística, quando marcas, 
cartazes, mapas e outros impressos comerciais 
passam a serem impressos com a utilização de 
clichês e do offset (BLAUTH, 2010).

A segunda ruptura da gravura, como citado 
acima, ocorre com a invenção e difusão da 
fotografia em 1826. Segundo Walter Benja-
mim (1987, p. 66) “a litografia ainda estava em 
seus primórdios, quando foi ultrapassada pela 
fotografia. Pela primeira vez no processo de 
reprodução da imagem, a mão foi liberada das 
responsabilidades artísticas mais importan-
tes, que agora cabiam unicamente ao olho”. 
Ao passo que a terceira ruptura se deu com a 
criação do offset.

Sendo assim, podemos afirmar que as cria-
ções tecnológicas surgiram para facilitar o 
processo de reprodução documental e com 
isso tiraram a finalidade de documentação das 
práticas manuais da gravura. E, assim como a 
pintura depois da criação da fotografia, a gra-
vura adquiriu autonomia enquanto arte, pois 
não possuía mais a finalidade que a permea-
va: a de criação e reprodução de documento.

A autonomia da gravura possibilitou que os 
artistas passassem a pensar inúmeras formas 
de impressão, subjetividade, conceitos e poé-
tica que o ato de gravar e imprimir pode gerar, 
necessitando apenas de uma matriz e um su-
porte. Para Didi-Huberman:

A impressão é um gesto técnico, ora a técnica 
é uma estrutura do tempo, da memória, não 
somente do progresso mas; pelo simples fato que 
tantos artistas do século XX tenham investido um 
campo operatório literalmente pré-histórico (fazer 
impressões), isso indica caminhos para pensar 
sobre a condição temporal da obra de arte moder-
na.” (PEREIRA, 2006, p. 27 apud HUBERMAN – 
“L’Empreinte”, 1997).
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A curiosidade como inquietação indagadora, 
como inclinação ao desvelamento de algo, como 
pergunta verbalizada ou não, como procura de es-
clarecimento, como sinal de atenção que sugere e 
alerta faz parte integrante do fenômeno vital. Não 
haveria criatividade sem a curiosidade que nos 
move e que nos põe pacientemente impacientes 
diante do mundo que não fizemos, acrescentando 
a ele algo que fazemos (TOCHETTO; FELISBER-
TO, 2017, p. 11055 apud FREIRE, 1996, p. 18).

Além da figura do professor que elabora seu 
material didático visando o ensino e aprendi-
zagem das Artes, há a figura do "Professor 
Artista", cujo trabalho circula entre as aulas 
de Artes e enquanto artista, oriundo da série 
criada pelo Curso de Especialização em En-
sino de Artes Visuais (CEEAV), do Programa 
de Pós-Graduação da Escola de Belas Artes 
da UFMG, a qual propunha aos alunos de 
Artes Visuais da faculdade, a apresentação 
de professores-artistas contemporâneos para 
conhecimentos múltiplos acerca de processos 
artísticos e incitar a criação e pensamento crí-
tico no ensino e aprendizagem.

O fato de experimentar e fazer arte requer aber-
tura a erros e acertos, e a experiência contínua 
com processos de criação possibilita ao artista 
- que também atua como professor -, em muitas 
situações, encontrar caminhos mais adequados 
para os exercícios com os alunos. O trabalho em 
ateliê, o envolvimento nos processos de criação 
de uma obra de arte, os procedimentos na 
manipulação de materiais, os erros cometidos e 
refazimentos de trabalhos, além da própria impre-
visibilidade da criação artística são movimentos 
da atuação do artista que potencializam ideias e 
contribuem fundamentalmente na condução de 
experiências no ensino-aprendizagem (LOYOLA, 
2016, pp. 64-65).

Partindo da fala de Geraldo Freire Loyola, po-
de-se transpor as experimentações e o fazer 
artístico do espaço acadêmico de onde ele 
se refere, o do ensino superior, para a educa-
ção infantil, pois do “ateliê” tem-se a sala de 
aula, da “obra de arte” tem-se a produção da 
criança e para além da “criação que poten-
cializa ideias contribuintes para condução de 
experiências no ensino-aprendizagem”, tem 
a criação que foi constituída pela percepção, 
imaginação, experimentação e demais ações 
do indivíduo para potencializar a construção 
deste enquanto sujeito.

Tanto as propostas quanto as suas conse-
quências se dão no espaço da escola, local 
onde as crianças passam uma boa parte de 
seu tempo. Na aula de artes ocorre o fazer 
com as mãos, desenvolvendo aperfeiçoa-
mento, o domínio do gesto, pela manipulação 
e o contato sensível dos materiais, sejam eles 
os mais comuns como: o lápis, o papel, a tin-
ta, canetas, borracha, ou seja, os considera-
dos “ordinários”. Os materiais ordinários são 
os que fazem parte do cotidiano dos alunos, 
com o seu “caráter pueril”, que passem desa-
percebidos quanto seu potencial educativo e 
propositor de experimentações, tornando-se 
métodos alternativos para as atividades do 
ensino das Artes Visuais. A ressignificação 
que os materiais ordinários absorvem geram 
um impacto tanto para o discente quanto para 
a comunidade, por ser possível a perpetua-
ção deste novo “valor” atribuído ao objeto por 
ora exaurido de sua função.

Uma vez que em a produção de monotipias 
de Matilde Marin busca materiais da natu-
reza para confrontá-los (BLAUTH, 2007, p. 
1493) e o trabalho de Carlos Vergara busca 
ruínas, marcas no chão, em cavernas, para 
gravar em tecido. Esses dois artistas utili-
zam materialidades já existentes no mun-
do como técnica e linguagem de gravura, 
e constroem, assim, uma imensa gama de 
possibilidades pictóricas para além do ato 
de talhar – uma das principais técnicas da 
gravura-, ou seja, constroem a pictorialida-
de da gravura a partir de imagens e relevos 
já existentes, portanto, sem a necessidade 
de construir texturas novas. Ao passo que, 
anterior a Matilde Marin e Carlos Vergara, 
Klein criou uma série chamada Antropome-
trias da fase azul (1960) em que mulheres 
gravaram o próprio corpo em telas.

Retomando para as práticas artísticas, na 
Educação Infantil e Ensino Fundamen-
tal I, as aulas de Arte unem o lúdico (o 
jogo da criação, por exemplo) a instiga-
ção, promovida pelo docente, levando ao 
interesse e consequentemente a prática 
do aluno. Ao lançar a proposta, o profes-
sor está estimulando uma investigação, 
imaginação, experimentação e relação de 
afetividade, para que no final da dinâmi-
ca, o aluno possa expressar o resultado 
do percurso de seu conhecimento acerca 
do seu processo de criação.
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representações para atribuir significados à 
realidade. Além da linguagem, surge tam-
bém a imitação diferida, a imagem mental, o 
desenho, o jogo simbólico, como formas de 
representação. Para Piaget, a primeira eta-
pa da reconstrução é dada pela representa-
ção simbólica, a partir do que a criança faz, 
restrita a sua experiência pessoal, portanto, 
pelo egocentrismo intelectual, caracterizado 
pela falta de um raciocínio lógico. Em suma, 
embora a criança possa agir de forma lógica 
e coerente (devido aos esquemas senso-
riais-motores) ela irá distorcer, ter um enten-
dimento da realidade desequilibrado (devido 
à falta de esquemas conceituais). Nesta 
faixa etária (2 a 7 anos) o pensamento é 
dominado pela representação imagística de 
caráter simbólico, acontecendo apenas no 
estágio seguinte, a subordinação das ima-
gens às operações.

No estágio operatório concreto (7 a 11-12 
anos) a criança passa sua atividade cognitiva 
para pré-operatória, após adquirir a reversi-
bilidade lógica, construída neste estágio e 
também no operatório formal, definida por 
Piaget como “inversão de uma operação do 
espírito” ou 

Logo, a criança pode praticar as ações men-
talmente não mais precisando agir fisicamen-
te como nas ações da fase sensório-motora. 

a capacidade de pensar simultaneamente o estado 
inicial e o estado final de alguma transformação 
efetuada sobre os objetos (por exemplo, a ausência 
de conservação da quantidade quando se trans-
vaza o conteúdo de um copo A para outro B, de 
diâmetro menor) (TERRA apud LA TAILLE, 1992).

É devido ao contato sensível no material 
que se realiza a representação simbólica, 
passiva do gesto seja ele qual for, assim 
como o acaso, o que está “fora dos  pla-
nos” da atividade mas que possuem valor 
e deve ser contemplado pois faz parte do 
jogo da criação, que é construído um mun-
do perceptivo, emocional e imaginado. 

O lúdico e os jogos, assim como a ofici-
na de gravura realizada na E.M Azevedo 
Sodré, abordam a questão do desenvolvi-
mento, neste caso, referindo-se a Piaget, 
ao desenvolvimento da inteligência, obtido 
através do exercício de atividades motoras, 
construindo uma reação interna - externa 
e resultando na formação de um indivíduo 
para o meio (social). O desenvolvimento de 
Piaget é estruturado em quatro estágios de 
inteligência: sensório-motor (até, aproxima-
damente, os 2 anos); simbólico ou pré-ope-
ratório (2 a 7 anos); operatório concreto (7 a 
11-12 anos); e formal (a partir, aproximada-
mente, dos 12 anos em diante), que serão 
descritos abaixo e estão todos relacionados 
à afetividade e socialização.

O estágio da inteligência sensório-motor 
(de 0 a 2 anos) é fundamental, pois atua 
no desenvolvimento cognitivo, ou seja, é a 
partir deste que o indivíduo forma seus pro-
cessos cognitivos, acarretando as primeiras 
formas de pensamento expressão. Atua no 
recém-nascido como forma de exercício dos 
aparelhos reflexos inatos, isso significa que 
o mundo é criado pela percepção e os movi-
mentos. Este estágio é dividido em seis sub-
-estádios que contribuem para a construção 
do mundo (formado por objeto, espaço, cau-
salidade e tempo) e são estes: Subestádio 
I: O Exercício dos Reflexos (até 1 mês); Su-
bestádio II: As Primeiras Adaptações Adqui-
ridas e a Reação Circular Primária (1 mês a 
4 meses e meio) ; Subestádio III: As Adap-
tações Sensório-Motoras Intencionais e as 
Reações Circulares Secundárias (4 meses 
e meio a 8-9 meses; Subestádio IV: A Coor-
denação dos Esquemas Secundários e sua 
Aplicação Às Situações Novas (8-9 meses a 
11-12 meses); Subestádio V: A Reação Cir-
cular Terciária e a Descoberta dos Meios No-
vos por Experimentação Ativa (11-12 meses 
a 18 meses) e Subestádio VI: A Invenção 
dos Meios Novos por Combinação Mental e 
a Representação (1 ano e meio a 2 anos).

Já o estágio simbólico ou pré-operatório 
(2 a 7 anos) é o qual ocorre a transição da 
própria inteligência sensório-motora para a 
inteligência representativa, realizada pela 
imitação e através de mudanças lentas e 
sucessivas, com a figura da criança recons-
truindo objetos, tempo, espaço e surge a 
linguagem, que modifica os aspectos cog-
nitivos, afetivos e sociais, permitindo-a criar 

Para Piaget o conhecimento é fruto das trocas 
entre o organismo e o meio. Essas trocas são res-
ponsáveis pela construção da própria capacidade 
de conhecer. Produzem estruturas mentais que, 
sendo orgânicas não estão, entretanto, programa-
das no genoma, mas aparecem como resultado 
das solicitações do meio ao organismo (CAVIC-
CHIA, 2010, p. 2).
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O brincar propicia o desenvolvimento do exer-
cício da imaginação, percepção, do pensa-
mento, de habilidades, socialização e experi-
mentação, explorando os sentidos humanos, 
seja pela manipulação de objetos ou o próprio 
corpo da criança, além de inserir no ato de 
brincar representações do seu cotidiano e/ou 
as suas vivências, realidades que estão pre-
sentes antes da inserção na escola.

Quando brincamos exercitamos nossas potenciali-
dades, provocamos o funcionamento do pensa-
mento, adquirimos conhecimento sem estresse ou 
medo, desenvolvemos a sociabilidade, cultivamos a 
sensibilidade, nos desenvolvemos intelectualmente, 
socialmente e emocionalmente. Assim também 
ocorre com as crianças, elas mostram que são 
dotadas de criatividade, imaginação e inteligência. 
Desenvolvem capacidades indispensáveis à sua 
futura atuação profissional, tais como atenção, 
concentração e outras habilidades psicomotoras 
(SCHERER, 2013, p. 26 apud MALUF, 2004, p. 21).

e, também afetivas, ou seja, desenvolver 
imaginação, percepção, pensamento, habi-
lidades, socialização e experimentação, ao 
despertar emoções distintas nos indivíduos 
e que influenciarão na sua interação social.

Brincar não constitui perda de tempo, nem é 
simplesmente uma forma de preencher o tempo 
(...) O brinquedo possibilita o desenvolvimento 
integral da criança, já que ela se envolve afetiva-
mente e opera mentalmente, tudo isso de maneira 
envolvente, em que a criança imagina, constrói 
conhecimento e cria alternativas para resolver os 
imprevistos que surgem no ato de brincar (NALLI, 
2005 p. 9 apud NICOLAU, 1988 p.78).

desenvolvimento, além dos fatores externos 
(sociais e culturais) não se relacionarem di-
retamente com o meio no qual o indivíduo se 
insere. A experiência é um dos fatores mais 
complexos por se ramificar em: experiências 
físicas (ação do sujeito sobre objetos de 
forma empírica, a partir de uma interpreta-
ção do sujeito) e lógico-matemáticas (ação 
do sujeito sobre objetos resultando em uma 
coordenação das ações). A transmissão so-
cial é o resultado das interações sociais do 
sujeito com a sociedade, podendo ser co-
mum (para qualquer sociedade) ou especí-
fica (restrita a determinadas comunidades), 
como por exemplo: linguística; educação; 
costumes etc. A equilibração é impreterivel 
para a construção do conhecimento huma-
no, uma vez que é composta pelos demais 
fatores. Nela, o processo de equilibração é 
baseado em os estados de equilíbrio inferio-
res deslocarem-se para superiores, ou seja, 
para Piaget o estado de equilíbrio (cognitivo) 
é o qual há um sistema equilibrado das rela-
ções entre o sujeito e objetos.

Sintetizando, o desenvolvimento humano 
deve ser aflorado pelo docente, propician-
do atividades e práticas que desenvolvam 
aspectos como autonomia e cooperação/
socialização, permitindo a criança construir 
seu saber e conhecimento baseados no am-
biente que está inserida, assim como propu-
nha Paulo Freire.

O ambiente lúdico estimulado pelo brincar, 
explora as atividades motoras, como dito 
anteriormente, as psicomotoras, cognitivas 

Por fim, no estágio operatório formal (12 
anos em diante) as operações vão se des-
ligando progressivamente da manipulação 
concreta, como define Durlei Cavicchia. O 
adolescente aqui, possui um raciocínio sobre 
hipóteses e deduções, ao formular esque-
mas conceituais abstratos e a partir deles, 
realizar operações mentais obtidas por uma 
experiência lógico-matemática, formal, para 
chegar a conclusões, sem precisar observar 
ou manipular algo. Ao atingir esta fase o in-
divíduo chega a sua forma final de equilíbrio, 
alcançando o padrão intelectual que estará 
vigente quando adulto, até mesmo por dis-
cutir assuntos e adquirir autonomia.

Para estes quatro estágios citados anterior-
mente agirem no processo de construção de 
conhecimento a partir da interação dos in-
divíduos com objetos, deve-se introduzir os 
fatores primordiais que influenciam nestes 
estágios. São estes: Maturação, Experiên-
cia, Transmissão Social e Equilibração. 

A maturação é fundamental para o desen-
volvimento humano pois está relacionada ao 
amadurecimento físico e do sistema nervo-
so do indivíduo, mas sozinha não viabiliza o 

Piaget, no entanto, evidencia a importância que 
educadores e pesquisadores da área educacional 
devem dar aos meios de possibilitar a construção do 
conhecimento ao desenvolver atividades em sala de 
aula, pois estas devem não somente considerar a 
presença das estruturas cognitivas nos estudantes, 
mas também a adequação das atividades que pro-
põem para que o conhecimento seja compreendido 
e assimilado (SANTOS, 2011, p. 20).
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Discutindo sobre o lúdico, solucionamos 
consequentemente o problema do uso ex-
cessivo do mundo digital pelo avanço da 
tecnologia. É certo que o mundo digital pro-
move fácil acesso à informação e conhe-
cimentos por um clique, mas quanto mais 
cedo a utilização de meios digitais maior à 
exposição a riscos, tanto para saúde quan-
to para educação. Os malefícios que estão 
diretamente ligados a ambos os fatores 
anteriores, são: transtornos e distúrbios 
comportamentais, depressão, isolamento 
virtual, perda de afetividade e interações 
sociais, segundo a pesquisa publicada na 
Revista HUPE-UERJ, pela Médica Psiquia-
tra formada pela UERJ e Mestranda do Pro-
grama de Pós-Graduação em Neurologia e 
Neurociências da UFF, Evelyn Eisenstein e 
a Presidente do Instituto Integral do Jovem 
(INJO), Susana Estefenon.

Diante do que foi exposto, é possível con-
cluir que é de suma importância para a 
construção e desenvolvimento de seres so-
ciais e emancipados o caráter lúdico e po-
ético que o jogo e a ressignificação na prá-
tica pedagógica do ensino de artes visuais 
à crianças do ensino infantil e fundamental 
I pode proporcionar, ainda que no contexto 
do uso excessivo de tecnologias digitais em 
que estamos inseridos.


