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A infância é um tempo de desenvolvimento e o brincar nesta fase da 
vida, tem importância fundamental neste processo de constituição do 
sujeito. Ao brincar, a criança tem a possibilidade de produzir uma resposta 
ao que se passa com ela, que devido sua condição de ser criança, ainda não 
poderia realizar no real, mas pode fazer no brincar de faz-de-conta. Este ato 
de brincar, não deixa de ser sério, na medida em que possibilita a criança o 
processo de ligar e elaborar os acontecimentos de sua vida (JERUSALINSKY, 
2014). Além disso, o brincar permite que a imaginação, a criatividade e o 
pensamento possam surgir e posteriormente abrir possibilidades para a 
aprendizagem.  
 Considerando a importância do brincar para a constituição de sujeito 
e a partir das observações realizadas na APAE, foi possível perceber que 
muitas crianças, considerando suas condições orgânicas e psíquicas, 
apresentam dificuldades para estabelecer uma brincadeira, também para 
compartilhar espaços e atividades com os outros, assim como, toleram 
pouco as regras, os combinados e a espera. A partir desta necessidade, o 
“Programa brincar é coisa séria” vem sendo pensado e construído, no 
intuito de tornar o brincar uma ferramenta subjetivante e organizadora do 
processo de aprender e se desenvolver na escola. 

O programa ainda é bastante inicial e tem como objetivo: 
oportunizar, através do brincar, o processo de subjetivação e aprendizado, 
construindo novas formas de intervenção com a criança. Tem como 
metodologia ser uma construção coletiva da equipe junto com seus alunos 
e pacientes, que a partir das necessidades e das características de cada um, 
possam pensar e realizar intervenções com o brincar e os jogos, 
trabalhando os aspectos que consideram importantes para o 
desenvolvimento de cada sujeito.  
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