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Introdução: Esta foi uma prática de atendimento psicológico, desenvolvida no Núcleo
de Atividades Práticas em Psicologia–NAPP do Unileste, no 1º/semestre de 2016,
através do projeto de extensão “Brinquedoteca”. Foi utilizado o brincar como forma de
ajudar uma criança a resolver suas dificuldades e identificar questões centrais ao
diagnóstico. Na ludoterapia, ou sessões lúdicas, o brincar, diferente do que se realiza
em casa ou com os amigos, é utilizado como uma relação dinâmica entre a criança e o
profissional, para criar uma relação terapêutica segura para que a criança possa se
expressar e explorar plenamente seus sentimentos, experiências, comportamento e
pensamentos.  Objetivo: É importante compreender que o trabalho realizado não
trata-se de uma psicoterapia, mas sim de outra modalidade de atendimento psicológico,
o aconselhamento psicológico, no qual, busca-se ajudar as pessoas a planejar, tomar
decisões, lidar com a rotina de pressões e crescer, para adquirir autoconfiança positiva.
  Metodologia: Os atendimentos foram realizados com as condições adequadas de
local, ventilação, materiais, sigilo, embasamento teórico e supervisão, com uma
criança de 9 anos de idade, do sexo feminino. Inicialmente foi realizada uma análise de
documentos da criança, que já havia sido atendida no NAPP no semestre anterior, e
posteriormente foram realizados 5 atendimentos semanais de 50 minutos, sendo que o
primeiro foi somente com a mãe/responsável pela criança para autorização e
levantamento de demanda e o último dividido entre estas para encerramento e
devolutiva.    Resultados: Há algumas etapas importantes no aconselhamento
psicológico: a identificação e análise dos problemas específicos; a ampliação da
compreensão acerca da pessoa e do problema; a avaliação dos recursos pessoais
existentes e que podem ser desenvolvidos para resolver o problema; a definição do
potencial de mudança dessas condições e atitudes pessoais; e a utilização de ações
específicas e que podem contribuir no processo de mudança e/ou transformação do
problema identificado. Assim, especificamente neste trabalho, a abordagem utilizada
nos atendimentos com a criança foi lúdica, voltada para criação de vínculo,
compreensão de comportamentos e análise de hipóteses levantadas. Nos prontuários
foi possível compreender algumas questões da criança. No primeiro encontro com a
mãe, compreendeu-se a demanda desta, seu histórico familiar e comportamento em
diversos contextos, sendo que para tal, foi realizada uma entrevista semiestruturada
baseada nestes pontos. Os 3 encontros seguintes aconteceram somente com a criança, a
fim de compreender sua dinâmica de relações por meio de sessões lúdicas. Vê-se que a
criação do vínculo, a sinceridade e sigilo para com a criança foram essenciais no
processo, possibilitando dar-lhe voz e escolha.   Conclusão: O diálogo e a troca de
experiências permitiram uma mudança de comportamento, criando condições para que
houvesse escolhas. Assim, vê-se a importância da prática tanto para a cliente, quanto
para a interventora, que teve um espaço oportuno para o desenvolvimento de
competências profissionais e de aprendizagem prática dos conteúdos. 
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