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A

obra Ludodiagnóstico: análise
cognitiva das representações infantis,
organizado por Rosa Maria Lopes Affonso,
aborda a relevância da teoria piagetiana no
processo psicodiagnóstico, explica o
porquê
do
psicodiagnóstico,
sua
importância
na
intervenção
psicoterapêutica e defende a ideia que o
clínico infantil deve ser um epistemólogo de
sua pratica. Aprofunda o conceito
piagetiano de noções de espaço-temporal e
causal e demonstra ainda em que medida a
observação de uma criança na interação
lúdica pode fornecer dados ao profissional
para que possa considerar aspectos
cognitivos e afetivos em sua prática
terapêutica.
No capítulo A contribuição da teoria
piagetiana na clínica, a autora destaca a
importância da visão epistemológica no
processo psicodiagnóstico por meio da
teoria de Jean Piaget, ressalta sua pesquisa
realizada no Laboratório de Epistemologia
Genética e reabilitação Psicossocial do
IP-USP, sobre a teoria piagetiana na clínica
infantil, além de relatar a importância do
próprio laboratório nos fundamentos e
estudos sobre as noções espaço-temporais
e
causais,
trabalho
reconhecido
internacionalmente supervisionado pela

Profa. Dra. Zélia Ramozzi Chiatottino.
Em História do Laboratório de Epistemologia
Genética e Reabilitação Psicossocial, foi
traçado um panorama histórico sobre o
laboratório, destacando a relevância da
Profa. Zélia Ramozzi Chiarottino como sua
porta-voz, por sua capacidade de síntese e
seu domínio da obra de Piaget, e no auxilio
oferecido para o desenvolvimento da tese
de mestrado sobre ludoterapia da própria
autora.
Em A investigação da representação no
processo
psicodiagnóstico,
foram
pontuadas justificativas da relevância do
processo psicodiagnóstico ser um momento
epistemológico do psicólogo, assim como
as correlações dos fundamentos sobre as
noções espaço-temporais e causais de
Piaget com a interação e pratica na clínica
infantil.
No capítulo A técnica ludodiagnóstica,
foram apresentados os conceitos e sua
aplicação
na
clínica
infantil,
os
procedimentos com materiais estruturados
e não estruturados utilizados na entrevista
com a criança, o funcionamento da caixa
lúdica, assim como a conduta do
profissional no manejo da situação
ludodiagnóstica e a preocupação que
precisa ter com a criação de boas
condições do setting para que a criança

possa expressar-se livremente.
Já
no
capítulo
As
contribuições
espaço-temporais e causais na organização
da experiência vivida e na constituição
eu-não-eu, foram pontuados os processos
de cognição e afeto imbricados nas
vivências do ser humano, a importância do
conceito ao período sensório-motor da
criança, descrevendo o longo processo de
pesquisa da teoria piagetiana e a correlação
com os dados obtidos no Laboratório de
Epistemologia. O capítulo ainda explica
como se processa o funcionamento do
conceito aplicado na criança e as
dificuldades e adaptações que podem
enfrentar na construção de sua vivência.
Em A identificação de definição das noções
espaço-temporais
e
causais,
foram
apresentados a importância do conceito no
processo ludodiagnóstico da criança, a
preocupação da presença ou não em seu
discurso das noções espaço-temporais e
causais, além do método utilizado na
clínica. Foram descritos exemplos de
diálogos e situações para compreensão do
conceito no setting e as possibilidades de
interpretação pelo psicólogo dos dados
apresentados pela criança. A autora, ainda,
possibilita ao leitor um modelo de quadro
evolutivo para auxiliar o terapeuta em seu
setting e salienta por meio de exemplos, a
cautela que o psicólogo precisa ter, assim
como a reponsabilidade e sensibilidade em
ser um observador constante na hora lúdica
e/ou fechar um diagnóstico.
No capítulo seguinte, Ludodiagnóstico e a
análise das noções espaço-temporais e
causais, o resultado da interpretação da
hora lúdica foi correlacionado com as
noções espaço-temporais e causais. São
apresentados
dez
casos
clínicos
contextualizados com o conceito de Piaget;
além disso, ensina como analisar as noções
espaço-temporais e causais de crianças

pequenas até crianças com algum tipo de
comprometimento cognitivo e/ou afetivo. Por
meio de um passo a passo, também são
apontados os procedimentos que serão
utilizados pelo psicólogo na análise de uma
criança, sobre como considerar os aspectos
cognitivos nesse contexto lúdico e como
identificar comprometimentos severos no
desenvolvimento espaço-temporal e causal
dessas crianças. Entre os casos, foram
discutidos
a
identificação
e
o
comprometimento
espaço-temporal
e
causal de crianças com diagnóstico de
severo comprometimento social; discurso
caótico sem falha cognitiva; noções
espaço-temporais e causais e o diagnóstico
diferencial nas queixas de dificuldade de
aprendizagem e noções espaço-temporais
e causais e o encaminhamento.
Nesta obra, Rosa Maria Lopes Affonso,
procurou demonstrar a importância da
construção do real pela criança, segundo a
concepção de Jean Piaget e também em
como essa teoria pode contribuir para o
estudo da expressão das vivências do ser
humano possibilitando compreender as
relações afetivas e cognitivas. Como
ludoterapeuta, fez questão de apresentar
indicadores a serem analisados em um
contexto ludodiagnóstico, ampliando as
investigações
sobre
comportamentos
associados à aprendizagem e às
dificuldades socioafetivas e relacionais.
Destaca, ainda, ao terapeuta o fato de que
as observações da hora lúdica devem
considerar a presença ou não das noções
adequadas
de
espaço,
tempo
e
causalidade na construção do real pela
criança. A obra é de grande valia aos
psicólogos que buscam qualificar e
sensibilizar sua observação no setting
infantil, além de um guia para aprendizes da
ludoterapia e para o manejo com crianças.
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