Conferència impartida per:

Bernard Aucouturier Creador de la Pràctica Psicomotriu des de fa 30 anys.
Títol: “L’ajuda psicomotriu terapèutica individual ”.
Dia: dimecres 22 de febrer de 2012, de 17,30 a 21,30 hores
Lloc: Sala d'Actes de la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia
Universitat Rovira i Virgili (Tarragona) conferència del Màster de Teràpia Psicomotriu oberta al públic.
Pròximament sortiran publicacions d’ell:
Los miedos del niño i La rabia del niño, articles que es publicaran a Cuadernos Pedagógicos i sortirà un llibre
publicat a edicions.

PRÁCTICA PSICOMOTRIU EDUCATIVA
La pràctica psicomotriu educativa i també la terapèutica, és basa en emmarcar l’activitat espontània lliure
del nen. És útil per l’infant.
Aquest marc conté tres objectius i permeten un recorregut tant al infant com a la persona que intervé, un
recorregut a partir de l’expressivitat lliure: del cos al llenguatge verbal:
1. Desenvolupar la funció de simbolització
2. Desenvolupar la funció de reasseguració
3. Afavorir la descentració tònico-emocional
Tot això emmarcat en l’espai, la sala (espai de joc lliure + espai de representació, d’un nivell d’expressió més
elaborada) i el temps (el què duri la sessió, uns 80 minuts). I també per una actitud del psicomotricista
d’escolta, acollida i acompanyament però també de fermesa quan hi ha un desbordament pulsional.

Primer objectiu: desenvolupar la funció de simbolització
Què és la simbolització?
Una representació de sí mateix que comença amb els feedbacks de la mare en resposta a les expressions del
nen, de la seva cara, de la mímica, del gest (Ex: si el nen riu la mare li torna el somriure).s’apropien
mútuament del que li ve de l’altre. “el que ve d’ell transformat per la mare”.
Es una representació de si mateix on està inclòs l’altre.
2 moments, mitjans per arribar a la simbolització:
-

Plaer de fer, d’actuar sol. Viu un sentiment d’existència i de identitat. Plaer de transformar el món.
Moment en què es reconeix al mirall, la seva cara, el seu cos i va prenent consciència de sí mateix. Si
no han viscut aquesta representació de sí, tindran dificultats de simbolització.
En tots els jocs hi ha re-presentació d’un mateix (per tant es reprendre la pròpia història) i de l’altre.

Segon objectiu: Desenvolupar la funció de reasseguració (i no asseguració)
Ex: El nen té por, què fa? Córrer als braços dels pares i els agafa fort. Ells amb el gest i les paraules atenuen la
emoció i reasseguren. La tonicitat rígida i la por es redueixen, per tant, tonicitat i emocions van lligats.
Si canviem un estat tònic canviem la emoció.
-

To: està relacionat amb el desenvolupament neurològic
Tonicitat: desenvolupament tònic en relació, hi ha d’haver una interrelació que modifica el to.

El nen es sent segur amb un objecte transicional, el osset, la flaçana... en representació en absència de la
mare i es representant d’una relació afectiva, sensacions, accions fetes sobre ell per la mare.
El nen se re-assegura a través d’una re-presentació = reassegurament. Es reassegura en relació a les pors, a
les angoixes (tensió corporal de totes les funcions que estressen al cos de l’infant). Naixem immadurs i
necessitem d’un altre que asseguri la nostra supervivència.
Quines angoixes té?
Hi ha un període delicat pel bebè, de 0 a 6 mesos, perquè naixem immadurs. El nen no està unificat (viu el
cos a trossos) i l’embolcallament protector maternant (que se l’atengui) farà que es pugui unificar. Aquest
embolcallament ha de ser, de qualitat, el més ajustat possible però mai és perfecte, per tant, sempre queden
angoixes arcaiques (por a caure, al buit, a que el cos es desmembri, a que el cos exploti, a no poder ser
contingut). Aquesta no unió està relacionat amb la maduresa neurofisiológica. Mai es total ni excepcional i
menys mal!.
Si ho han viscut be, gràcies a la qualitat de atencions i cures, s’obre al mon i la mirada te sentit i es va sentit
unificat. Una unitat que es constitueix amb certes debilitats.
Com es superen? Amb el plaer del moviment en l’espai, sent el motor del plaer de l’odi. L’investirà en el
moviment. El nen sent amor/odi cap a la mare, com a resposta corporal primer i després es convertiran en
sentiments...per poder-se anar separant d’ella, deixant-se.

Les angoixes arcaiques que perduren són l’origen d’aquesta por a perdre l’altre (6-8mesos) I en tots els jocs
espontanis fins als 3-4 anys estaran relacionats amb la por de perdre l’altre. Per això, quan hi ha joc. Hi ha
plaer.
La conquesta d’estar de peu, de la verticalitat està alimentat pel desig de fugir, d’escapar de l’altre...amb el
mateix equipament neurològic, per què un camina als 12 i un altra amb 18 mesos? Per el nivell de seguretat,
inquietud.
El plaer de jugar unifica al nen, atenua l’angustia, el displaer (això està ben explicat per la neurociència a
nivell d’hormones, aquesta transformació de displaer en plaer.
Tercer objectiu: Descentració tònico-emocional, es una funció que es desenvolupa progressivament
Al principi el nen transforma el món segons les seves emocions (pensament animista). Ex: la culpa de caure
la té la cadira. A partir dels 4-5 anys començarà la descentració (segons el psicoanàlisis, coincideix amb la
sortida del complex d’Edip/Electra) i és una etapa emocional diferenciada, comença a controlar les
emocions. Si es posa imatges s’atenuen.
Posar nom, posar paraules a les emocions ja des de la guarderia els ajuda a la descentració, es una obertura
pedagògica interessant.
Quan més juguen acompanyats, més es descentren. El joc es bàsic, representa imatges i hem d’ajudar a
posar paraules.
Com més comunicació en el joc, més obertura cap a l’altre (socialització), que està relacionat amb l’escolta
de l’altre i per escoltar no es pot estar envaït per la pròpia emoció.
El joc facilita
la comunicació
la socialització
la descentració
el llenguatge. Ser capaç de
descentrar-se de l’altre i sortir del pensament màgic, il·lusori, omnipotent...es ell!.
L’aprenentatge comença quan se surt del pensament màgic. Als 5-6 anys el nen/a fa de superheroi/ïna i
després va alentint el moviment. Fins als 5 anys fan rabietes espontànies. La descentració arriba quan és
capaç de dir “sóc jo que he tombat la cadira”.
Diferències entre els nens i nenes? A l’inici el cervell es igual? En la gestió d’emocions es possible però no
evident. Hi juga lo cultural, la repressió, l’explosió...hem de creure enormement en l’educació!
*Peli: Bebés (seguiment de 3 nens de la mateixa edat de cultures diferents)
Com treballes amb un nen amb mutisme selectiu? El mateix en educació i en teràpia:
Amb el plaer de jugar i de compartir el joc.
Dos moments: un pel cos emocional i pulsional i desprès facilitem el pas a altres nivells de simbolització, les
emocions s’atenuen.
Les emocions es difuminen si ajudem a l’infant amb les seves possibilitats d’expressar-se, amb la creació de
l’infant (dibuix, musical, lingüística, construcció, plastilina, pintura, inventar mots...).
S’atenuen les emocions, no estan ni perdudes ni reprimides.
I amb l’agressivitat? Avisant sempre de que no es pot fer mal, ni treure el material a altres. Parlant
exclusivament amb el nen, i seguritzar-lo es recordar-li amb fermesa la llei de la sala sense culpabilitzar.

Actituds del psicomotricista
Sentir l’emoció sense deixar-se envair per l’emoció de l’infant i evitar projectar-hi intensament les pròpies.
-

Sensibilitat tònico-emocional cap a l’infant
Activitat càlida: acollir a l’infant en la seva originalitat no exclou la fermesa quan el nen surt del món
simbòlic i és violent amb els altres nens. Hi ha nens que es desborden i se li recorda en privat, no em
públic la norma, el límit...
La sala és el lloc on es fa tot COM SI...

Psicomotricitat educativa / Psicomotricitat terapèutica: els 2 marcs son ajuda.
Hi ha angoixes, cert grau de malestar assumibles a través del plaer de jugar (educativa) i hi ha angoixes
difícilment assumibles que no pot reassegurar-se, no pot trobar el plaer del joc i no les pot assumir. No
troba en ell el plaer en el joc i pot passar cap a la patologia al perdre la seva capacitat d’assegurament a
l’haver viscut una intensitat de displaer.
Les angoixes arcaiques (primitives) són les primeres que existeixen en una persona per febleses, fragilitats
de l’embolcallament protector maternant, poca qualitat en la cura, és a dir per haver existit una debilitat de
la relació amb els pares.
Bases de l’ajuda psicomotriu : ha existit un dèficit de les interrelacions precoces que no permetrà la
unificació del cos.
Si el nen està perdut en les angoixes arcaiques :
-

dèficit d’actuació instrumental i praxis.

-

Dèficit en la vivència emocional, descàrregues emocionals agressives dirigides a la mare o per
retenció emocional, perquè no ha trobat el plaer en les relacions.

Tot ha estat prohibit, culpabilitzat, res autoritzat.
Tipus de dèficit:
-

Dèficit en l’habitació del cos: dèficit en la sensorialitat, la sensibilitat, les sensacions, el nen no sent
suficientment l’eix corporal, els apoios i hi ha conseqüències somàtiques: en la pell, la respiració,lo
cardiològic...

-

Dèficit en la capacitat de prendre distància de l’objecte mare; lligat a la mare, evitant l’angoixa
profunda

-

Dèficit en la qualitat de la gestualitat: no utilitza el gest per comunicar, significar, es queda més a la
motricitat que a la gestualitat ( = motricitat sense sentit)

-

Dèficit en l’aspecte pulsional: pulsional (agressiu) o inhibit (es culpen per la pulsionalitat agressiva i
la dirigeixen cap a ells mateixos)

Aquest dèficits ens donen un quadre interessant per a la observació del nen. Pot haver-hi un dèficit o més i
tot ve per no haver rebut un feedback, de no haver-se vist reflexat en l’expressió de la mare.
-

Dèficit, accés difícil a la simbolització
Ex: a partir dels 2 anys i mig / 3 anys ja fan un cercle tancat que és símbol d’unitat.
El que es compartit atenua els excessos del cos!!!!

Què es viu en les interaccions precoces?
-

La cara: si hi ha dèficit és que hi ha hagut gestualitat deficient. Si el nen riu la mare li torna el
somriure en una intensa interacció

-

La gestualitat significant: assenyalar, dir amb gestos el que vol...

-

El contacte corporal

-

El ritme: quan es posa música i balla, ja és una dimensió de representació

-

Es capaç de parar, atendre, esperar?

-

Els apoios, el sosteniment, la part posterior del cos...(evitar l’angoixa de caure al buit...)

-

l’equilibri és una conseqüència de la qualitat del sostén als braços i com agafa els objectes és com ha
agafat el pit.

-

Prensió, com agafa un objecte, l’adult...brusquedat, delicadesa. Agafa els objectes de la mateixa
manera que ell ha estat sostingut, contingut...(boca-mà)

-

La veu: són els primers intercanvis preverbals.
o

Ex: el nen fa blablabla i la mare li torna i li afegeix llenguatge “Ah, vols dir...” i així comença el
llenguatge. Fa igual però no del tot i posa paraules.

No s’ensenya a parlar sinó es en les interaccions!
-

El llenguatge que utilitza per comunicar-se

Ex: quan vol tocar la cara de la mare: “això està bé però em fa mal”
Deures! Fixar-nos amb la relació de les mares i els seus fills que ens trobem
Conseqüències dels dèficits en la interacció precoç:
Excessos: balancejos, pulsió, moviment, les estereotípies són un resultat de la no unificació del cos perquè
segueix segregat, erotització genital es un moment d’excitació que els unifica, és un intent d’unificar i per
tant, una prova que no hi ha unitat corporal. Descarreguen i atenuen tensió.

CONCLUSIONS:
Bases de la teràpia psicomotriu: és on poden buscar recursos per actuar amb el nen a aquest període
originari del bebè.
El psicomotricista terapèutic intervé referint-se al període arcaic de relació amb la mare (preverbal). El
terapeuta ha de trobar en el nen el seu estat arcaic en els processos emocionals anteriors al llenguatge.
La relació d’ajuda psicomotriu terapèutica fa referència als intercanvis corporals, als processos de
interrelació precoç que són els punts d’anclatge de totes les funcions.
Ex: nen que es tanca en un joc de representació, un personatge, amb una nina i un joc de donar de menjar
(li fa viure en realitat el que ell vol viure!), he de buscar com interactuar amb el nen per intercanviar en un
nivell cos a cos (balanceig, embolcallament, contacte corporal, massatge...); tot allò que fa referència a la
relació mare-fill de manera simbòlica i apareix i es retroba a la teràpia psicomotriu.
Un infant no pot canviar sinó viu emocions a nivell arcaic, ha d’haver descàrregues emocionals.
EL NEN SEMPRE PARLA DE SÍ MATEIX, en els seus personatges, discursos...
Estratègies de “rodeig”: indirecta, perquè no s’actua, no s’incideix directament sobre el infant, el símptoma.
Amb els jocs d’asseguració profunda que estimulen els fantasmes d’acció originaris i els ressorts tònicoemocionals de la personalitat, es respon al desig comú inconscient. (Pag. 221 “los fantasmas de acción y la
pràctica psicomotriz” B. Aucouturier. Ed. Graó 2004. Barcelona.)
Teràpia psicomotriu: reintroduïr les emocions dins el cos del nen, retornar al cos.
Passació d’un vídeo d’un nen x fràgil de 9 anys amb motricitat i desenvolupament intel·lectual deficitàri, va a
escola d’EE, angoixat. Els pares conscients del handicap volien saber si es podia ajudar al seu fill. Li agradava
venir a la sala: plaer i joc compartit i això atenua el símptoma.
No esperava cap canvi, l’objectiu compartir. I més s’aconsegueix!!. I progressa!!! Certa llibertat!!!
Accions:
Enamorat de la seva cadira com un objecte transicional amb un transfert massiu atenuat per la cadira.
Desfer, destruir, trencar.
Meu!!!! Fer fora a en B. A.
La pissarra, fa i esborra...no sap escriure, aparèixer-desaparèixer
Fer com ell, deixar-se fer per ell
Me voy a enfadar!!!!

Dormir (que es un gran problema per ell), 2 espais de dormir (seguretat i unitat amb espais tancats)
Petits animalets amb els que s’identifica
Protegir-ho, retenir-ho, guardar-ho per a ell (jo t’estimo...jo et vull destruir...)
Identificació amb la postura a la cadira (quan sent el cos amb el massatge als peus, oblida la cadira...)
S’inquieta pel temps que passa i parlen sobre ell
Reagrupar, omplir material, no tant recollir
Data i firma en una carta per la propera sessió.
En referència al terapeuta:
-

Necessari un recorregut personal del terapeuta front a les seves inquietuds, angoixes: a la seva
història. En teràpia mai se es, es va sent, cada dia es progressa, amb el nen un progressa.

-

A vegades la nostra omnipotència...no tot es possible, la trampa es la transferència que faran sobre
tu. Equip multiprofessional, treball en xarxa.

-

Emmarcar i deixar-se ajudar.

En referència al marc de la teràpia:
o amb el nen
o s’ha d’estar en contacte amb la família i el seu entorn. Si ajudem a l’ infant hem d’ajudar a la família.
Acompanyament per la paraula. Trobar la confiança i comprensió de l’entorn. Aproximació
sistèmica per posar les coses al seu lloc...
-

explicar el nostre treball, professionalitat:

“una teràpia no cura, ajudem en el seu desenvolupament”. Els pares demanen “normalitzar” al fill.
-

la durada de la teràpia: el dia que s’acaba i per què (EL màxim de temps que Aucouturier ha tingut
un nen a teràpia han estat 3 anys). Això també conté.

-

Que hi haurà visites regulars per parlar del nen a les sessions i del nen a casa

-

S’han d’escoltar als pares, com expliquen l’evolució del seu fill

Canvi tonicitat  canvi emocional  seguretat
PPA: Desenvolupament psicològic de l’infant per la via corporal en la relació.
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