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Construint ponts per la via corporal. L’abordatge psicomotriu en infants amb TEA.
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Resum 

La presentació pretén mostrar la possibilitat d’aplicació terapèutica de la psicomotricitat en la
clínica dels infants amb TEA.

La psicomotricitat a la que em referiré te una orientació dinàmica, que es basa en la relació i entén
el cos com a expressió del psiquisme del Nen i com a mitjà de relació amb l’Altre.

En el cas del infants amb TEA trobem que presenten alteracions en la seva expressivitat motriu.
Seguint la comprensió que ens ofereix la dra. Viloca els infants amb TEA no poden connectar les
sensacions amb les emocions i no poden donar-lis un sentit dins d’una relació. Es produeix una
manca  d’integració  sensorial  que  deixa  al  subjecte  davant  d’una  acumulació  de  sensacions
desconnectades que poden ser viscudes de forma angoixant. L’acció es converteix així en una
externalització  de  l’angoixa.  Al  no  poder  ser  contingudes,  mentalitzades,  aquestes  angoixes
arcaiques amenacen al subjecte, que haurà de defensar-se amb estratègies molt radicals.
Les principals angoixes arcaiques serien: l’angoixa per manca de límits, l’angoixa de caiguda i
l’angoixa de fragmentació.

La intervenció psicomotriu amb aquests infants pretén crear les condicions per a que el subjecte
del nen pugui fer una experiència corporal que sigui viscuda amb plaer i registrada en el cos,
engramada, per a poder construir matrius d’experiència repetible, desitjable. Aquestes matrius es
convertiran en la base de la relació inter-subjectiva i funcionaran com una filigrana que donarà
forma a esquemes d’acció compartida entre el subjecte del Nen i el subjecte del psicomotricista.
La  principal  estratègia  que  ofereix  la  psicomotricitat  és  la  disponibilitat  corporal  del  propi
psicomotricista. En aquest sentit serà molt important la formació corporal continuada per tal de
tenir «afinat l’instrument», ell seu propi cos,  i no caure en la confusió i la no-diferenciació.
El  sistema  d’actituds  del  psicomotricista  (escolta  dels  paràmetres  psicmotrius,  consonància
corporal i afectiva, actuar com a mirall d’acció i simbòlic i l’ús ajustat del llenguatge verbal) serà
fonamental per a que la intervenció esdevingui transformadora, terapèutica, que a la fi suposarà
que l’Altre canvii la seva posició en el Món.
Altres eines específiques de que disposa el psicomotricista són:

 estructura de la mateixa sessió
 Simbologia del moviment
 Ruptures tòniques
 Simbologia dels materials

Finalment, voldrem destacar la importància de que el treball amb els infants amb TEA contempli
sempre el treball amb els seus pares, per poder establir amb ells la relació terapèutica necessària
per entendre els factors biogràfics i el marc emocional i mental en el que viu l’infant, així com



poder compartir  el  procès que va realitzant l’infant i  ells també puguin sentir-se continguts i
responsables de l’evolució del seu fill o filla.

La psicomotricitat tracta de la subjectivitat humana, des de la subjectivitat humana i per això
resulta viva i  canviant, perquè la corporeïtat,  com a escrit  el professor J.C. Mèlich, no és una
propietat  sinó  un  esdeveniment  dinàmic,  un  temps  de  trànsit,  un  joc  de  relacions  i
transformacions.

L’abordatge psicomotriu ens permet construir ponts per la via corporal amb els infants amb TEA.


