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Quin tipus de treball educatiu
per el nen autista?

Silvia Tolchinsky, psicòloga clínica
Antonia Mostazo, mestra EE i d'Atenció a la diversitat.
A què ens referim quan parlem del treball educatiu amb el nen autista? Si
entenem l'acte educatiu com una pràctica social i no com un ensinistrament,
en la relació amb el nen autista, en primer lloc, el tractament que engeguem
és, no el del subjecte, sinó el del seu altre, un Altre no invasiu, regulat, que
respecta i té en compte el seu treball, que es deixa orientar per les seves
invencions.
Presentarem, a través d'exemples, la nostra pràctica en institucions o “porcions d'institucions” (l'aula d'educació especial) algunes qüestions que ens
han anat ensenyant els nois que van consentir compartir amb nosaltres les
seves invencions. Ens van fer un lloc en el qual vam aprendre a acompanyarlos.
Quan escrivim petites vinyetes per il·lustrar allò que volem comunicar, ens
adonem que moltes vegades es produeixen moviments i canvis. En altres
ocasions, els canvis s'esvaeixen o conclouen en un major replegament. Ens
adonem que moltes qüestions porten un temps, que es repeteixen mecanismes
i recorreguts, però hi ha un moment que podem “passar al següent”. És
llavors quan podem dir que va haver-hi un aprenentatge. Els nens aprenen
noves maneres d'estar al món i amb els altres i nosaltres aprenem a esperar,
acompanyar, a eixamplar l'espai de seguretat on poder incloure'ns, on poder
treballar, produir, sense que percebin la nostra presència com una intrusió.

Rhipna és un espai d'estudi i reflexió de la clínica amb nens i adolescents.
Espai format per professionals del camp del Psicoanàlisi de Colòmbia,
Espanya (Barcelona, Madrid, País Basc, Tarragona), Puerto Rico i Veneçuela.

A Barcelona l'activitat es realitza una vegada al mes
en els locals del FÒRUM PSICOANALÍTIC BARCELONA
organitza RHIPNA, Barcelona
coordinació Andrés Fernández i Àngels Petit
redhipna.blogspot.com / rhipnamedellin.blogspot.com

Activitats en el local de FPB-EPFCL / ACCEP, obertes a tot públic.
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