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Resum
Introducció. Colwyn Trevarthen proposa que els nadons neixen amb un dispositiu
intersubjectiu innat amb el qual es comuniquen i comparteixen significats. Al voltant
del novè mes de vida aquesta motivació canvia i passa d'una relació diàdica persona a
persona

(intersubjectivitat

primària)

a

una

relació

persona-persona-objecte

(intersubjectivitat secundària). Malgrat hi ha un consens científic sobre aquest salt del
desenvolupament, pocs estudis empírics han explorat la trajectòria evolutiva d'aquesta
forma més complexa de la intersubjectivitat entre el segon i tercer any de vida.
Objectius. L'objectiu principal d'aquest estudi és explorar el patró de desenvolupament
de les habilitats intersubjectives tot el segon i tercer any de vida. Els objectius específics
són: a) comprovar si aquest patró segueix una seqüència ontogènica o trajectòria
poblacional i conèixer-ne la variabilitat interindividual; b) saber si aquests nivells de
sintonia intersubjectiva segueixen vies de desenvolupament "normal" i/o "alternatives" i
dibuixar les finestres de l’assoliment d’aquestes fites intersubjectives; i c) analitzar el
procés d'ajustament de les mares a les capacitats de sintonitzar intersubjectivament
canviants dels seus fills, i comprovar si hi ha alguna trajectòria de bastiment de les
capacitats intersubjectives a nivell poblacional i la variabilitat individual.
Mètode: 27 diades mare-fill (13 nenes i 14 nens, de edats entre 9 i 37 mesos) van ser
seguides longitudinalment i es van filmar entre 3 i 5 vegades en sessions de joc lliure a
les seves llars. Un total de cent quinze sessions han estat codificades utilitzant el
Sistema de Codificació de la Sintonia Intersubjectiva. Les dades han estat analitzades
utilitzant un Model Lineal d'Efectes Mixtes.
Resultats: Els resultats mostren que podem traçar una trajectòria de la població lineal
dels nivells de sintonia intersubjectiva al llarg del segon i tercer any de vida. Aquesta
seqüència de desenvolupament mostra una trajectòria de la població al voltant de la
variabilitat individual. Els nivells estudiats apareixen (emergeixen) i desapareixen (es
transformen en formes més complexes) en moments específics de l'ontogènia. En aquest
estudi fem la proposta de visualitzar aquests nivells relacionats amb l'edat com finestres
d’assoliment de les fites intersubjectives.
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Presentem també els resultats de l'ajust de les mares a les habilitats de sintonia
intersubjectiva dels seus fills. Proposem anomenar aquesta trajectòria poblacional com
trajectòries de bastiment de les capacitats de sintonització intersubjectiva. L'anàlisi
estadística mostra una trajectòria de la població envoltada per la variabilitat individual
(diàdica).
Conclusions. En aquest estudi hem descobert que les capacitats intersubjectives en el
desenvolupament dels infants a) poden ser traçades com diferents nivells que es van
succeint, i b) que aquests nivells segueixen un patró de desenvolupament. El fet que la
mostra amb la que hem treballat sigui tan petita no ens permet generalitzar els nostres
resultats per fer prediccions sobre tota la població. En aquest sentit; concebem que
aquest és un estudi pilot. Però, però altra banda, els nostres resultats mostren una
tendència clara. Els infants d’aquestes edats passen a través dels mateixos passos a la
mateixa velocitat amb només una mica variació al voltant de la trajectòria poblacional.
Per aquesta raó, aquests resultats ens porten a proposar les "finestres d'assoliment de les
fites intersubjectives" com a estàndards del desenvolupament. La manca de suficients
dades només ens permet esbossar aquestes finestres relacionades amb l'edat, però,
pensem que seria valuós en futures investigacions estudiar les desviacions d'aquest
"patró poblacional”, per tal, per exemple, de tenir eines de cribratge per a detectar els
signes de problemes en el desenvolupament o desenvolupament anormal (discapacitat,
retard o trastorns del desenvolupament, etc.).
Finalment, els nostres resultats mostren que les mares ajusten el seu nivell de sintonia
intersubjectiva a les capacitats mostrades pels seus fills. Proposem aquesta trajectòria
poblacional com a trajectòria de bastiment de les capacitats de sintonització
intersubjectiva (que presenta poca variació individual). Aquest patró de "criança
intuïtiva" posa en relleu la importància de continuar l'estudi d'aquest fenomen, sobretot
si pensem en les diferents circumstàncies en les quals el desenvolupament d’aquest
infants pot veure’s afectat (p.e. pares que presenten trastorns, dificultats en la criança,
etc.).
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Resumen
Introducción. Colwyn Trevarthen propone que los bebés nacen con un dispositivo
intersubjetivo innato con el que se comunican y comparten significados. Alrededor del
noveno mes de vida, esta motivación cambia y pasa de una relación diádica persona a
persona

(intersubjetividad

primaria)

a

una

relación

persona-persona-objeto

(intersubjetividad secundaria). Pese a que hay un consenso científico sobre este salto en
el desarrollo, pocos estudios empíricos han explorado la trayectoria evolutiva de esta
forma más compleja de la intersubjetividad entre el segundo y tercer año de vida.
Objetivos. El objetivo principal de este estudio es explorar el patrón de desarrollo de las
habilidades intersubjetivas todo el segundo y tercer año de vida. Los objetivos
específicos son: a) comprobar si este patrón sigue una secuencia ontogénica o
trayectoria poblacional y la variabilidad interindividual; b) saber si estos niveles de
sintonía intersubjetiva siguen vías de desarrollo "normal" y / o "alternativas" y dibujar
las ventanas del logro de estas metas intersubjetivas; y c) analizar el proceso de ajuste
de las madres a las capacidades cambiantes de sintonizar intersubjetivamente de sus
hijos, y comprobar si hay alguna trayectoria de andamiaje de las capacidades
intersubjetivas a nivel poblacional y la variabilidad individual.
Método: 27 diadas madre-hijo (13 niñas y 14 niños, de edades comprendidas entre los 9
y 37 meses) fueron seguidas longitudinalmente y se filmaron entre 3 y 5 veces en
sesiones de juego libre en sus hogares. Un total de ciento quince sesiones fueron
codificadas utilizando el Sistema de Codificación de la Sintonía intersubjetiva. Los
datos fueron analizados utilizando un Modelo Lineal de Efectos Mixtos.
Resultados: Los resultados muestran que podemos trazar una trayectoria poblacional de
los niveles de sintonía intersubjetiva a lo largo del segundo y tercer año de vida. Esta
secuencia de desarrollo muestra una variabilidad individual en torno a la trayectoria de
la población. Los niveles estudiados aparecen (emergen) y desaparecen (se transforman
en formas más complejas) en momentos específicos de la ontogenia. En este estudio
hacemos la propuesta de visualizar estos niveles relacionados con la edad como
ventanas de consecución de los hitos intersubjetivas.
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Presentamos también los resultados del ajuste de las madres a las habilidades de
sintonía intersubjetiva de sus hijos. Proponemos llamar a esta trayectoria poblacional
como trayectorias de construcción de las capacidades de sintonización intersubjetiva. El
análisis estadístico muestra una trayectoria de la población rodeada por la variabilidad
individual (diádica).
Conclusiones. En este estudio hemos descubierto que las capacidades intersubjetivas en
desarrollo de los niños a) pueden ser trazadas como diferentes niveles que se van
sucediendo, y b) que estos niveles siguen un patrón de desarrollo. El hecho de que la
muestra con la que hemos trabajado sea tan pequeña no nos permite generalizar nuestros
resultados para hacer predicciones sobre toda la población. En este sentido, concebimos
este trabajo como un estudio piloto. Pero, pero otra parte, nuestros resultados muestran
una tendencia clara. Los niños de estas edades pasan a través de los mismos pasos a la
misma velocidad con sólo pequeñas variaciones alrededor de la trayectoria poblacional.
Por esta razón, estos resultados nos llevan a proponer las "ventanas de consecución de
los hitos intersubjetivas" como estándares del desarrollo. La falta de suficientes datos
sólo nos permite esbozar estas ventanas relacionadas con la edad, sin embargo,
pensamos que sería valioso en futuras investigaciones estudiar las desviaciones de este
"patrón poblacional", para, por ejemplo, tener herramientas de cribado para detectar los
signos de problemas en el desarrollo o desarrollo anormal (por ejemplo, los niños con
discapacidades, retrasos o trastornos del desarrollo, como trastornos generalizados del
desarrollo, etc.).
Finalmente, nuestros resultados muestran que las madres ajustan su nivel de sintonía
intersubjetiva a las capacidades mostradas por sus hijos. Proponemos esta trayectoria
poblacional como trayectoria de andamiaje de las capacidades de sintonización
intersubjetiva (que presenta poca variación individual). Este patrón de "crianza
intuitiva" pone de relieve la importancia de continuar el estudio de este fenómeno, sobre
todo si pensamos en las diferentes circunstancias en las que el desarrollo de estos niños
puede verse afectado (p.e. padres con el trastorno, dificultades en la crianza, etc.).
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Palabras clave:
intersubjetividad, interacción madre-niño, modelo lineal mixto, trayectorias del
desarrollo, variabilidad interindividual, desarrollo de la salud mental, construcción,
Zona de Desarrollo Próximo
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Summary
Background: Colwyn Trevarthen proposes that babies are born with an intersubjective
innate drive with which to communicate and share meanings. Around the ninth month
of life, this motivation changes and passes from a person-to-person dyadic (primary
intersubjectivity) to a person–person–object relationship (secondary intersubjectivity).
Despite the scientific consensus on this developmental leap, few empirical studies
explore the trajectory of this more complex form of intersubjectivity between the second
and third year of life.
Aims: The main aim of this study is to explore the developmental pattern of the
intersubjective skills around the second and third year of life. The specific objectives
are: a) to check whether this pattern follows an ontogenetic sequence or population
trajectory, and, in this case, to know the inter-individual variability around this
population trajectory; b) to know if these levels of intersubjective attunement follow
"normal" and/or "alternative” developmental routes and

to draw the windows of

achievement of these intersubjective milestones; and c) to analyze the process of
adjustment of the mothers to the changing intersubjective attunement skills of their
sons, and check if there are some scaffolding population trajectory of the intersubjective
attunement, and, in this case, to know the inter-dyadic variability.
Methods: 27 mother–child dyads (13 girls and 14 boys; ages 9–37 months) were
followed longitudinally and filmed between 3 and 5 times in a home free-play sessions.
A total of one hundred fifteen sessions were categorized using the Coding System of the
Intersubjective Attunement. The data were analysed using a Linear Mixed Effects
Model.
Results: Results show that we can trace a linear population trajectory of the levels of
intersubjective attunement along this period. This developmental sequence shows a
population trajectory around individual variability. This levels appear (emerge) and
disappear (transform in a more complex gestalt) in specific moments in the ontogeny.
We propose viewing these age-related levels as windows of achievement of
intersubjective milestones.
xxiii

Results from the mothers’ adjustment to the intersubjective attunement skills of their
sons are presented also. We could trace a similar linear population trajectory of what we
call scaffolding trajectories. The statistical analysis shows a population trajectory
surrounded by the individual (dyadic) variability.
Conclusions: In this study we discovered that the developing intersubjective skills of
the toddlers a) could be traced as different levels and b) this levels follow a
developmental pattern. The small sample group prevents us to extend our results to
make predictions about the entire population, in this sense; we conceive it is a pilot
study. But, otherwise, our results show a clear trend. The growing infants go through
the same steps at the same speed with only a little variation around the population
trajectory.
For that reason, these findings drive us to propose the “windows of achievement of
intersubjective milestones” as developmental standards. The lack of sufficient data only
allows us to sketch these age-related windows, but, it’s worth considering go further to
study deviations from this ‘population pattern’ and made screening tools for
symptomatology associated with abnormal growth (e.g., infants with disabilities,
developmental delays, or disorders like pervasive developmental disorders).
Finally, our results show that mothers adjust their level of intersubjective attunement to
the level showed by their sons. This could be traced as a scaffolding pattern that all the
mothers follow around a population trajectory (with few and low individual variation).
This “intuitive parenting” highlights the importance of continuing to study this
phenomenon, focusing in infant or parents with disorder, parenting difficulties, etc.

Keywords:

intersubjectivity,

mother-child

interaction,

linear

mixed

model,

developmental trajectories, interindividual variability, mental health development,
scaffolding, Zone of Proximal Development
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1.

Introducció

1

“LA INTERSUBJECTIVITAT és una condició dels humans. Explicaré que també és
un sistema de motivació primari i innat essencial per a la supervivència de les espècies, i
que té un estatus com el sexe o el vincle afectiu”.
Daniel N. Stern (2004, p. 97)2

El concepte de intersubjectivitat emergeix en un context d’una recerca que es va fer els
anys 1967 i 1968 en el Center for Cognitive Studies de la Universitat de Harvard. Es
volia analitzar els comportaments dels infants en els seus primers mesos de vida en
relació a dos modes d’interactuar: ‘fent coses amb els objectes’ i ‘comunicant amb les
persones’. Entre aquests investigadors hi havia Martin P.M. Richards, etòleg de
Cambridge, el pediatra Berry Brazelthon, el professor de psicologia Jerome Bruner i
Colwyn Trevarthen, professor de psicologia infantil i psicobiologia. Per abordar aquest
ambiciós projecte de recerca varen optar per utilitzar les aleshores videocàmeres (Cross
& Hilary, 2011).
La utilització del vídeo i de sistemes d’enregistrament amb miralls que permetessin
copsar moment a moment la dinàmica interactiva de la díada els va obrir les portes a un
món nou per explorar. Podem dir avui que aquests autors conjuntament amb d’altres
com Mary C. Bateson, Daniel N. Stern, o Edward Tronick, per a citar-ne els més
coneguts, foren pioners als anys 60 en la utilització de filmacions de les interaccions
dels bebès amb les seves mares (Beebe, Knoblauch, Rustin, & Sorter, 2005; Lester &
Sparrow, 2010; Stern, 1977).
Això no només va transformar totalment la manera de fer recerca, sinó que va tenir
conseqüències en la forma de conceptualitzar el desenvolupament infantil (Lester,
2010). Aquestes ‘noves lents’ possibilitaren descobrir que els bebès en comptes de ser
passius o simplement reactius no només sintonitzen sinó que col·laboren activament i
gaudeixen de la interacció (Stern, 1977).

2

Traducció pròpia: “INTERSUBJECTIVITY is a condition of humanes. I will suggest that it is also an
innate, primary system of motivation, essential for species survival, and has a status like sex or
attachment.”
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Tot i les marcades diferències que mostren els infants en les seves interaccions amb els
objectes i amb les persones, la psicologia del desenvolupament com a ciència, semblava
cega amb aquestes diferències (Gómez & Núñez, 1998; Rivière, 1991). Més enllà del
que es va anomenar ‘revolució cognitiva’ contra el reduccionisme conductista (Bruner,
1990), la utilització del vídeo va permetre una revolució paradigmàtica, un canvi de
paradigma que encara està en fase de consolidació (Kuhn, 1962). En paraules de Stein
B�ten ;
“(...) ja no es poden sostenir les assumpcions cartesianes i Leibnizianes respecte als
subjectes monàdics i descorporeïtzats [disembodied], i amb ments autocentrades
sense finestres entre elles excepte mitjançant les representacions construïdes o
simbòliques”. (B�ten, 2007b, p. 45)

3

Un dels autors més importants que ha col·laborat en aquest gir copernicà és Colwyn
Trevarthen. Aquest autor va formular a principis dels 70 que els bebès posseeixen una
motivació intrínseca per a comunicar-se i compartir amb els altres que anomenà
intersubjectivitat (Trevarthen, 1974b). Threvarthen escriu aleshores:
Els infants per compartir el control mental amb altres persones cal que tinguin dos
habilitats. En primer lloc, cal que siguin capaços de mostrar als altres almenys els
rudiments de la seva intencionalitat i consciència individual. Aquest atribut d’agent
actiu és el que anomeno subjectivitat. Per tal de comunicar-se, els nadons també han
de poder adaptar-se o ajustar aquest control subjectiu a la subjectivitat dels altres;
també han de demostrar ‘intersubjectivitat’. (Trevarthen, 1979, p. 322) 4
Aquesta intersubjectivitat es manifesta, per exemple, en les seves capacitats imitatives
dels nounats (Kugiumutzakis, 1998; Meltzoff & Gopnik, 1989; Trevarthen, 1974b),
però pren forma setmanes més tard, en el que Mary Catherine Bateson va anomenar
‘protoconverses’ (Bateson, 1979). Marta Sadurní comenta en relació amb això,
3

Traducció pròpia de: “(...) no longer can be upheld as valid Cartesian and Leibnizian assumptions about
monadic subjects and disembodied and self-centred minds without Windows to each other except as
mediated by constructed or symbolic representations”
4
Traducció pròpia de: “For infants to share mental control with other persons they must have two skills.
First they must be able to exhibit to others at least the rudiments of individual consciousness and
intentionality. This attribute of acting agents I call subjectivity. In order to communicate, infants must
also be able to adapt or fit this subjective control to the subjectivity of others; they must also demonstrate
‘intersubjectivity’.”
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(...) l’infant i la seva mare, quan es comuniquen d’aquesta manera, segueixen un
patró rítmic en el que les expressions i sons vocàlics d’un i d l’altre no es solapen.
És com si l’infant tingués un coneixement innat del que representa una estructura
dialògica, dels torns d’intervenció que aquest diàleg implica, de manera que és
capaç de dirigir les pròpies expressions a l’altre i estar amatent a la resposta d’aquest
(...). (Sadurní, 2011, p. 104)
Aquesta comunicació preverbal, que va adoptant la forma dialògica dels enunciats
verbals que caracteritzen el llenguatge i el pensament humà com expliquen les teories
de Mikhaïl Bakhtín (Todorov, 1981) o Vigotski (1978; 1986), es dóna (i es rep) de
manera multimodal. Com explica Threvarthen en les seves conferències, és l’infant amb
les seves expressions facials, els seus moviments de cames, braços, mans i dits, el que
està en sintonia i connexió amb els moviments corporals, gestuals, i verbals de la mare
en el que esdevé una dansa empàtica en la que els dos ballarins intuïtivament llegeixen i
anticipen els moviments rítmics de l’altre en una "dansa mútua" [mutual dance] (Stern,
1977; Trevarthen, 1979).
Aquesta dansa ‘es balla’ de manera intuïtiva. Hanus and Mechthild Papoušek (2002)
han estudiat com moltes circumstàncies en la vida humana (per exemple, les activitats
dels músculs que intervenen en la producció de la parla, la interpretació de música amb
instruments, o quan es balla) requereixen una regulació molt més ràpida de la que pot
processar la consciència. El processament cortical que ens fa conscients del que ens
passa té un processament més lent. D’aquest fet i dels molts indicadors que apunten a
una universalitat de les certes respostes de criança (p.e. la ‘maternès’ [motheresse]) que
funcionen independentment de les cultures, els Papoušek han inferit unes
predisposicions motivacionals dels éssers humans per l’atenció i cura dels seus infants
que anomenen ‘parentalitat intuïtiva’ o ‘criança intuïtiva’ [intuitive parenting]. Un
exemple de l’acoblament psicobiològic que busca la sintonia de manera inconscient ens
el donen aquests autors quan expliquen que l'esforç notable que fem els pares per
aconseguir i mantenir el contacte visual directe amb els nostres nadons és una de les
característiques específiques de la nostra espècie ja que no es coneix en altres animals,
incloent-hi els primats (Papoušek & Papoušek, 2002, p. 193).
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Daniel Stern ens parla d’un ‘conèixer implícit’ [implícit knowing] 5 i va molt més enllà
de relacionar-lo amb els patrons d’actuació sensoriomotrius que són difícils d’explicar
de manera explícita o verbal (com per exemple, com cordar-se un cordó de la sabatilla,
o com mantenir l’equilibri quan vas en bicicleta). L’infant, explica l’autor, coneix
implícitament el que ha de fer amb el seu cos, amb la seva cara, els seus sentiments, els
seus desitjos i expectatives, les excitacions, inhibicions, redireccions de les activitats,
etcètera (Stern, 2004, p. 114). I ens relaciona aquest coneixement amb els patrons
interactius dels infants estudiats pels investigadors del vincle afectiu (Ainsworth,
Blehar, Waters, & Wall, 1978) que venen a tipificar formes dels ‘Models Operatius
Interns’ del vincle afectiu (Bowlby, 1969) que són les representacions del que l’infant
no-verbal esperarà, farà, sentirà i pensarà quan es vegi amenaçat d’alguna manera.
La intersubjectivitat, en poques paraules, és la predisposició motivacional innata dels
humans per a sintonitzar amb els nostres congèneres. La intersubjectivitat, doncs,
s’albira ja des dels primers mesos de vida a través de les expressions emocionals dels
infants – els somriures, manyagues de reconeixement, els arrufaments de les celles
mostrant disgust, els moviments de les mans que assenyalen canviants estats d'alerta,
d’angoixa o d’interès, etc. Aquest desplegament sensoriomotor de l’infant busca
activament sintonitzar-se amb una altra persona simpàtica (en el sentit etimològic del
terme, és dir, persona que ‘vibra conjuntament amb les passions de l’altre’). Els nostres
sistemes nerviosos han estat dissenyats per a ser capturats pels sistemes nerviosos dels
altres. Les altres persones no son mers objectes sinó que són reconeguts com un tipus
especial d’objectes, objectes com nosaltres, que estan disponibles per a compartir els
estats interns, ens explica Daniel Stern.
És més, la possibilitat del ‘self’ (el ‘si mateix’ que permet l’autoconsciència) només
apareix amb l’oportunitat que li dóna la intersubjectivitat. És a dir, la nostra vida mental
és cocreada. Dos ments creen la intersubjectivitat, però, d’igual forma, la
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Stern empra el participi present del verb conèixer (“knowing”) en vers del nom coneixement
(“knowledge”) ja que aquesta forma verbal en anglès indica una acció que està produint-se en el moment
(“an ongoing action”) i dóna una vaguetat constructiva (“constructive vagueness”). La traducció catalana
caldria fer-la amb amb gerundi “coneixent implicit” però resulta agramatical emprada com a nom, i per
tant hem cregut més encertada l’opció de traduir-ho per la versió en infinitiu. [(Vegeu l’explicació d’Stern
a Stern (2004, p. 116)].
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intersubjectivitat forma les dues ments. El centre de gravetat passa de l’intrapsíquic a
l’intersubjectiu (Stern, 2004).
Aquestes mateixes idees tenen una altra expressió en Bathkin. Holdquist ho explica
resumidament d’aquesta manera:
(...) El dialogisme, com la [teoria de la] relativitat, dona per suposat que res pot ser
percebut excepte que sigui confrontat contra la perspectiva d’algú altra: l’assumpció
principal és que no hi ha figura sense un fons. La ment està estructurada de manera
que el món es percep sempre d’acord amb aquest contrast (...) (Holquist, 2002, p.
20)6
Trevarthen (Trevarthen, 1998) proposa que "la idea de la intersubjectivitat de l'infant no
és res més que una teoria de com les ments humanes, en els cossos humans, poden
reconèixer les motivacions dels altres, de manera intuïtiva, amb o sense elaboracions
cognitives o simbòliques" (pàg. 17)7.
Stern arribar a dir: “La naturalesa és sàvia no introduint als bebès en el llenguatge
simbòlic sinó després dels 18 mesos de vida, perquè així ells poden disposar de prou
temps per a aprendre com el món humà realment funciona sense la distracció i la
complicació de les paraules – però amb l’ajuda de la música del llenguatge (Stern, 1977,
p. 113).
Trevarthen va continuar els estudis sobre la comunicació preverbal dels infants quan es
va traslladar a la Universitat de Edimburg l’any 1971. Penelople Hubley, col·laboradora
seva descobrí el 1974 una nova forma d’intersubjectivitat que va anomenar
‘intersubjectivitat secundària’ (Penelope Hubley & Trevarthen, 1979; Trevarthen, 1998;
Trevarthen & Hubley, 1978).
Hubley va descobrir que al voltant del novè mes de vida l’infant passa d’una relació
diàdica persona-persona, la intersubjectivitat que havia descobert Trevarthen, que
6

Traducció pròpia de: “(...) Dialogism, like relativity, takes it for granted that nothing can be perceived
except against the perspective of something else: dialogism’s master assumption is that there is no figure
without a ground. The mind is structured so that the world is always perceived according to this contrast.”
7
Traducció pròpia de: “the idea of infant intersubjectivity is no less than a theory of how human minds,
in human bodies, can recognise one another’s impulses, intuitively, with or without cognitive or
symbolic elaborations”
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passarà a anomenar-se intersubjectivitat primària, a una triangulació persona-personaobjecte o intersubjectivitat secundària (vegeu Figura 1). Aquest nou desenvolupament
és identificable per “la sistemàtica combinació dels interessos de l’infant per la realitat
física del seu voltant, coneguda privadament, amb els actes de comunicació dirigits a les
persones.8” (Trevarthen & Hubley, 1978, p. 184).

Figura 1: Les funcions en el desenvolupament de la intersubjectivitat
secundària. Adaptat de Trevarthen & Hubley (1978, p.215).
(IA) Comunicació: l’infant i la mare interactuen cara-a-cara; no hi ha interès
en l’objecte.
(IB) Manipulacions sobre l’objecte: l’infant interacciona; la mare mira.
(IIC) Fluència persona-persona-objecte completa, l’ús de l’objecte és
compartit entre l’infant i la mare. Per exemple, la mare mostra a l’infant
com fer una tasca (1+2), l’infant accepta (3+4), aleshores mira a la mare i
ambdós estan complaguts (5+6). O – Objecte; I – Infant; M – Mare
Tot i les diferents maneres d’anomenar i conceptualitzar aquest fenomen, hi ha un
consens científic sobre aquest salt evolutiu (p.e., Brazelton & Sparrow, 2006; Fonagy,
Gergely, Jurist, & Target, 2004; Hobson, 2002; Plooij & Rijt-Plooij, 1990; Tomasello,
8

Traducció pròpia de: “This new development is heralded by the ‘systematically combining of interests
of the infant in the physical, privately-known reality near him, and his acts of communication addressed
to persons.”
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1999), i de la seva importància, no només des d’una perspectiva evolutiva, sinó també
evolucionista (Bjorklund, Periss, & Causey, 2009; Cortina & Liotti, 2010). Això és així
ja que tot llenguatge i tota cultura del passat, present o futur (real o imaginable), només
poden sostenir-se en aquesta capacitat específicament humana de compartir ‘actes de
significat’ (Bruner, 1986, 1990).
Trevarthen, ha desenvolupat un model explicatiu que vol integrar els grans sistemes
motivacionals que orienten l’anticipació de la regulació i de l’experiència (atractors
podríem anomenar) que en una versió senzilla es pot veure en la Figura 2, on es poden
veure els tres grans vectors que atrauen l’atenció i la motivació per interactuar del
subjecte (el propi cos, els objectes i les altres persones).

Figura 2: Mapa dels tres usos complementaris dels motius humans que
expandeixen el self. Traducció de la figura original en anglès publicada a
Trevarthen & Hubley (1978).
La combinació d’aquests tres tipus de motivacions intrínseques generen els tres dominis
de la vida subjectiva e intersubjectiva (veure Figura 3): I – Els subjectes individuals
poden actuar en el món físic per al benefici de la seva existència com organismes,
9

avaluant els objectes i les situacions en termes de la seva utilitat nutricional,
d’autoprotecció, de confort, etc.; II – L’ajuda que prové dels altres subjectes cal que
sigui captada pel benefici de l’estat de benestar i confort individual. El tipus de relació
descrita com “aferrament” [attachment] entre l’infant i el cuidador és d’aquest tipus; III
– Quan els subjectes actuen col·laborativament amb interès conscient conjunt i mutu en
el seu món compartit d’objectes i llocs on ells poden actuar i planificar accions
conjuntament, ells guanyen la comprensió intersubjectiva dels significats comuns.
Aquesta és el “companyonatge” [companionship] que duu a l’aprenentatge cultural de
totes les classes.
Trevarthen al llarg de tota la seva dilatada trajectòria, ha aprofundit en les implicacions
a la recerca, teòriques i clíniques d’aquesta motivació intrínseca que cerca interaccionar
i implicar-se amb els altres subjectes (p.e., Trevarthen, 2005, 2011, 2015, Trevarthen &
Aitken, 1994, 2001; Trevarthen, Aitken, Vandekerckhove, Delafield-Butt, & Nagy,
2006; Trevarthen & Daniel, 2005).
Altre tipus d’evidències científiques en les passades dues dècades han anat recolzant la
idea que el nostre sistema nerviós ha estat dissenyat al llarg de la història evolutiva per
a sintonitzar amb els nostres congèneres (Bowlby, 1969; Perinat, 1993, 2007; Schore,
2000; Stern, 1977; Trevarthen & Aitken, 2001). Potser la més important, en aquest
sentit ha esta la descoberta de les neurones espill i dels mecanismes mirror-related
(Ammaniti & Gallese, 2014; Ferrari & Gallese, 2007; Gallese, 2009; Rizzolatti &
Craighero, 2004; Rizzolatti & Sinigaglia, 2006). Aquestes neurones o sistemes
neuronals “(...) poden representar el fonaments neurobiològics de l’expressió d’algunes
formes de la intersubjectivitat primària i secundària” (Ferrari & Gallese, 2007, p. 85) i
d’alguna manera corporeïtzen aquest fenomen mental.
B�ten (2008) i Br�
ten i Trevarthen (2007) també parlen d’un tercer mode
d’intersubjectivitat, o Intersubjectivitat Terciària que “implica la predicació i un sentit
del self verbal o narratiu en els modes de comunicació simbòlica de primer ordre, i (dels
3 als 6 anys), una comprensió de les emocions i ments dels altres de segon ordre (teoria
o simulació de la ment)” (Br�
ten & Trevarthen, 2007, p. 23). Tot i que hi ha cert
consens científic sobre aquests punts d’inflexió evolutiu, pocs estudis empírics
descriuen i exploren les fases o els passos que succeeixen al llarg del segon i tercer any
10

de vida des d’aquest marc teòric. És a dir, hi ha una manca de coneixement sobre quins
són els passos o les fases per les quals transcorre el desenvolupament des d’un sintonia
intersubjectiva secundària a una comprensió intersubjectiva terciària.

Figura 3: Els motius intrínsecs coordinen tres tipus d’atractors del subjecte
humà (S) amb el cos (C) i el món exterior, els objectes (O) i les altres persones
(P). A. Els processos que regulen les funcions fisiològiques del cos mantenen
la integritat orgànica i sostenen les funcions vitals; B – Els enganxaments
[engagements] amb els objectes i situacions físiques assumeixen un control
anticipatori dels efectes de les accions, ajudada per la percepció de les
propietats dels objectes i l’entorn i de les possibilitats d’acció [afford] per a
diferents propòsits; C- La comunicació amb els altres subjectes, i qualsevol
ajustament al seu comportament, que ha de tenir en compte els seus propòsits i
consciencia. Aquesta comunicació i anticipació de les conductes dels altres
subjectes es ajudada per la percepció dels seus motius i emocions, que són
detectades per la percepció dels moviments i ajustos autonòmics que preparen
per les intencions crítiques que es duran a terme. Adaptació i traducció de la
figura original en angles publicada a de Trevarthen & Aitken (2001, p. 15)
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Una excepció en aquesta manca d’estudis són els treballs de Sadurní (1993) i Perinat i
Sadurní (1999) que estudiaren l’ontogènesi del significat en 4 díades des d’un marc
interactiu. Aquests autors descriviren el pas de l’infant com a espectador dels
‘espectacles narratius’ de la mare amb els objectes (10-18 mesos), a través de la fase
d’esdevenir (com un) actor, reproduint-los o intentant fer-ho (18-26 mesos), per a
arribar a ser narrador de noves i creatives historietes (dels 26 mesos en endavant). Les
transicions cap a la comunicació simbòlica en el segon any de vida han tingut molts
estudiosos, i molts sistemes de categories (es poden consultar revisions a: Casby, 2003;
Sadurní & Pérez-Burriel, 2007a). Aquests estudis

assenyalen clares diferències

individuals en el desenvolupament de les destreses comunicatives [communication
skills] relacionades amb la IS (p.e., Camaioni, Aureli, Bellagamba, & Fogel, 2003).
Podem, però, assenyalar que hi ha un camí o una trajectòria en comú d’aquests patrons
que evolucionen en el temps? Més enllà de les esperades diferències individuals degudes
a una multiplicitat de factors que no podem controlar, podem pensar que aquests nivells
relacionats amb les capacitats intersubjectives observades segueixen camins
seqüencialment ordenats i predeterminats?
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2.

Objectius

13

En el present estudi volem estudiar el patró de desenvolupament de la capacitat
de sintonia intersubjectiva que evoluciona durant el segon i tercer any de vida.
El primer objectiu es centra en, per una part, A) comprovar si aquests patrons
segueixen una trajectòria o seqüencia ontogenètica poblacional, i per altra part, i B)
conèixer la possible variabilitat interindividual d’aquests patrons.
El segon objectiu vol conèixer si aquests passos o nivells de sintonia
intersubjectiva

formen

rutes

de

“desenvolupament

normal”

i/o

rutes

de

“desenvolupament alternatives” de manera similar com s’han estudiat en el
desenvolupament de les habilitats de la motricitat grossa (Adolph, Robinson, Young, &
Gill-Alvarez, 2008; Thelen & Smith, 2007; Vereijken & Adolph, 1999). Aquesta
distribució de tots els nivells de sintonia intersubjectiva per l'edat en què apareixen
(emergència) i desapareixen (transformació en una configuració més complexa), ens
permetrà dibuixar les “finestres d'assoliment de les fites intersubjectives”. L’objectiu
final seria proposar aquestes finestres d’assoliment com un estàndard, de la mateixa
manera que les sis grans fites del desenvolupament motor estudiades pel Grup d'Estudi
multicèntric de Referències de Creixement de la OMS (2006b).
El tercer objectiu és centra en analitzar el procés d'ajust matern a les capacitats
intersubjectives en vies de desenvolupament dels seus fills, és a dir, com aquestes
s’ajusten a la seva Zona de Desenvolupament Proper (Vigotski, 1978). Es pretén
comprovar si les mares ajusten el seu nivell de sintonia intersubjectiva al
desenvolupament de l'infant, és a dir, si es pot dibuixar una trajectòria del bastiment de
les capacitats intersubjectives. En concret, de manera similar a la trajectòria
ontogenètica, ens interessa conèixer

si aquesta trajectòria segueix algun tipus de

trajectòria poblacional determinada i quina és la seva variabilitat interindividual o
interdiàdica.
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3.

Procediment
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1.1. Metodologia
La metodologia de treball es basa en la metodologia observacional mitjançant la
codificació de sessions filmades de joc mare-infant a la seva llar, seguint els paràmetres
establerts per aquest tipus d’observació de camp (Anguera, 1983, 1996, 2010; Bakeman
& Gottman, 1986; Kenny, Kashy, & Cook, 2006; Pellegrini, 1996).
Es varen enregistrar sessions de joc lliure de 30 díades mare-infant (15 nenes i 15 nens)
entre els 9 i els 37 mesos. Cada díada va ser filmada bimensualment al llarg de 5
sessions. En aquest sentit l’estudi té un disseny mixt seqüencial i longitudinal.
De les 30 díades seguides, només 27 varen poder formar part dels estudis que es
presenten per abandonament de l’estudi o altres circumstàncies.
Les dades s’han analitzat mitjançant un Model Linear d’Efectes Mixtos (MLM) (Arnau
& Bono, 2008; Hox, 2002; Verbeke & Molenberghs, 2000).

a) Subjectes
Els subjectes d’aquest estudi han estat vint-i-set infants (14 nens i 13 nenes) i les seves
mares. L’edat dels infants estudiats ha oscil·lat en un rang entre 9 mesos i els 37 mesos
(M = 20, SD = 7 ).
Tots els infants van néixer a terme, les seves famílies eren de classe mitjana, cap d’elles
estava separada ni era homoparental. Totes les famílies parlaven català menys dos que
eren castellanoparlants. Es va passar una entrevista a les famílies, l’Entrevista familiar i
de context social; (Sadurní & Pérez Burriel, 2007) per tal de controlar aquelles
situacions tant referent a l’infant com a la família que poguessin esbiaixar els resultats.
Els pares no han reportat en cap dels cassos d’aquests estudi cap patologia o situació
social desavantatjada.
Tots els pares varen signar el consentiment informat per a poder enregistrar i
categoritzar les sessions.
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b) Material i disseny
El material emprat és la Intersubjective Box Game (Sadurní, 1993), que és una maleta
amb uns 14 objectes, entre els quals hi ha dos ninos (p.e., clics de Famobil ©) telèfons
de joguina, una cullereta i diferents peces que es poden acoblar entre elles de diferents
formes, i que estan dissenyades especialment per a permetre’n un ús flexible (per
exemple; imaginatiu i descontextualitzat) (la fotografia del material es pot consultar a:
Perinat & Sadurní, 1999).

c) Procediment
Els infants i les seves mares varen ser filmats a les seves llars en una situació de joc
compartit al llarg de cinc sessions en intervals temporal aproximat de dos mesos. Cada
sessió de joc va ser enregistrada durant aproximadament 10 minuts (M = 9.43, SD =
2.1). Totes les sessions d’aquest estudi han estat totes enregistrades a les llars habituals
dels infants i amb les seves mares. A l’inici de la investigació es va acordar amb cada
mare els dies i l’horari de les sessions de filmació. Aquest cronograma era flexible i es
podia modificar si el nen estava malalt o sorgia un imprevist. Es va tenir en compte
escollir una hora de filmació que no coincidís amb la migdiada dels infants, ni interferís
amb les rutines diàries (berenar, moment del bany, etc...).
Es delimitava una àrea de joc que la videocàmera posada en un trípode pugues agafar.
La consigna que es donava a la mare era: “juga amb aquestes joguines amb el teu nen/a
de la manera que ho fas normalment, en aquesta àrea de joc”. En el cas que la mare
tingués més fills, es demanava que no fossin presents a la hora de joc.
L’edat va ser calculada restant la data de naixement de la data de la sessió. Per calcular
l’edat en setmanes es va dividir aquest número per 7. Les dades aparegudes en mesos
s’han extret dividint l’edat en dies per 30,4375 seguint les convencions emprades per la
Organització Mundial de la Salut en els seus anàlisis de les finestres del
desenvolupament motor (WHO Multicentre Growth Reference Study Group, 2006a,
2006b, 2009).
Les sessions amb errors d'enregistrament Trossos no audibles o no visibles- van ser
descartades de l'estudi.
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d) Procediment de codificació
Les sessions de joc filmades han estat categoritzades seguint el següent procediment:
1) Es fa un primer visionat sencer i sense pauses de la sessió de joc per copsar una
primera idea general de com s’ha desenvolupat la sessió, de l’estil interaccional
del nen i de la mare, de quins formats d’acció conjunta han compartit, i per
situar, de forma aproximada, entre quins nivells de joc a l’escala ens estem
movent.
2) Un segon visionat per establir els diferents episodis o cicles d’acció. Els episodis
es defineixen com les actuacions (de l’infant o de la mare – es categoritzen per
separat) que s’expressen com incidents, esdeveniments o sèrie d’esdeveniments
usualment organitzats al voltant d’un objecte (Perinat & Sadurní, 1999).
3) Un cop realitzada aquesta segmentació es procedeix a la codificació de cada un
d’aquest cicles per tal d’obtenir una puntuació del Nivell de Sintonia
Intersubjectiva de l’infant de tota la sessió.
4) Es repeteixen els passos 2 i 3 per a categoritzar el Nivell de Sintonia
Intersubjectiva de la mare.

e) Fiabilitat
Un 10% de totes les sessions (12 sessions) seleccionades a l’atzar han estat
recodificades per un equip de 5 jutges independents. Aquests jutges són professionals
del nostre grup de recerca, experts en desenvolupament infantil i que han estat formats
en l’Escala de Sintonia Intersubjectiva.
Hem emprat la Calculadora en Línia de Kappa [Online Kappa Calculator] (Randolph,
2008) per a calcular l’estadístic kappa de Fleiss (Fleiss, 1971). El kappa de Fleiss
calcula el percentatge d’acord amb relació amb el que s’esperaria segons l’atzar i, es
representa amb un número entre el -1.0 i l’ 1.0. El valor 0 indica l’atzar, el valor -1,
indica el desacord total, mentre que l’1,0 representa que hem obtingut un acord total.
Podrem dir que hi ha hagut un bon nivell d’acord quan la puntuació sigui superior a
0,70. El valor de l’estadístic kappa de marginalitat lliure [Free-marginal kappa] ha estat
de 0.88889, el que es pot considerar un bon acord entre els jutges.
21

1.2. Instrument: Sistema de Codificació de la Sintonia
Intersubjectiva
La sintonia intersubjectiva es va avaluar segons Sistema de Codificació de la Sintonia
Intersubjectiva. Aquest sistema de codificació consta d'un conjunt de categories
exhaustives i mútuament excloents que anomenem Nivells de Sintonia intersubjectiva (a
la qual per facilitar la lectura ens referirem com LISA que són les sigles en anglès
[Level of Intersubjective Attunement Scale]. Les categories de LISA provenen dels
estudis de Sadurní (1993). Les versions prèvies d'aquest sistema de codificació van ser
posades a prova amb altres noms (Pérez-Burriel, 2006; Sadurní & Pérez-Burriel,
2007b). La primera versió de LISA tenia 9 categories i és la que es va emprar en el
primer dels estudis (Estudi 1) que presentem en aquesta Tesi Doctoral (Pérez-Burriel &
Sadurní, 2014). Posteriorment, una anàlisi estadística de les mateixes les va reduir a les
7 actuals, aquesta versió reduïda ha estat la que hem emprat pels Estudi 2 i l’Estudi 3
d’aquesta Tesi Doctoral (Pérez-Burriel & Sadurní, n.d.; Sadurní & Pérez-Burriel, 2016).
El sistema de codificació avalua tant a la mare (o pare o cuidador / a) com al nen en
dues escales:
 Escala Infantil de Nivells de Sintonia intersubjectiva (LISA-T). Podeu consultar
l’escala a l’Annex 1.
 Escala Parental de Nivells de Sintonia intersubjectiva (LISA-P). Podeu consultar
l’escala a l’Annex 2.
Les dues escales presenten els mateixos nivells.

1.3. Anàlisi estadística
Els Models Multinivell s’han postulat com un mètode idoni pel modelatge de dades
longitudinals (Arnau, 2007; Fitzmaurice, Laird, & Ware, 2004; Hox, 2002; Moskowitz
& Hershberger, 2002; Raudenbush, 2001; Raudenbush & Bryk, 2002; Verbeke &
Molenberghs, 2000). Algunes de les raons que s’argumenten per a emprar aquesta
metodologia són, 1) perquè els models clàssics com l’ANOVA de mesures repetides
necessiten dades balancejades i completes, de manera que 2) aquests models estan
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dissenyats per a gestionar els valors perduts i el panel de pèrdues [handling missing
data and panel drop-out], o més acuradament, per gestionar models amb punts
temporals variables o incloure casos incomplets en l’anàlisi, i 3) perquè no tenen
associats la forma d’acoplament entre els subjectes. És més, els Models Multinivell,
distingeixen entre les fonts de variació dintre-els-subjectes i entre-els-subjectes, i també
descriu com la resposta mitjana individual i de la població canvia al llarg del temps.
Una de les etiquetes d’aquests models multinivell és el Model Linear d’Efectes Mixtos
(MLM), model que hem adoptat en aquest estudi per a testejar les hipòtesis A i B.
Verbeke i Molenberghs (2000) comenten, que el Model Linear d’Efectes Mixtos ha
esdevingut la millor eina paramètrica per a l’anàlisi de les dades longitudinals
continues. El Model Linear d’Efectes Mixtos permet estimar tant els valors esperats de
les observacions (efectes fixos) com les variàncies i covariàncies de les observacions
(efectes aleatoris) (Arnau & Bono, 2008).
La trajectòria del desenvolupament dels nivells d’intersubjectivitat al llarg del període
estudiat es pot representar com una equació lineal simple on la puntuació de l’Escala de
Sintonia Intersubjectiva de l’infant ha estat emprada com a variable depenent (resposta)
que serà predita en base a la variable independent (explicativa) que és l’edat de l’infant
en setmanes. Aquesta relació es pot expressar algebraicament de la següent manera:
,
on l’intersecció

(1)

és la mesura del nivell de sintonia intersubjectiva quan l’edat és

zero (o intersecció), el paràmetre

ens informa de la variació en el Nivell de

Intersubjectivitat cada canvi d’una unitat en l’edat (o pendent de la recta de regressió), i
el valor de la epsilon

està associat a la pertorbació aleatòria que recull tots aquells

factors de la realitat no controlables.
Els subíndexs de l’equació fan referència als 88 punts temporals de mesura (dels 115
registres del nostre estudi, 43 coincideixen amb les mateixes setmanes) que estan en el
primer terme ( ), i als 27 infants que hem seguit longitudinalment

.

L’ Equació 1 representaria l’equació poblacional, o si volem, la que ens representaria
els efectes fixos de l’edat en el Nivell de Sintonia Intersubjectiva mesurat. Es a dir, és la
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trajectòria que defineix millor el conjunt de trajectòries individuals9. Però si volem
estudiar com varien els diferents infants respecte a aquesta trajectòria poblacional,
aleshores caldrà analitzar el comportament de cada trajectòria individual desplegant una
part de l’aleatorietat expressada per l’èpsilon. Seguint la terminologia proposada per
Raudembush (2001), aquesta idea es pot expressar algebraicament de la següent
manera:

(2)
La premissa dels el Model Linear d’Efectes Mixtos és que els resultats [outcomes] estan
determinats per alguns factors que afecten a tots els subjectes (a tots els infants, en el
nostre cas) en la mateixa direcció (els Factors Fixos expressats en l’Equació 1) i per
altres factors que els afecten de manera diferent a cadascun d’ells (o Factors aleatoris
expressats en l’Equació 2).
Aquesta premissa es reflecteix en el model MLM dividint els paràmetres del model de
regressió en dos grups diferents: els efectes aleatòries (o efectes específics de cada
subjecte) i els efectes fixos (o efectes de població). Els efectes aleatoris els podem
entendre com el “soroll” [noise] que pot ser diferent per a cada infant escollit
aleatòriament. Els paràmetres dels efectes fixos són compartits per tota la població
d’estudi i per tant són els que ens permetran testar les nostres hipòtesis de recerca.
Per a l’anàlisi descriptiva de les dades s’ha emprat el programari SPSS en la seva versió
9 (SPSS Inc., 2010). La modelització estadística i les hipòtesis d’aquest estudi s’han
testat emprant el Model Linear d’Efectes Mixt (MLM), específicament amb el
procediment PROC MIXED del programari SAS (SAS Inc., 2008). Totes les decisions
estadístiques s’han pres amb un 95% de confiança (alpha=0,05).

9

Cal aclarir que aquesta trajectòria només és un recurs matemàtic que ens pot donar llum sobre la
tendència (progressiva, regressiva, oscil·latòria, etc) o el comportament (caòtic o ordenat) d’aquestes
categories al llarg del període estudiat (dels 9 als 29 mesos de vida). Fora d’aquest període la trajectòria
pot adoptar o quedar integrada en altres formes. Karen E. Adolph et al. (2008), per exemple, llisten 10
formes idealitzades del desenvolupament, que podríem traduir com la forma lineal, l’exponencial o en
acceleració progressiva, l’asimptòtica, la que esdevé de cop, la que té forma de S, l’intermitent, la no
sistemàtica, l’escalonada, en forma d'U, en forma d’U invertida (p.528). En el nostre cas, bàsicament
estem interessats a conèixer si el desenvolupament de les categories proposades de intersubjectivitat al
llarg del període estudiat es dóna de manera progressiva (és a dir, sense salts o retrocessos) i ordenada (és
a dir, que segueix l’ordre jeràrquic establert).
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Article publicat a:
 Pérez Burriel, M., & Sadurní Brugué, M. (2014). Developmental trajectory of
intersubjectivity in the second and third year of life: Study of fixed-population
and random-individual effects. European Journal of Developmental Psychology,
11(5), 574–591. http://doi.org/10.1080/17405629.2014.888996

25

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

5.

Estudi II

Article publicat a:

 Sadurní, M., & Pérez-Burriel, M. (2016). Outlining the windows of achievement
of intersubjective milestones in typically developing todlers. Infant Mental
Health Journal, 37(4), 356–371. http://doi.org/10.1002/imhj.21576
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6.

Estudi III

Article enviat a la revista Infancia y Aprendizaje (España).

 Pérez Burriel, M., & Sadurní Brugué, M. Trayectorias del andamiaje de la
intersubjetividad en el segundo y tercer año de vida y Zona del Desarrollo
Próximo.
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TRAYECTORIAS DEL ANDAMIAJE DE LA INTERSUBJETIVIDAD EN EL
SEGUNDO Y TERCER AÑO DE VIDA Y ZONA DEL DESARROLLO PRÓXIMO
Resumen
Colwyn Trevarthen postula que los bebés nacen con un sistema de motivación
intrínseco para comunicar y compartir las emociones y significados que denominó
intersubjetividad.

En investigaciones anteriores estudiamos las trayectorias del

desarrollo de la intersubjetividad en el segundo y el tercer año de vida. En este artículo
deseamos conocer si las madres adaptan los niveles de sintonía intersubjetiva a los de
sus hijos y qué relación puede tener ello con la Zona de Desarrollo Próximo. Se han
recopilado ciento quince sesiones de juego libre de 27 díadas madre-niño (13 niños y 14
niñas) de entre 9 y 37 meses de vida. Estas sesiones fueron filmadas y categorizadas
con un sistema de codificación que ha sido desarrollado para analizar el nivel de
intersubjetividad parental en el juego compartido.
un Modelo Linear de Efectos-Mixtos.

Los datos han sido analizados con

Los resultados muestran una trayectoria

poblacional de los niveles de sintonía intersubjetiva de las madres y unas diferencias
individuales aleatorias. Se discuten los resultados en relación a la coevolución del
andamiaje materno y el desarrollo ontogenético infantil.

Palabras clave: intersubjetividad, andamiaje, Zona de Desarrollo Próximo,
modelo lineal de efectos mixtos,
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7.

Discussió general
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Els infants preverbals sintonitzen amb els adults i els altres nens més grans d’una
manera intuïtiva i fluida10. Compartim jocs, bromes i comicitat [funniness] abans que
podem explicar verbalment o explicitar el seu funcionament implícit (Reddy, 2008).
Com ens expliquen autors com Trevarthen, Stern, Perinat o Sadurní (Perinat, 1993,
1995; Perinat, Lalueza, & Sadurní, 1998; Sadurní, Rostan, & Serrat, 2002; Stern, 2010c;
Trevarthen, 2015), és en aquesta matriu intersubjectiva on pot emergir les capacitats de
compartir objectes, símbols i narracions. Aquesta tesi doctoral es centra en
l’estudi del patró de desenvolupament de la sintonia intersubjectiva durant el segon i
tercer any de vida perquè és en aquest període del desenvolupament on emergeixen
aquestes capacitats.
El primer objectiu que ens vàrem proposar va ser el de traçar el patró de
desenvolupament de la capacitat de sintonia intersubjectiva durant aquest període. Hem
emprat un disseny longitudinal microgenètic (Lavelli, Pantoja, Hsu, Messinger, &
Fogel, 2005) i aplicant un Model Lineal Mixt (MLM: Verbeke & Molenberghs, 2000) a
l’hora d’analitzar les trajectòries de desenvolupament de la capacitat intersubjectiva. Els
resultats ens confirmen les investigacions prèvies (Pérez-Burriel, 2006; Perinat &
Sadurní, 1999; Sadurní, 1993; Sadurní & Pérez-Burriel, 2007a) en el sentit que hi ha un
desenvolupament progressiu de la capacitat de la intersubjectivitat al llarg del segon i
tercer any de vida.
En relació al primer objectiu, l’altre aspecte que es volia analitzar és com varien
les trajectòries individuals respecte a la trajectòria poblacional. Hem trobat que es
trajectòries individuals canvien respecte al moment en que s’inicien (avançant-se o
endarrerint-se respecte a l’edat mitjana), però no respecte a la velocitat dels canvis
transicionals. Les nostres dades apunten a que els infants presenten un mateix ritme
d’assoliment de les capacitats relacionades amb la sintonia intersubjectiva, però varien,
en canvi, en el moment en que aquestes són assolides.
Pel que fa al segon objectiu, centrat en conèixer si els nivells de sintonia
intersubjectiva apareixen (emergència) i desapareixen (transformació en una
configuració més complexa), segons l’edat de l’infant, l’anàlisi i la categorització de
10

Cal assenyalar que també amb desajustos, desfases o discordances com ens ensenya Ed Tronick per
exemple en els seus estudis de la cara inexpressiva [still face paradigm] (Tronick, 2007)
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cada sessió individual ens ha permès veure que hi ha períodes específics en els quals
apareixen noves formes de sintonia intersubjectiva a unes edats determinades. Entre
l’inici de la Intersubjectivitat Secundària i l’emergència de la Intersubjectivitat Terciària
hi ha transicions del desenvolupament que pensem que el nostre treball ajuda a
visualitzar. Això ens ha permès dibuixar el que nosaltres hem anomenat “finestres
d'assoliment de les fites intersubjectives”, de manera similar que s’han dibuixat les sis
grans fites del desenvolupament motor estudiades pel Grup d'Estudi multicèntric de
Referències de Creixement de la OMS (2006b).
Finalment, en el tercer objectiu, centrat en comprovar si les mares ajusten el
seu nivell de sintonia intersubjectiva al desenvolupament dels seus infants, aquest estudi
confirma que les mares s'adapten als nivells de capacitat dels seus fills, és a dir, que
canvien les seves 'estratègies de relació' a mesura que els nens van adquirint noves
competències en el desenvolupament de la capacitat intersubjectiva. Els resultats
s'ajusten a la idea del procés de bastida proposat inicialment per Wood, Bruner i Ross
(1976). És més, els resultats d'aquesta investigació apunten que aquestes experiències
tenen una trajectòria comuna (poblacional) i certa variabilitat individual (aleatòria) el
que obre el debat de si el desenvolupament intersubjectiu infantil i la capacitat d'ajust
matern pot concebre com un model epigenètic.

Aquests tres objectius de la present tesi, ens duen a debatre al voltant de tres dels
grans temes de discussió de la psicologia del desenvolupament, que nosaltres posarem
en relació a les capacitats de sintonització intersubjectiva:


Les trajectòries o patrons típics de canvi i les variacions individuals del
desenvolupament



Els canvis del desenvolupament lligats a l’edat: períodes de regressió i de
transició



L’ajustament matern a les capacitats de sintonització intersubjectiva de
l’infant i la zona de desenvolupament proper
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Les trajectòries o patrons típics de canvi i les variacions individuals del
desenvolupament
Un dels grans temes de la psicologia del desenvolupament és descobrir
l’existència de passos o trajectòries evolutives comuns a tots els infants que no pateixin
alguna discapacitat o disfunció o que visquin en entorns que impedeixin el seu
desenvolupament normal (Cicchetti, Toth, & Bush, 1988; Johnson, Jones, & Gliga,
2015; Sroufe, 1990). Per descriure el desenvolupament és necessari centrar-se tant en
els patrons típics de canvi (el desenvolupament “normatiu”) i en les variacions
individuals en els patrons de canvi.
Aquest estudi confirma la transició del desenvolupament descoberta per Hubley
y Trevarthen (1979; 1978) que succeeix a l’edat aproximada de 39 setmanes de vida (9
mesos). El nostre estudi confirma el pas d’una forma de comunicació i de compartir
significats preverbal (Intersubjectivitat Primària) a l’inici una forma de relació més
complexa que inclou l’ús compartit dels objectes (o Intersubjectivitat Secundària).
B�ten (2008)

i B�ten i Trevarthen (2007) postulen un tercer mode

d’intersubjectivitat, o Intersubjectivitat Terciària que implica les capacitats narratives i
de comprensió de les emocions i ments dels altres de segon ordre. El nostre estudi
presenta els passos o les fases per les quals transcorre el desenvolupament des d’un
sintonia intersubjectiva secundària a una comprensió intersubjectiva terciària.
Malgrat que cada infant pot mostrar lleugeres diferències individuals en el
període temporal en que assoleixen els diferents nivells, els resultats dels nostres estudis
mostren que existeix una seqüència evolutiva que pot considerar-se un patró o
trajectòria poblacional.
La variabilitat individual no es dóna en relació a la velocitat dels canvis, que
presenta un mateix ritme per a tots els infants estudiats, sinó que s’ha trobat en relació a
‘avançaments’ o ‘retards’ respecte a la trajectòria poblacional. Aquesta variabilitat, per
tant, afectaria més al moment en que les diferents competències apareixerien en
cadascun dels infants de manera que aquestes es podrien trobar en finestres temporals.
El present estudi ha aportat un petit avenç en el coneixement del
desenvolupament normatiu d’un infant que ens pot ajudar a entendre les desviacions o
trajectòries atípiques i considerar si aquestes desviacions es poden considerar
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patològiques (Bowlby, 1973; Cicchetti & Cohen, 2006; Sroufe, 1990). L’estudi de
possibles trajectòries atípiques o desviades en algun dels punts o nivells estudiats, pot
donar eines molt més precises als professionals i terapeutes que treballen amb infants
amb tot tipus de problemàtiques.
Els canvis del desenvolupament lligats a l’edat: períodes de regressió, de transició i
finestres del desenvolupament
Un altre dels grans temes de la psicologia del desenvolupament està relacionat
amb els canvis relacionats amb l’edat. Davant la possibilitat de que el desenvolupament
de cada infant segueixi una trajectòria atzarosa o aleatòria, els estudis com el nostre
mostren el contrari, que hi ha una certa “planificació” del curs del desenvolupament que
es comú a tots els infants. Autors com Trevarthen o Plooij parlen de canvis en el
desenvolupament lligats a l’edat [age-related developmental changes] (Heimann, 2003;
Plooij, 2010).
Hi ha dos moments en el desenvolupament en que aquests canvis lligats a l’edat
són més clars i han estat més estudiats. El primer és en l’embriogènesi o les fases
embrionàries abans de néixer (Trevarthen & Aitken, 2003), i el segon en l’adolescència
(Sadurní & Rostan, 2003a). Frans X. Plooij (2003) afirma que els salts o canvis ràpids
en el desenvolupament de les estructures cerebrals relacionades amb l'edat que s’han
estudiat i evidenciat en l’embrió o fetus humà no s'aturen amb el naixement i que, per
tant, s'espera que els canvis en el desenvolupament del cervell relacionats amb l'edat es
produeixin des de la infància fins a la senescència.
En relació amb això, Brazelton (1992; Brazelton & Sparrow, 2006) va
desenvolupar la seva noció de "Touchpoints" (“punts de contacte”) com a moments
predictibles que ocorren just abans d'un augment o un ràpid creixement en el
desenvolupament quan, per un curt temps, el comportament de l’infant es desestabilitza.
Per altra banda, Van de Rijt-Plooij i Plooij van estudiar, primer en primats i
després en infants humans, períodes relacionats amb l'edat en els quals hi ha una
intensificació de contactes entre mare i fill (Plooij, 2010; Rijt-Plooij & Plooij, 1987,
1992, 1993). Aquests autors van demostrar que aquests períodes en què els infants es
tornen més difícils de portar, més rondinaires, vulnerables i demandants d'atenció dels
pares succeeixen en els mateixos moments del seu desenvolupament, que són les
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següents setmanes: 5, 8, 12, 17, 26, 36, 44, 53, 61-62 i 72-73. Aquests autors van
anomenar aquests moments evolutius, períodes de regressió. Un estudi intercultural
europeu dels períodes de regressió infantil (Grup de Recerca ISIRP) va presentar
evidències que donen suport a aquests períodes de regressió associats a l’edat (Lindahl,
Heimann, & Ullstadius, 2003; Sadurní & Rostany, 2002, 2003; Woolmore & Richer,
2003).
Utilitzant metodologia microgenètica, vuit períodes de regressió es van vincular
a vuit períodes de transició o períodes en que les mares relaten canvis en les capacitats
comunicatives, cognitives o motrius dels seus infants (Sadurní, Pérez Burriel, & Plooij,
2010). Aquest estudi aniria en la línia de corroborar hipòtesi ja formulada per Brazelton
que el desenvolupament procedeix a través d'una sèrie de períodes de desorganització,
seguit de períodes de reorganització on s’incorporen noves capacitats funcionals i
habilitats (Brazelton & Greenspan, 2000; Brazelton & Sparrow, 2006).
Tenint en compte que en la present tesi s’estipulen sis canvis del
desenvolupament relacionats amb l'edat, podria ser raonable pensar que alguna
desorganització

del

sistema

podria

sorgir

abans

d'aquestes

sis

importants

reorganitzacions. És a dir, podríem pensar en l’existència de períodes de regressió que
apareguin abans de cadascun d’aquestes transicions en el nivell de sintonia
intersubjectiva.
És a dir, es pot pensar que abans de cada canvi en la forma de la comunicació
intersubjectiva, els nens perden la seva seguretat homeostàtica i activen el seu sistema
d’aferrament o vincle afectiu cap als seus cuidadors per tal que aquests els ajudin a fer
front als nous reptes.
Trevarthen, en aquest sentit, precisament apunta a que aquestes reorganitzacions
del desenvolupament poden estar condicionades per les capacitats de sintonització
intersubjectiva. Trevarthen explica, "(...) totes les grans revolucions i passes de la
intel·ligència humana observats durant la vida d'una persona estaran associades amb els
canvis en la psicologia comunicativa intrínseca. Estic suggerint que cada revolució
cognitiva és, de fet, subordinada a una revolució en el mecanisme mitjançant el qual la
intel·ligència és establerta entre el més jove i el més gran, sobre els quals el creixement

95

del coneixement d'un nen és dependent. (...) "(1982, pàg . 32)11. En altres paraules,
Trevarthen ens suggereix que existeix una mena de desenvolupament del cervell
"experiència expectant" [experience-expectant] intersubjectiva. Hernández-Blasi,
Bering, i Bjorklund (2003), ens expliquen que tot i la diversitat d'ambients que els
infants experimenten, el desenvolupament avança de forma molt similar a la major part
d'individus. La raó d’això és que els nens hereten “no només un genoma típic-de-laespècie sinó també un ambient típic-de-la-espècie” (traducció pròpia, p.277). Una de les
premisses de la Psicologia Evolucionista del Desenvolupament proposa que els animals
(incloent els humans) han evolucionat per "esperar" un cert tipus de ambient. Això ens
parlaria de l’existència d’una informació ambiental comuna que compartiríem tots els
membres de l’espècie en contrast amb l’experiència depenent [experience-dependent]
que implicaria tot allò de diferent que rebem del nostre entorn (entorn en un sentit
ampli, natural, cultural, social) que ens fa ser únics e irrepetibles (Greenough, Negre, &
Wallace, 1987; Schore, 1994; Siegel, 2001). Trevarthen postula que la intersubjectivitat
és l’ambient típic-de-la-espècie que s’espera trobar l’organisme en desenvolupament.
Però més enllà d’això. L'evolució, ens expliquen les noves teories
evolucionistes, ja no pot ser vista com una processó dels avantpassats adults que
canvien en resposta a les pressions de selecció al llarg del temps, sinó que cal
conceptualitzar-la com una progressió de les ontogènies. El que evoluciona, doncs, són
els patrons de desenvolupament. Des d'aquesta perspectiva, els canvis en la ontogènia,
sobretot al principi ontogènia, poden haver tingut un impacte significatiu en les
pressions de selecció que l’organisme ha d’enfrontar, i per tant sobre l'eventual evolució
de les espècies (Bjorklund, 2006). Trevarthen apunta que els canvis més importants
d’aquesta

ontogènia

estan

relacionats

amb

les

capacitats

de

sintonitzar

intersubjectivament. En el tercer punt de discussió retrobarem aquestes idees.
Aquestes

reorganitzacions

del

desenvolupament

de

les

capacitats

de

sintonització intersubjectiva de l’infant poden ser dibuixades en una gràfica de la
mateixa manera que les Finestres d’Assoliment de les Capacitats Motores estudiades pel
11

Traducció pròpia de la versió en anglès de l’original: ““(…) all major revolutions and steps up in
human intelligence observed during the life of a person will be found to be associated with changes with
intrinsic communicative psychology. I’m suggesting that each cognitive revolution is, in fact,
subordinated to a revolution in the mechanism by which intelligence is established between the young
person and older people upon whom a child’s growth of knowledge is dependent.(…)” (1982a, p. 32).”
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Grup de l’Estudi Multicèntric de Creixement de Referència de la OMS (WHO
Multicentre Growth Reference Study Group, 2006a; WHO Multicentre Growth
Reference Study Group, 2006b; WHO Multicentre Growth Reference Study Group,
2009) dibuixen els grans salts evolutius associats amb el desenvolupament motor.
Així doncs aquesta tesi presenta un esbós d’aquestes finestres d'assoliment de les
fites intersubjectives que pautaria el que seria un estudi multicentre fet amb una mostra
molt més gran i feta a diferents parts del món. Aquestes finestres de progrés
possibilitarien establir els rangs d’edats estàndards d’aparició d’aquestes capacitats de
sintonia intersubjectiva, i per tant possibilitarien conèixer les desviacions d’aquest patró
que serien preses com evidències d’un creixement anormal que caldria ser estudiat
(com en els casos de trastorn de l'espectre autista, trastorn d'hiperactivitat amb dèficit
d'atenció, síndrome de Down, trastorn del llenguatge expressiu, etc.).
A més, podríem comparar aquestes finestres normatives amb els resultats d'una
"població en risc" o en condicions de desenvolupament no òptimes (per exemple, mares
amb depressió, trauma, situacions de negligència o de maltractament infantil).
L’ajustament parental a les capacitats de l’infant i la zona de desenvolupament
proper
El darrer gran tema de la psicologia del desenvolupament no es focalitza tant en
les capacitats de l’organisme en desenvolupament, sinó en les adaptacions que es fan en
el seu entorn que poden afavorir, limitar o desviar-ne la seva trajectòria epigenètica
(Waddignton...). Des de la Psicologia Evolucionista del Desenvolupament ens parlen
d’una co-evolució dels sistemes de l’organisme en desenvolupament i dels sistemes de
criança i cura d’aquests organismes (parenting) (Rilling & Young2014; Feldman. 2015).
Aquest estudi confirma que les mares s'adapten als nivells de capacitat dels seus
fills, és a dir, que canvien els seus 'estratègies de relació' a mesura que els nens van
adquirint noves competències en el desenvolupament de la capacitat intersubjectiva. Els
resultats s'ajusten a la idea del procés de bastida proposat inicialment per Wood, Bruner
i Ross (1976). És més, els resultats d'aquesta investigació apunten que aquestes
experiències tenen una trajectòria comuna (poblacional) i certa variabilitat individual
(aleatòria) el que obre el debat de si el desenvolupament intersubjectiu infantil i la
capacitat d'ajust matern pot concebre com un model epigenètic, és a dir, quan l’entorn
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en forma de formes criança al seu torn modula l’expressió genètica dels fills i dóna
forma al desenvolupament neural del seu cervell social.
Un punt a subratllar, en aquesta línia, és el fet que la trajectòria dels nivells
d'intersubjectivitat materns en situació de joc amb el seu fill/a no només és jeràrquica,
és a dir, que progressa de nivells de menor a major complexitat, sinó que sembla que
està pautada de manera seqüencial. Això vol dir, d'una banda, que no hi ha retrocessos
ni es salts en els nivells i, d'altra banda, que aquesta seqüència passa per aquests nivells
determinats i no per uns altres. És a dir, les nostres dades apunten que l'ajust matern al
nivell intersubjectiu infantil segueix també una pauta fixa, i per tant, independent de la
cultura i en alguna mesura biològicament determinada de forma semblant al maternèsi
[motherese]en línia amb les propostes de la parentalitat o criança intuïtiva [Intuitive
parenting] de Papoušek & Papoušek (2002). Aquesta hipòtesi, suggerida per les dades i
resultats d'aquest estudi, hauria de ser objecte de noves investigacions, amb mostres
grans. Aquestes mostres haurien de realitzar, d'una banda en entorns culturals
diferenciats i, de l'altra, amb nens que presentin trastorns del desenvolupament i, per
tant, la possibilitat que els seus nivells intersubjectius no es corresponguin amb les
seves edats evolutives. En ambdós casos podríem, aleshores, constatar si es pot
confirmar la trajectòria poblacional de l'ajust matern i començar a analitzar els factors
que incideixen en la variabilitat individual.
En línia amb aquest debat hi ha una altra sèrie d'arguments que creiem necessari
ressaltar. Volem ressaltar que la intersubjectivitat la definim com un sistema de
motivació primari, és a dir, una capacitat bàsica per a la nostra supervivència com a
espècie, ja que depenem dels significats intersubjectius socialment compartits perquè
són aquests els que ens defineixen com a membres d'una determinada cultura -i moment
històric-12 . Per altra banda, és important tenir en compte que la intersubjectivitat és,
com hem volgut explicar en la introducció, una capacitat o forma de coneixement
relacional implícita [implicit relational Knowning], i per tant, un tipus de processament
cognitiu que està regit de manera inconscient almenys en les seves formes primigènies
(Stern, 2004). El descobriment de les neurones espill mostra que hi ha una predisposició
dels aparells sensoriomotors i cerebrals per fer aquest processament ràpid, automàtic i
i, afegiríem, autopoesicament, creen les condicions de la cultura que els fa possible
(Maturana & Varela, 1990).

12
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no conscient de les emocions i intencions dels altres (Rizzolatti & Sinigaglia, 2006).
Aquests fets apunten en la direcció de pensar que no només el cervell del nen en
desenvolupament està preparat/motivat per compartir i dialogar amb els altres seguint
un trajecte ontogenètic preestablert com hem vist en els dos primers estudis d’aquesta
Tesi, sinó que també el cervell de l'adult és plàstic i pot veure’s afectat per aquestes
pertorbacions que ja estan predeterminades. Aquest joc d’encaixos facilita que els
cuidadors operin en el que Vigotski va anomenar la Zona de Desenvolupament Proper
del seu fill, i es converteixen en un artífexs del seu progrés evolutiu.
Cal tenir en compte que, seguint Vigotski, aquest progrés només és viable si els
pares es situen en aquesta àrea de límits difosos que hi ha entre les funcions
psicològiques que ja estan madures

i aquelles altres

que encara estan en estat

embrionari o procés de maduració (Vigotski, 1978). Per exemple, Bjorklund, Periss i
Causey (2009) analitzant els avantatges adaptatives associades a l'extensa etapa de 'no
maduresa' [immadurity] ens recorden que no qualsevol proposta d'instrucció, per molt
bones intencions que tingui, pot ser bona per al desenvolupament del nen. Les propostes
d'aprenentatge poden ser beneficioses o perjudicials depenent del tipus d'aprenentatge i
del moment del desenvolupament.
Arribats a aquest punt podem preguntar-nos És aquest conjunt de patrons de
resposta materna adaptades al moment del desenvolupament de l'infant i la seva edat
cronologia resultat d'un esdevenir filogenètic que ha preparat a les mares de la nostra
espècie per acoblar-se a les necessitats del desenvolupament dels seus infants?
Tal com alguns autors sostenen, en l'esdevenir de la nostra espècie s'ha produït
una coevolució del procés ontogenètic infantil i de la bastida matern (Bjorklund, 2006;
Feldman, 2015; Hernández-Blasi et al., 2003). És interessant assenyalar, referent a això,
que les trajectòries de bastiment individuals trobades en el nostre estudi només es
desvien unes de les altres temporalment i en poca proporció, és a dir, apareixen amb
petits retards o petits avenços respecte a la trajectòria poblacional. Això assenyala la
possible existència d'un component cronobiològic, és a dir, una resposta materna
condicionada no només per les capacitats demostrades pel seu fill, sinó, també, per la
seva edat.
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Conclusions
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La psicologia del desenvolupament és la ciència que estudia els canvis de l’ésser
humà al llarg del seu cicle vital. Els tres objectius d’aquesta ciència es poden resumir en
descriure, explicar i optimitzar el desenvolupament humà (Baltes, Reese, & Lipsett,
1980).
Per descriure el desenvolupament és necessari focalitzar l’atenció tant en els
patrons típics de canvi (desenvolupament normatiu) com en les variacions individuals
d’aquests patrons. El primer dels nostres estudis s’ha centrat en (1) determinar si existia
algun patró de canvi poblacional, i, en el cas que fora així, (2) conèixer com es
distribuïen les diferents trajectòries individuals al voltant seu.
Per explicar aquests canvis ontogenètics ens hem servit del paradigma teòric que
cerca les explicacions de les propietats emergents [autopoesíques (Maturana & Varela,
1990, 1994)] del organisme en la seva relació social. Cal citar, en aquest punt a Vigotski
(1978) quan afirma que el coneixement de la realitat es genera en una matriu
intermental; i que s'internalitza i va fer intramental només en una etapa posterior.
Vygotsky va insistir que el desenvolupament és el pas de la biologia a la cultura, un
passatge que requereix la mediació dels adults (Perinat i Sadurní, 1999). Podem
entendre la Teoria de la Intersubjectivitat de Trevarthen com una versió actualitzada
d’aquests postulats vigotskians.
Aquests paradigma intersubjectiu (versus versions del desenvolupament
solipsistes o en els que les relacions o vincles afectius i socials només són una variable
contextual més) ens situen en un marc explicatiu però no ens expliquen quina forma
adopta el desenvolupament, per exemple, és continu o es fa a salts? (Adolph, Robinson,
Young., & Gill-Alvarez, 2008). Avança en tots els infants seguint els mateixos passos o
hi ha rutes alternatives (citar rutes Gross motor development)? Els canvis succeixen en
les mateixes edats?
El segon estudi hem intentat respondre a totes aquestes preguntes. Els nostres
resultats indiquen que el desenvolupament de les capacitats intersubjectives no són
continus, sinó que succeeixen en períodes o moments de transició. Les anàlisis
estadístiques ens permeten delinear 6 d’aquestes transicions.
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El nostre estudi, amb les precaucions que cal que tenir pel tipus de disseny el
nombre de dades recollit, ens permet dir que la seqüència d’aquestes sis transicions és
fixa i que no hi ha salts o retrocessos.
En darrer terme i amb les mateixes precaucions, les dades recollides en aquest
estudi ens permeten esbossar el dibuix de les “finestres d'assoliment de les fites
intersubjectives”.
El darrer objectiu de la psicologia del desenvolupament és optimitzar el
desenvolupament. Vigotski (1978) va utilitzar la metàfora espacial de Zona de
Desenvolupament Proper per a parlar d’aquelles capacitats no madures però en procés
de maduració que haurien de ser el centre d’atenció dels processos d’instrucció
justament per a optimitzar aquest desenvolupament embrionari (strictu sensu, en
Vigotski, per a possibilitar-lo). La moderna psicologia i neuropsicologia relacional ens
ofereixen un panorama molt més ric i complexa. S’ha passat d’un focus en les
interaccions amb els objectes que possibiliten la creació d’esquemes i estructures
cognitives a una atenció a les relacions afectives, de cura i protecció així com de
companyonia i cooperació que es donen entre els subjectes (Fosha, Siegel, & Solomon,
n.d.; Perinat, 2007; Sadurní, 2007, 2011; Schore, 2005; Siegel, 2001; Stern, 2010a).
El nostre estudi descriu que també respecte al comportament de les mares
d’infants en el segon i tercer any de vida es pot estipular un patró de bastiment comú a
totes elles. Parlem de patró de bastiment perquè el nivell de sintonia intersubjectiva en
el que es situen les mares del nostre estudi sempre ha estat el mateix o un xic superior a
les capacitats emergents dels seus fills. De igual manera, les variacions individuals són
poques i de poca magnitud.
Donat que les mares no han tingut cap “instrucció” per a seguir aquest patró de
bastiment, per explicar aquests resultats ens basem en la noció de “criança o parentalitat
intuïtiva” (Papoušek & Papoušek, 2002). De la mateixa manera que totes les mares
humanes, independentment del context social o cultural on hagin nascut o s’hagin
desenvolupat, utilitzen unes expressions i un to de veu diferent amb els seus nadons en
unes edats determinades (i no en altres), aquests resultats ens porten a plantejar si aquest
bastiment matern també és d’alguna manera “predeterminat”.
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En relació a les limitacions de l’estudi, la més important és en relació a la
grandària de la mostra. En aquest sentit és interessant plantejar-se aquest estudi com una
prova pilot del Sistema de Codificació de la Sintonía Intersubjetiva. La segona
limitació, relacionada amb la primera, es que no s’han pogut realitzar un estudi
comparatiu dels infants segons la tipologia de famílies, el nivell de risc de les mateixes,
etc. Hem partit d’una mostra d’infants el més normalitzada possible, tot i que en el
concepte ‘noise’ s’enten que hi ha un cúmul no específic de variables que poden ser
diferents per a cada nen i per cada díada. Si volem estudiar la trajectòria poblacional
dels infants, és obvi que necessitaríem estudis comparatius per a conèixer l’efecte
d’aquesta variabilitat. Aquesta creguem que pot ser una línia futura de recerca que seria
important seguir.
Una altra línia de treball que podria sorgir d’aquesta tesi gira entorn als
components afectius del procés de bastida parental. Això ens portaria a reconsiderar les
nocions de ZDP per acoblar-hi aquest component afectiu que impulsaria aquest
desenvolupament per les avingudes epigenètiques que discorren entre l'activació del
sistema de vincle afectiu (per hiperestimulació, per exemple), i la depressió (per
hipoestimulació). Val a dir que els resultats que es presenten en aquest estudi es centren
en l'avaluació del nivell de sintonia intersubjectiva en el qual se situen les mares pel que
fa al nen però no ens descriuen la forma afectiva i interactiva mitjançant la qual es
realitza en intercanvi de significats. Seria positiu que, en futures investigacions, la
nostra escala pogués complementar-se amb una altra que, en paral·lel, avalués aquests
paràmetres.
Això obriria la porta a una ampliació d'aquesta investigació incorporant com a
objecte d'estudi progenitors amb història prèvia i/o actual de risc de maltractament
infantil i/o problemes de salut mental. En aquest sentit, creiem que pot ser una eina molt
útil per a plantejar intervencions psico-socials, clíniques o psicoterapèutiques que
tinguin en compte el moment evolutiu de l’infant i les necessitats associades amb aquest
moment evolutiu, i el context social, familiar, però fonamentalment diàdic d’aquesta
capacitat. Alguns estudis actuals ja ressalten, la vídeo-intervenció com a noves formes
terapèutiques són molt recomanables (Beebe, 2003; Downing et al., 2008; Downing,
Wortmann-fleischer, Einsiedel, Jordan, & Reck, 2013; Guedeney & Guedeney, 2010;
Guedeney & Tereno, 2012; Kennedy, Landor, & Todd, 2011; Reck et al., 2004).
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Finalment, assenyalar que, més enllà de la investigació bàsica, els nostres estudis
tenen voluntat d'aplicació pràctica. L'escala que hem dissenyat pot ser fàcilment
traduïda en tipus i formes de propostes de jocs que poden ser posades en pràctica per
qualsevol tipus de mare o persona que interactuï amb els nens com a forma d'optimitzar
el desenvolupament del nen o incidir en els retards maduratius o en trastorns del
desenvolupament. D'altra banda l'escala, a causa de la seva estructura per edats i
senzillesa de materials i aplicació, podria reconvertir-se en un programa didàctic per a
pares de risc que facilités el joc al nivell intersubjectiu adequat del nen alhora que
incidís, en combinació amb altres instruments , en els aspectes de regulació emocional,
gaudi mutu i expressió positiva de l'afecte.
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Annex 1: Escala Infantil de Nivells de Sintonia intersubjectiva
(LISA-T)
Nivell Categoria
A (1)

Intersubjectivitat
primària

Descripció de les categories
Aquest codi serà emprat quan es donen majoritàriament aquests tipus de
conductes i no pugui ser emprat un codi més alt.:
 A.1. L’infant la major part del temps fixa la seva atenció en la mare,
sobretot les seves expressions facials, i pot participar activament
(proto-diàlegs), però es alhora que fa això es desentenent del que fa amb
els objectes (que pot tenir a la mà, i manipular tot seguit).
 A.2. L’adult i l’infant comparteixen uns jocs persona-persona
(moixaines, jocs de falda, ...). Si en aquest tipus de joc, apareixen
objectes, estan supeditats al mateix joc, és a dir s’empren per a aquesta
finalitat lúdica. Exemples: Pessigolles, manyagues, carícies, joc del
cu-cut (amb el qual la mare es tapa amb un drap)...

B (2)

Transició d’IP a IS

Aquesta puntuació és de transició, i s’utilitza per a puntuar aquells infants
que, tot i no mostrar conductes clares de secundària (triangulació), tenen
una mirada molt més activa i centrada en les actuacions [displays]
maternes, no tant centrats en la cara com amb el que fa la mare amb els
objectes (infant com espectador):
 B.1. L’infant la major part del temps fixa la seva atenció en la mare i el
que està fent amb els objectes, però no intervé en el joc.

C (3)

IS manipulativa

Aquesta puntuació és per a infants que clarament són capaços de compartir
les accions sobre els objectes (pròpies o de la mare) amb la mare. L’infant
mostra dos o més de les següents conductes en la sessió que s’està
codificant i no es pot codificar amb un codi més alt.
 C.1. L’infant comparteix l’atenció d’un objecte amb la mare, però només
li aplica senzills esquemes sensoriomotors. La manipulació ha d’anar
forçosament acompanyada de mirades o altres formes comunicatives que
assegurin la triangulació. Exemples: manipular atentament un objecte
alternant aquesta conducta amb la de mirar la mare.
 C.2. L’infant comparteix l’atenció amb la mare de les accions de
combinació de dos o més objectes. La manipulació ha d’anar
forçosament acompanyada de mirades o altres formes comunicatives que
assegurin la triangulació. Les manipulacions no suposen una planificació
prèvia. Les manipulacions no suposen un “ús cultural” de les peces.
Exemples: Juxtaposar, colpejar, posar/treure, fer cabre, tapar, alternant
aquestes conductes amb la de mirar la mare.
 C.3. L’infant i la mare comparteixen la major part del temps jocs
persona-persona que involucren ritmes, gestos, vocalitzacions,
cançonetes compartides amb la mare. S’observa un cert ajustament i
sincronia mútua que la diferenciaria del joc persona-persona de la
primària.
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D (4)

IS manipulativa
funcional

Aquesta puntuació és intermèdia, on les accions sobre els objectes es
complexifiquen però encara no apareixen la predicació a través de jocs de
“fer-com-si”. L’infant mostra dos o més de les següents conductes en la
sessió que s’està codificant i no es pot codificar amb un codi més alt:
 D.1. L’infant comparteix l’atenció amb la mare pel que fa a les accions
de combinació de dos o més objectes. Les accions suposen un cert
coneixement de l’ús cultural de l’objecte, però no hi ha evidència d’un
ús simbòlic (“fer com si”). La manipulació ha d’anar forçosament
acompanyada de mirades o altres formes comunicatives que assegurin la
triangulació. Exemples: l’acció de beure d’una tassa de joguina, però
sense els sorolls o expressions verbals del tipus: “Mmmm! Que bona!”
 D.2. L’infant comparteix la major part del temps l’atenció amb la mare
pel que fa a les accions de combinació de dos o més objectes. Les
accions suposen un cert coneixement del funcionament de les peces o
joguines, i per tant una certa planificació. La manipulació ha d’anar
forçosament acompanyada de mirades o altres formes comunicatives que
assegurin la triangulació. Les manipulacions no suposen necessàriament
un “ús cultural” de les peces. Exemples: Unir correctament tres o més
peces que s’acoblen entre elles.

E (5)

IS Simbòlica de
primer ordre

Aquest codi és per a infants que clarament són capaços de predicar
dialògicament en formats de joc de “fer-com-si”, és a dir, que són capaços
de fer jocs simbòlics senzills. L’infant mostra dos o més de les següents
conductes en la sessió que s’està codificant i no es pot codificar amb un
codi més alt:
 E.1. L’infant comparteix l’atenció amb la mare pel que fa a les accions
de combinació de dos o més objectes. Les accions suposen un cert
coneixement de l’ús cultural de l’objecte, i hi ha evidència d’un ús
simbòlic (“fer com si”) de l’objecte. Exemples: l’acció de beure d’una
tassa de joguina, però amb els sorolls, ganyotes, o expressions verbals
del tipus: “Mmmm! Que bona!”

F (6)

IS Simbòlica de
primer ordre
articulada

Aquesta puntuació és intermèdia. L’infant ja és capaç d’enllaçar dos jocs
simbòlics senzills, sense que hi apareguin clarament cap substitució o
“recontextualització”. L’infant mostra dos o més de les següents
conductes en la sessió que s’està codificant i no es pot codificar amb un
codi més alt:
 F.1. L’infant comparteix l’atenció amb la mare unint dos o més “accions
simbòliques” senzilles. Exemples: oferir i donar menjar d’un got de
joguina buit per després donar de menjar als ninos.
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G (7)

IS Simbòlica
recontext

L’infant amb aquesta puntuació ja es capaç de recontextualitzar
(descontextualitzar) els significats imbuïts en els objectes i compartits amb
l’adult. L’infant mostra dos o més de les següents conductes en la sessió
que s’està codificant i no es pot codificar amb un codi més alt:
 G.1. L’infant comparteix l’atenció amb l’adult pel que fa a una “acció
simbòlica” (fer com si) i un dels objectes és usat simbolitzant-ne un altre
d’una categoria diferent. Exemples: fer servir un telèfon de joguina com
cotxe, utilitzar un bloc de fusta com a cullera, o dir que un objecte és un
avió i després dir que és una trompeta, etc...

H (8)

Consolidació de la
Comunicació
Simbòlica
recontextualitzada

Aquest codi és de transició perquè simplement és una complexificació del
codi anterior on l’infant pot crear jocs simbòlics on substitueix o
recontextualitza els objectes i sap enllaçar aquests jocs simbòlics
recontextualitzats sense que hi hagi o es vagi creant cap fil narratiu (per
part de l’infant). L’infant mostra dos o més de les següents conductes en
la sessió que s’està codificant i no es pot codificar amb un codi més alt:
 H.1. Igual que l’anterior però enllaçant els jocs de “fer-com-si” on hi
apareixen clarament substitucions o recontextualitzacions dels objectes.
Exemples: donar de menjar els ninos i després portar-los a passeig fent
que un tros de fusta “sigui” una barca.
 H.2. Igual que l’anterior però amb substitució de dos o més objectes.
Exemples: donar de beure als ninos simulant que un tap de plàstic “és”
una olla i després portar-los a passeig fent que un tros de fusta “sigui”
una barca.

I (9)

IT
– Emergència de la
Comunicació
Simbòlica de segon
ordre

Aquest codi és pels infants que construeixen o, co-construeixen amb les
seves mares, un “petit món” en miniatura amb les joguines en un procés
autopoièsic en el qual el mateix joc va creant els personatges, l’escenari i
la trama característiques d’una narració. A diferència de la resta,
prototípicament aquest joc es presenta només un cop i ocupa tota la sessió
de joc. Per tant, per a codificar-lo l’infant només cal mostrar l’aparició
d’un cop la següent conducta:
 I.1. L’infant comparteix l’atenció amb l’adult d’una història, narració on
apareixen i desapareixen personatges, situacions, escenaris...Exemples:
oferir i donar menjar d’un got de joguina buit per després donar de
menjar als ninos, fer com si haguessin “caigut” i “pres mal”, trucar al
metge, a la família etc. Les “accions simbòliques” s’enllacen a través
dels noms dels diferents escenaris que es van creant: “ara el tiet Joan i la
tia Agnès van a menjar a casa...”. “els infants van a l’hospital i el metge
els cura”... etc.

129

nul

Manca de Sintonia
intersubjectiva

Aquest codi serà emprat quan no hi ha constància de l’activació de
l’aparell motivador alteroceptiu o bé, hi ha un rebuig persistent a
sintonitzar amb la mare la major part del temps de la sessió. En aquests
casos codificarà com:
 A.1. L’infant no és capaç de mantenir l’atenció més de 3 segons en cap
objecte o acció, la seva atenció no es circumscriu en cap de les
configuracions estimulars que se li presenten, que en síntesi són la mare,
els objectes o els ritmes.
 A.2. L’infant la major part del temps fixa la seva atenció en un o
diversos objectes però no està atent al que fa la mare tot i les seves
crides d’atenció. Poden produir-se esquemes sensoriomotors senzills
(“reaccions circulars secundàries”) però sense la recerca de confirmació
o aprovació de la mare. Exemples: l’infant manipula o observa qualsevol
objecte sense que hi hagi cap mirada ni mostra d’interès cap a la mare.
 A.3. L’infant no és capaç de mantenir l’atenció més de 3 segons en cap
objecte o acció, tampoc és capaç de prendre atenció a les propostes de la
mare i presenta un malestar que es mostra en conductes disruptives com
són tirar els objectes u altres.
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Annex 2: Escala Parental de Nivells de Sintonia
intersubjectiva (LISA-P). Versió Resumida
Categoria

Descripció de les categories

A. Sintonia
intersubjectiva
Primària - Jocs
Persona-Persona

Aquest nivell es caracteritza perquè la mare intenta una primera sincronia
emocional-comunicativa amb el nadó. S'inicia amb les primeres alternances
de mirades i vocalitzacions mare-fill i inclou, al ritme del desenvolupament
infantil, jocs de components rítmics, cançons, jocs en què la mare introdueix
un factor "sorpresa" per aconseguir el riure del nen / a, introducció de gestos
rituals com dir adéu, etc.

B. Sintonia
intersubjectiva
Secundària- Joc
manipulatiu

A partir d'aquest nivell, els objectes comencen a ser incorporats en els
intercanvis afectiu-comunicatius mare-fill. El joc manipulatiu es caracteritza
perquè la mare presenta un objecte a l'infant i li mostra una forma de
manipulació sensori-motriu. La mare 'acoloreix' gestos i expressions perquè
el nen es fixi en l'objecte i l'acció que ella produeix, fa riure al nen introduint
'finals sorpresa' com fent que la 'torre de cubs' s'esfondra i mostra alegria
quan el nen ha aconseguit reproduir o realitzar una determinada acció sobre
un objecte.

C. Sintonia
intersubjectiva
Secundària - Joc
funcional i joc
simbòlic simple

A partir d'aquest nivell el joc de la mare amb el nen adquireix una altra
dimensió. La mare comença a utilitzar l'objecte amb un propòsit funcional o
cultural. A principi seran esquemes molt simples com passar una pinta pel
cap del canell, utilitzar una cullereta per a 'donar de menjar al canell', accions
que esdevindran progressivament més complexes en nivells superiors. Atès
que l'entorn de joc ja implica un nivell de 'com si' podríem pensar que tot ús
funcional d'objectes és de per si simbòlic. No obstant això, en les categories
proposades en aquesta escala es distingeix el joc funcional del simbòlic. En
el joc funcional la mare mostra l'ús correcte d'un objecte. Per exemple, posa
els ninots dins d'un cotxet i ho fa córrer per terra. Obre un ventall i mostra
com dóna aire. El joc simbòlic, per contra, es caracteritza per què la mare
amb la seva gesticulació i vocalització emfàtica intenta compartir un
'escenari de com si' amb el nen. És l'inici del que s'ha anomenat el 'pretend
play'. Per exemple, acompanyar amb gestos i vocalitzacions el fet de 'donar
menjar' al ninot amb una cullera buida, reproduir els sons de beure a
l'emportar-se un got de joguina a la boca etc.

D. Sintonia
intersubjectiva
Secundària - Joc
simbòlic articulat i
amb una substitució

En aquest nivell, la mare encadena ( 's'articula') dues o més accions
simbòliques sobre un o diversos objectes mentre juga amb el nen o incita a
aquest a través de gestos i expressions a realitzar aquesta articulació
d'esquemes d'acció simbòlica. Tot i que no hi ha una estructura de narració
pròpiament dita, s'entreveu ja un inici de guió o de script. Per exemple, la
mare fingeix donar de menjar al ninot i tot seguit el posa a dormir. O
representa l'acció de rentar la roba i després d'estendre-la. És característic
també d'aquest nivell utilitzar un objecte com a substitut d'un altre. Per
exemple, utilitzar una cullera 'com si fos' un avió. O un tap de plàstic buit
'com si fos' una piscina. A aquest joc simbòlic amb una substitució en diem
també el procediment d'recontextualització d'un objecte.
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E. Sintonia
intersubjectiva
Secundària - Joc
articulat amb
múltiples
substitucions

En aquest nivell la mare exhibeix en el seu joc amb el nen múltiples accions
simbòliques encadenades a manera de narrativa simple i, a més, realitza
diverses substitucions o recontextualizaciones d'objectes o indueix al nen a
realitzar aquest tipus de joc articulat i complex a nivell simbòlic

F. Sintonia
intersubjectiva
Terciària - Joc
narratiu

La mare es categoritza en aquest nivell quan és capaç de crear (o co-crear
amb el seu fill) un "petit món 'en miniatura, compartir el seu significat,
l'estructura i trama, reconèixer la convencionalitat de els signes i símbols de
les accions i objectes que formen part del guió de joc compartit .Una altra de
les característiques importants és que la mare no només intenta compartir
amb el nen accions simbòliques o culturals sinó que introdueix comentaris o
preguntes sobre les 'intencions' 'propòsits' o 'emocions' dels personatges que
protagonitzen la trama. En aquest sentit podríem hipotetitzar que aquesta
categoria correspongués amb un inici de la teoria de la ment en el nen.

Respostes a
conductes d'afecció
o exploració
independent del nen

Categoritzem com Resposta a conductes d'afecció del nen totes les accions
maternes realitzades durant l'espai de gravació de la prova que sorgeixen
quan el nen es troba en una de les següents situacions:
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• RCA1. La mare deté o no inicia un joc compartit per què el nen es mostra
passiu per son, febre o per una altra raó i no fixa la seva atenció ni a la mare
ni en els objectes per més de tres segons seguits. La mare tracta d'animar-,
l'acaricia, li canta cançons, li porta al pit, etc.
• RCA 2. La mare es mostra passiva ja que el nen està explorant l'espai o les
joguines i no mostra desitjos de compartir aquest interès amb la mare ni la
sol·licita, en aquest moment, com a figura d'afecció.
• RCA 3. La mare detenen o no inicia un joc per què necessita respondre a
les conductes d'afecció del nen, prenent-ho en braços, a la falda, consolant,
donant-li el pit o el biberó etc. davant el plor del bebè o altres conductes que
mostren un neguit o desregulació emocional com rebequeries, llençar
objectes, tirar-se a terra, insistir en ser pres en braços etc.
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