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Aurkezpena

Gaur egun sexu-hezkuntza hitza maiz entzuten bada ere, zaila izaten da zer den
definitzea; besteak beste, bere inguruan hainbat ikuspegi elkarrekintzan ari direlako.
Horregatik, lan honen abiapuntua egungo eta orain dela urte batzuetako
egoera sexuala aztertzea izango da. Hori dela eta, XIX. eta XX. mendeetan sexologiaz idatzi duten autoreen iritziak eta lanak ikusiko ditugu; horietako batzuen
arabera, sexu-harremanak debekatuta edota oso baldintzatuta egon dira, eta gaur
egun, egoera horren ondorioz, mezu hau ozenki zabaltzen ez bada ere, ezkutuan
atzeman egiten da. Era berean, sexuaren komertzializazio basatiak gero eta indar
handiagoa duela agerian utzi eta salatuko dute; beste autore batzuek ere, gizartearen ordena mantentzeko sexu-errepresioa erabili dela baieztatuko dute. Horien ustez, gizarteak ekoizlea izan behar du, eta lan indarra areagotzen ez duten jarduerak
suntsitu edo baztertu behar dira.
Lan honekin sexu-hezkuntzaren inguruko proposamen teoriko-praktiko argi
eta zehatzaren beharra aldarrikatu nahi da; horregatik, sexologiaren ezagutzan
murgilduko gara —zenbait termino eta teoria azalduz—, beharrezkoa iruditzen
baitzait sexu-hezkuntza zer den eta zergatik den hain garrantzitsua ikusi ahal izateko. Bide horretan, funtsezkoa izango da Gizakiaren Izate Sexualaren (GIS) inguruan
zenbait balio eta ideia barneratu ditugula konturatzea; kulturaren indarrez, jarrera
gutxi batzuk onetsi dira eta, ondorioz, sexualitatearen garrantzia faltsutu eta
desitxuratu egin da estrategia horren bitartez.
Ideia nahasi horren jatorria eta funtsa argitzen ahaleginduko naiz; horrela,
sexu-heziketa formalaren beharraren aldarrikapena indartuko dugulakoan nago.
Gainera, arestian aipatu den bezala, gaur egun Giza Izate Sexualaren komertzializazioa nagusitu da mendebaleko kulturan; horren ondorioz, aurrerago azalduko
den bezalaxe, Locus Genitalis-en ideiak garatu eta Psycopathia Sexualis-en
paradigmari eman zaio hasiera; hortaz, gizakiaren sexualitatearen ikuspegi berria
eraiki behar dugula uste dut. Ildo horretatik, sexologiaren ezagutza gorpuzteko eta
babesteko bidean naiz; “Sexuen Teoria Kritikoaren Ezagutza” izenez bataiatu dut
hain zuzen ere ezagutza hori.
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Azalduko dudan bezala, sexu-hezkuntzaren bidez gizakien arteko komunikazio handiagoa, bizi-kalitate hobea, gorputzaren baikortasuna, norbanakoaren eta
ingurukoen ongizatea, errespetua, bi sexuen arteko bereizketa, prebentzioa... eta
abar garatzea lor daiteke.
Nire ustez, pedagogiak, hezkuntza-zientzia gisa, sexu-heziketaren beharra aldarrikatu behar du; baina ez soilik gizakiaren erantzun sexuala ulertzeko helburuz,
baizik eta, batik bat sexuaren inguruko ohitura, erabilera, tradizio eta beste hainbat
elementuren eztabaida sortzeko helburuz.

Lan honetan ez dut eskaini nahi izan sexu-hezkuntza lantzeko baliagarriak
diren tekniken inguruko bilduma, edota, azken urte hauetan gertatu den bezala,
sexu-hezkuntzaren inguruko beste programa psiko-pedagogiko bat; aitzitik, sexu-hezkuntzaren inguruko saiakera metodologiko irekia osatu nahi izan dut. Hortaz,
egungo eskola-sistemak sexu-hezkuntzari eskaintzen dion arreta ere aztertuko dut
hemen, bai eta sistema horrek eskuragarri dituen giza-baliabideak eta baliabide
materialak ere. Halaber, egoera honen aurrean, sexu-heziketa noren eskuetan egotea
komeni den ikusiko dugu; hots, nork jorratuko duen, eta zein teknika izango dituen
lagungarri. Horretaz gain, egungo eskolan —eta gizartean— sexu-heziketak dituen
zailtasunak ere aztertu nahi ditut. Horregatik, bide sinpleetatik abiatuta, sexu-hezkuntzaren inguruan egunez egun egiten den lana hobetzea izango da nire helburua;
horretarako biderik eraginkorrena zein den irudikatzen eta azaltzen ahaleginduko
naiz.
Botereak gizakiaren sexualitatearen inguruan ezagutza zehatza ikertu eta
sortu nahi izan du, ondoren ezagutza horrek eragin dituen ondorioak saritu ahal
izateko. Interesgarria iruditu zait saiakera honetan botere-sistemak babestu duen
ezagutza aztertzea. Azaldu eta baieztatu nahi izan dut, zientzia egiteko ez dagoela
modu bakar bat, zientzia hegemoniko horren hatsarreek kontrakoa adierazi arren.
Horretarako Habermas-en interesen gaineko teoria hartuko dut abiapuntutzat; ondoren, ikuspegi kritikora egingo dut jauzi, eta hortik, ekintza komunikatiboaren ildoari
jarraituz, pertsonaren emantzipazioa helburu duen Ikerkuntza-Ekintza metodologia
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aurkeztuko dut, baita bere planteamenduak babestu ere. Hezkuntza-zientziaren
arloan sexu-hezkuntzan jardutean zein ibilbide jorratu behar den erakusten ahaleginduko naiz. Hortaz, sexu-hezkuntzaren inguruko irakurketa zientifikoa egin nahi
dut; izan ere, zientzia kritikoaren babesa ona izango da sexu-hezkuntzarentzat.
Beste era batean esanda, pertsonaren emantzipazioa aldarrikatzeko saiakera dugu
hau, botere hegemonikoak bultzatutako ezagutzatik at, hain zuzen.
Aipatutako gogoetak, galderak, susmoak eta nahiak arakatzean, gizakiaren esparru aberats eta anitz honetan jarraitzeko grina handitu zaidala onartu behar
dut atsegin handiz.

1. Sexologia eta sexu-hezkuntzaren garapena

1.1. SEXOLOGIAREN IBILBIDE HISTORIKOAREN LABURPENA
XVIII.

mendearen amaieran, burges-iraultzaren garaipenarekin batera, aro berria zabaldu zen*. Burgesia boterearen goi-mailara heldu zen. Orduz gero, bizitzako eginbeharrak lanera bideratu ziren, ekoizpenera. Lana, nekea eta sakrifizioa pertsona
guztien balio bihurtu ziren. Ekonomia burgesaren sistema gorpuztu ahal izateko
eskulana errazago lortzea ahalbidetu zuen horrek. Esparru sexualean ere gauza bera
gertatu zen, sexu-harremanak emankorrak izatera zuzendu baitziren. Hori lortzeko
balio ez zuten sexu-jolasak baztertu egin ziren (masturbazioa, laztanak, harreman ez
genitalak...), eta horretarako Elizaz baliatu zen burgesia, bide-lagun garrantzitsu eta
boteretsutzat hartuta. Gizartean erabateko eragina izan zuen, beldurraren diskurtsoa erabili baitzuen Elizak. Gizakien arteko jolas bakarra bihurtu zuten koitoa.
Masturbazioa, harreman homosexualak eta sexu-atseginaren kontrako politikari hasiera eman zioten autoreen artean Bekker eta Richar von Krafft-Ebing
(1840-1902) nabarmendu ziren besteak beste; hezkuntza-zientzien munduan, aipagarria da Jean-Jaques Rousseauk (1712-1778) Emilio edo Heziketaz liburuaren
bidez sexu-hezkuntzaren inguruan plazaratutako eredua. Lan horretan, Sofiari eta
Emiliori eskaintzen zaizkien heziketen arteko aldeak eta heziketa bakoitzaren
balioak ageri dira, besteak beste.
XX.

mendearen hasieran, gizakiaren lehen urteetako sexu-garapenak gizaki
horren ondorengo bizitzan zein eragin izango zuen aztertu zuen Freudek. Sigmund
Freud (1856-1939) eta Richard Havelock Ellis (1859-1939) aitzindari izan ziren
gizakiaren sexualitatea aztertzen. Kontuan hartu beharra dago orduan garai viktoriarreko (1819-1901) sexu-errepresioa gainditzen hasia zela, eta Freud eta Ellis izan
zirela sexualitatearen inguruko informazioa eskuratzeko bidea eskaini zuten ikertzaile bakanak.
Freudek agerian utzi zituen garaiko hainbat mito sexual: haurren sexualitate
eza, esaterako. Gainera, gizakiaren sexualitatea bere dimentsiora ekarri zuen, eta
sexu-atseginaz mintzatu zen. Hala ere, zakila bihurtu zuen sexu-atseginaren iturburu bakarra: hartzailea eta emailea.
* ZIRRILDA taldeak 1988ko uztailaren 24an UEUko udako ikastaldian emandako azalpenak
lagungarri izan ditut laburpen hau osatzeko.
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Wilhelm Reich (1897-1957) Freuden ikasle izan zen. Reichek (Reich, 1985),
ordea, dimentsio soziala eskaini zion izaera sexualari, kulturak bizitza sexuala bideratu eta kontrolatzen baitu bere iritziz. Horren ondorioz, beharturik gaude errepresioa, frustrazioa, oinazea, gaixotasuna eta beste hainbat gaitz pairatzera.
Reich honako ondorio honetara heldu zen (Reich, 1981): «interes ekonomikoak eta interes politikoak, helburuak lortzeko, sexu-errepresioaz baliatzen dira,
pertsonaren bizitza osoan zehar; hots, haurtzaroan, gaztaroan eta zahartzaroan zehar.
Sexu-errepresioak segurtasun eza eta beldurra eragiten ditu pertsonen artean. Sexu-errepresioaren helburua gizaki beldurtiak, mendekoak eta alienatuak lortzea da».
Wilhelm Reichen iritziz, gizartea aldatzeko funtsezkoa da iraultza sexuala. Reichek
lan handia egin zuen sexu-heziketaren alde, Gazteen borroka sexuala liburuan
(1932) adierazi zuenez: «Gazteek ez dute soilik informazio sexuala izateko eskubidea, bizitza sexual aberasgarria izateko eskubidea ere badute».
Freuden eta Reichen behaketei esker, XX. mendearen hasieran zenbait puntu
argitu ziren, eta geroztik horiexek izan dira gizakiaren sexualitatea aztertzeko abiapuntu nagusiak:
– Bizitza sexuala jaiotzatik gutxira hasten da (Freuden hasierako akatsa izan
zen hori, haurra sexutu gabe jaiotzen zela uste baitzuen; baina gero iritzia
aldatu zuen).
– “Sexual” eta “genital” kontzeptuak bereizi behar dira. Gainera, jarduera sexuala soilik ugalketara mugatzeak porrot egin izan du maiz.
– Ondorioz, gizakiaren sexualitateak bi funtzio betetzen ditu pertsonaren bizitzan zehar: ugalketa eta plazerra.
Henry Havelock Ellis (1859-1939) lehendabiziko sexu-ikertzaile gisa agertuko
zaigu. Bere lanaren ondorioak honako esaldi honetan bil daitezke: «mundu guztia
ez da zu bezalakoa, ezta zure familia, lagunak edota maitatzen dituzun pertsonak
bezalakoa ere». Britainiako gizarte viktoriarrean jaio eta hazi zen Ellis. “Lotsaren
ikuspuntutik” aztertu zituen munduan zehar ezagutu zituen kultura guztiak. Ellisen lana, oso ezaguna ez bada ere, anitza da. Kinsey-k, Masters-ek eta Johnson-ek
egindako ikerketei aurrea hartu ziela dirudi.
Zentzu horretan, garrantzitsuak dira, esaterako, ondoren aipatuko diren ideiak:
Jarduera sexuala, bai mutilengan eta bai neskengan, oso goiz azaleratzen da,
pubertaroa baino askoz ere lehenago. Beraz, nerabezaroak sortzen dituen aldaketa
fisiologikoak baino lehenago izango dute neskek eta mutilek garapen sexuala: jaiotzen diren unetik, hain zuzen ere.
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Masturbazio-jolasa fenomeno arrunta da neska-mutilen bizitza osoan zehar.
Era berean, homosexualitatea eta heterosexualitatea ez dira absolutuak (zuria eta
beltza bezalakoak), bien artean maila ugari baitaude.
Azkenik, emakumeengan azaltzen den desio sexual eza gizarte viktoriarrak
sortutako mito hutsa besterik ez da. Are gehiago, gizonezkoen eta emakumezkoen
orgasmoek elkarren antz handia dute.
XX.

mendean zehar egin diren ikerketa askok osatu egin dute Ellisen lana.
Horien artean aipatzekoak dira Alfred Charles Kinsey-k (1894-1956) eta bere
taldeak egindako txostenak. Hiru ardatz nagusi dituzte:
1. “Emakumearen hoztasuna” pairatzen duten emakumeen kopurua oso txikia
da: emakumeen %2ak baino ez omen du pairatzen. Txosten horretan, orgasmora heltzeko balizko bide gisa azaltzen da masturbazioa.
2. “Gizonezkoen homosexualitatea” (1948. urtean argitaratua); gizonezkoen
%37ak orgasmorainoko bizipen homosexualen bat izan du, noizbait bere
bizitzan.
3. “Jaiotzatik pubertarorako jarduera sexuala” non, besteak beste, Ellis-en
ekarpenak baieztatu ziren. Argi geratu zen behingoz gizakiaren sexualitatea
ez dela pubertaroan hasten.
1976. urtean, Hite txostena argitaratu zen. Bertan, gizakiaren sexualitatera
hurbiltzeko beste esparru bat zabaltzen da. Emakumeen sexualitatearen inguruan,
esate baterako, hauxe esaten du: ez dagoela sarketa baginalerako desio handirik,
ezta koitoa egiteko gogo handirik ere, edo plazer fisiko hutsik. Horiek baino gehiago, laztanen aldeko jarduerak azpimarratzen dira. Gorputz osoa hartzen da sexu-atseginaren iturburu gisa. Hori aurrerapauso nabarmena da.
Testuinguru horretan, XX. mendearen amaieran, ikerketa eta lan zientifiko
franko egin eta argitaratu ziren; batzuk, terapiara eta giza-harremananetara bideratu izan dira; beste batzuk, berriz, heziketarantz zuzendu dira. Edonola ere, guztiak
baliatu dira Ellis, Freud eta Reich-en lanen ekarpenez.
Bestalde, botere hegemonikoak ere gogor eutsi dio bereari. Arestian aipatu
dugun bezala, botereak gizaki alienatuak behar ditu, askatasuna zer den ezagutzeko
beharra sentitzen ez dutenak, plazerra baino lehenago beldurra aukeratuko dutenak, sorkuntza baino lehenago “ohituren inmobilismoa” aldarrikatuko dutenak,
edozein aldaketari ateak itxi nahi izango dizkiotenak; beren mundu mugatuan
eroso sentituko direnak; azken finean, gizaki pasiboak, ilusiorik gabekoak.
Horren guztiaren aurrean, pertsona kritikoak izaten ahalegindu behar dugu,
geure burua eta geure gorputzak ezagutzen, aintzat hartzen eta maitatzen. Norberaren gustuak ezagutu eta eskaini behar ditugu, eta gustatzen ez zaiguna, berriz, baz-
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tertu. Gozamena bermatu, eta gustuko ditugun jolasak banatu behar ditugu. Orduan
izango gara sistemari aurre egiteko gai, beldurrik gabe, geure buruaren jabe. Hori da
gizartea eraldatzeko dugun bidea, askatasun sexualaren bidea, edo beharbada,
Reichen hitzetan, “iraultza sexuala”-ren bidea:
Gauza bakarra da garrantzitsua: norberaren bizitzan ongi eta zoriontsu bizitzea. Egin
kasu zure bihotzaren ahotsari, nahiz eta arima kikilak zu baztertzen saiatu. Bizitzak
etengabe torturatu arren, ez zaitez samindu eta gogortu (Reich, 1978).

1.2. SEXOLOGIAREN EZAGUTZA. REICH, FOUCAULT ETA AMEZÚA
1.2.1. Wilhelm Reich
W. Reichen lana ezagutu ahal izateko ezinbestekoa da bere garaiko gorabeherak ezagutzea. Horregatik, bere lana aztertzen hasi baino lehen, bere bizitza
ezagutzeko hurbilpen-saiakera egitea proposatzen dut, W. Reich gaztearen bizitza
aztertzea alegia. Horretarako, hiru alditan banatuko dugu autorearen bizitza (Reich,
1990):
1. Haurtzaroa eta nerabezaroa (1893-1914).
2. Gerrate handia (1914-1918).
3. Viena (1918-1922).
Aldi bakoitza Reichen gazte-bizitzako garai jakin bati dagokio, hots, autorearen gazte-garaia aipatutako hiru aldietan bana daiteke; garai bakoitzak gertakizun desberdinak ditu, kokaleku jakin bat du, eta azken finean nerabeak, aldi guztietan pertsona bera bada ere, ezaugarri jakin batzuk ditu garai bakoitzean. Denboraren joan-etorria da hiru atal horiek lotzen dituen haria.
Haurtzaroa zein nerabezaroa loturik daude lehenengo aldian. Reichek aldi
horretako bere haurtzaro zoriontsuaren berri ematen digu:
Lapsus horrek iraun zuen bitartean (nire bost urteetatik nire hamabost urteak arte)
benetan egokia izan zen nire familiako bizitza, familia guztietan izaten diren
gorabeherak salbu (Reich, 1990: 21).

Garai hartako haurraren gorabeherek, senideen arteko iskanbilek, familiako
kide bakoitzaren ezaugarriak eta beste zenbait faktorek osatuko dute aldi horren
hasiera.
Hala ere, Reichen nerabezaroa bestelako ustekabeekin bete zen. Garrantzitsuena bere amaren heriotza eta horren zergatia izan ziren. Denboraren poderioz,
gurasoen arteko harremana usteltzen hasi zen, elkarri oinarririk gabeko salaketak
leporatzen zizkiotelako; eta horietako bat baieztatu egin zen. Ondorioz, Reichen
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amak bere buruaz beste egitea hautatu zuen. Horrek senitartekoen erraiak astindu
zituen, eta pentsa daitekeenez, ordutik aurrera Wilhelmek haur izateari utzi zion,
eta gazte izatea zer den ezagutu zuen, bizimodu berria bilatu nahian.
Gudan parte hartzeak jende eta leku berriak ezagutzeko aukera eman zion,
baita guda handien arrazoi ezaz jabetzekoa ere. Gaur egun dirauen errealitate
gorria, tamalez.
Reich gaztearen azken aldia Vienan kokatzen da, guda garaiaren ondoren.
Denboraldi horretan (1918-1922), W. Reichek ikasteari ekin zion berriro. Batetik,
psikoanalisiaren teoriak barneratzen hasi zen, eta bestetik, bere sentimendu sozialista azaleratzen hasi zen. Horrekin batera, garai horietako maitaleen berri ematen
digu, prostitutekin izandako harremanak azaltzen ditu, edota bere inguruko mutilen
deskribapena egiten du.
Reichek proposatu zuen lehendabiziko aldiz psikoanalisiaren eta marxismoaren arteko uztarketa-saioa. Abiapuntua sozialismoaren aldeko borroka izan zen,
baina laster, orgon-aren asmakizunarekin batera, biofisikara bideratu zen. Reichen
ustez, izaera —gizabanakoaren ohiko jokaera gisa— mozorro artifiziala da, senak
aldarrikatzen duenaren kontrako koraza blindatua, azkenean bizitzeko gozamena
deuseztatzen duena. Vienako garaian, nortasuna aztertzeko teknika garatu zuen.
Lan terapeutikoan esku-hartze zuzenaren aldekoa zenez, terapeutaren eta gaixoaren
arteko harremana kritikatu zuen. Hortaz, izaera bera ere gaixotasun-iturri izan zitekeenez, terapeutak izaera hura erasotzea zen bere ustez egokiena, terapeuta zain
egon beharrean. Rousseauren eragina ere antzematen da: gizakia berez ona da,
baina sexu-errepresioaren ondorioz okertu egiten da, eta arriskutsuak diren bulkada
eta fantasiak azaleratzen ditu.
Horrela, sexu-errepresioa botere mendetzailearen zerbitzura dagoela ondorioztatu zuen, eta botere horren mekanismoak arakatzeari ekin zion. Ekarpen
horiek ez ziren soilik teorikoak izan: hasieran, Sexu-Higienerako Zerbitzuak sortu
zituen Austrian. Horien bidez, kapitalismoaren lanaren bidezko alienazioa baieztatu ahal izan zuen Reichek. Autoritarismoa familia patriarkaletan zegoen sustraitua, gizabanakoaren pasibotasuna gorpuzten hasten baitzen. Hortaz, sexu-errepresioaren aurkako borrokak izaera politikoa zuen (Reich, 1985).
Reichen pentsamenduaren azken aldia 1934tik aurrerakoa da, alderdi komunistatik eta Nazioarteko Psikoanalisi Elkartetik baztertu zen unetik aurrerakoa,
alegia. Orgon deitutako energia asmatu zuelakoan zegoen. Garai horretako libururik ospetsuena Orgasmoaren funtzioa dugu, Reichen lanik osatuenetakoa. Urte
askotako ikerketa sexologikoaren emaitza interesgarrienetakoa denez, aurreko
lanen azken osagaia dela pentsa daiteke.
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Ez dago liburu hori ulertzerik baldin eta ez bada bere garaiko kokagunea ezagutzen: irakurtzen goazen heinean, gero eta argiago azaltzen zaigu autoreak plazaratzen dituen zenbait tesirekiko haustura. Izan ere, Reichen abiapuntua, arestian argitu dugun bezalaxe, psikoanalisia da. Freuden hasierako jarraitzaile sutsuenetako
bat da Reich; are gehiago, Freuden inguru hurbilean kokatu beharra dago. Hala
ere, hemen dugun liburua ez da garai horretakoa, autoreak psikoanalisiaren praktikarekin bat egiten zuenekoa, alegia. Aitzitik, Reichen hitzetan, «organoen biofisika ezagutzeko hastapenak azaltzen dira liburu horretan», eta beraz, garaiko psikoanalisiaren aurkako manifestu argia dela adieraziko genuke, era berean ez baitu
aukera galtzen Freuden zenbait postulaturi aurre egiteko:
...pertsona gutxi batzuek baino ez dakite heltze bidean zegoen nire lanak ustez
sortuko zuen arriskua gezurtatzeko izan genituen kulturari buruzko eztabaida haietatik sortu zela Freuden Kulturaren ondoeza lana. Gure eztabaidan nire irizpideei
aurka egiteko Freudek berak erabili zituen esaldiak jasotzen zituen liburuak (Reich,
1981).

Beste adibide bat:
...teologia biologistetan babestu izana da Freuden zorigaitz handia; isilik egoten ahal
zen edo jendeari nahi zuena egiten utzi. Eta modu horretan kontraesanean erori zen
(Reich, 1981).

Reichek liburu hori Freuden postulatuei aurre egiteko jausi-ohol gisa erabili
bazuen ere, Psikoanalisiaren Elkarteko kideei ondoeza adierazteko ere balio izan
zuen.
Baina liburua hori baino askoz ere gehiago da, behaketa metodologikoaren
eta urte askotako ikerketa isilaren emaitza ere bai baita. Arestian esan dudan
bezala, autoreak, lan hori babesteko, bere inguruko lankide guztiengandik baztertu
zuen bere burua, bakarrik geratu arren. Bere ikerketaren zuzentasuna adierazi nahi
digu liburu horrekin, pausokako prozesu baten emaitza gisa. Psikoanalisiaren tesietatik abiatuz, sexualitatearen teoria zientifiko berria plazaratzen du, asmakizun
esperimentaletan oinarrituz, metodo berriak erabiliz.
Horri esker, teoria berria sortu zuen Wilhelm Reichek, ondoren “Ekonomia
sexuala” izenez bataiatu zuena. Teoria horren arabera, osasun sexuala gizabanakoaren potentzia orgasmikoaren araberakoa da. Gaixotasun mentalak, hain zuzen
ere, maitatzeko ahalmen naturalak gorabeherak dituenean sortzen dira. Are gehiago,
mendebaleko gizarteko gizaki gehienek gaixotasun mentalak dituztela baieztatu
zuen.
...inpotentzia orgastikoaren kasuan —eta gizaki kopuru izugarri batek jasaten du
hori— blokeatuta dago energia biologikoa...
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Gehiengoaren errealitateak asko kezkatzen duenez autorea, bere terapia
—orgonterapia— guztiei zuzenduta zegoen. Horrela, bere azterketa-esparrua
zabaltzen joan zen, harik eta gaitzaren jatorria gizabanakoaren barnean guztiz sustraitua zegoela ikusi arte. Era berean, gaitzaren ondorioak itzelak ziren, bai buruko
gaitza pairatzen zuen pertsonarentzat —ondorio psikosomatikoak baitzituen—, bai
giza-komunitatearentzat, horrek eragin zuzena baitzuen gizaki askoren izaeran:
«...el individuo orgásticamente insatisfecho desarrolla un carácter falso y miedo a
cualquier conducta que no haya meditado de antemano; en otras palabras, miedo a
cualquier conducta espontánea y verdaderamente viva...» (Reich, 1981: 122);
«...Hitler no era más que la expresión de un conflicto trágico en las masas, el
conflicto entre el anhelo de libertad y el miedo real a la misma» (Reich, 1981:
186).
Horixe da nire ustez Reichen ekarpen garrantzitsuena. Autoreak azpimarratzen du gizakiak bere barnean nozitzen duen sexualitatearen bizipen negatiboak
ekar ditzakeen ondorioek garrantzia eta eragina dutela gizartean. Era berean,
adierazten du sexualitatea, gizakiari askatzen lagundu behar liokeen arren, gaixotzeko bide bihurtu dela, eta gaixotasun horren ondorioak larriak dira tamalez.
Reichen azken liburua berezia da: etengabeko salaketa da, eta egungo mendebaleko bizimoduaren zutabeak agerian uzteaz gain, horiek zalantzan jartzen ditu
eta kontraesanak bilatzen dizkie.
Gainera, salaketa hori ez da oinarririk gabekoa. Gure bizimoduak dituen balioak banan-banan salatzen ditu, eta salaketa garratz horretan gure buruak ikusten
ditugu lehenago edo geroago, gu baikara balio horien guztien sostengua. Hori adierazteko, autoreak behar duen denbora hartuko du, eta hamaika adibide jarriko ditu,
eta, horietako batean behintzat, geure burua ikusi ahal izango dugu.
Liburuaren izena honako hau da: Listen, Little Man! —¡Escucha, pequeño
hombrecito! (Reich, 1978) gaztelaniazko itzulpenean—, gaur egungo gizabanako
bakoitza “hombrecito”-tzat jotzen baitu Reichek. Gizona aske izatera heldu ez den
gizabanakoa izan liteke. Askatasunari uko egitearen arrazoiak honako hauek izan
daitezke: ezezagunarekiko beldurra, konfiantza falta norberaren buruarengan...
Horren ondorioak latzak dira, autorearen iritziz: batetik, gaixotasun psikosomatikoak omen dira ezaugarri horien isla, gaur egun gure gizartean eta kulturan kide
gehienek pairatzen dituzten gaitzak. Bestetik, gizabanako gehienek pairatzen dituzten gaitz horiek orokorrak izanik, gatazka areagotu egiten da. Hemen kokatzen
omen da ideia totalitaristen iturburua: nazismoa, mota guztietako diktadurak...
Gizakiak sentitzen duen hutsunearen ondorioa omen da horren arrazoia. Hori guztia hobeto adierazten du Reichek liburuan.
Liburu hori 1948an idatzi zuen, kartzelan hil baino bederatzi urte lehenago.
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Horrela izateak eta horrela jokatzeak ez du batere esperantzarik ematen. Halere, nire ustez, errealitatearen azterketa serioa egitea ezinbestekoa da gure abiapuntua zein den jakin ahal izateko (errealitate gorria izan arren, kasu honetan bezala).
1.2.2. Michel Foucault
Kronologia
1926 Michel Foucault Poitiers-en jaio zen.
1950 Pariseko École Normale Supérieur delakoan ikasketak burutzen ari zela harremanetan jarri zen musika dodekafonikoarekin; musika horren konposaketa-ereduak eragin handia izan zuen beregan.
1951 École Normale Supérieur-eko ikasketak bukatu zituen. Filosofia irakasteari
ekin zion.
1960 Pariseko Sorbona unibertsitatean Filosofiako doktoretza eskuratu zuen. Tesiaren izena: Erotasunaren historia aro klasikoan. Hurrengo urtean argitaratu zuen.
1963 Klinikaren jaiotza. Mediku-begiradaren arkeologia.
1966 Honako leku hauetatik igaro zen bere ibilbide akademikoa: Lille, Varsovia,
Hamburg, Sao Paulo eta Clermont-Ferrand. Ondoren, Tunisiara abiatu zen
frantses literatura eta filosofia irakasle lanetan aritzeko.
Hitzak eta gauzak liburuaren argitalpenak eztabaida sutsua lehertarazi zuen
intelektual franstsesen artean. Horien artean, Jean-Paul Sartre filosofoaren
erantzunak nabarmendu ziren.
1967 Guilles Deleuze-ren laguntzarekin, Nietzsche filosofoaren lanen bilduma
osoaren hitzaurrea idatzi zuen.
1968 Frantziako Maiatzeko erreboltak Tunisian harrapatu zuen Foucault. La
Quinzaine Litteraire-n argitaratutako idatzi batean erantzun zion Sartreri.
Tel Quel aldizkariko erredakzioko taldekideekin batera Multzo-teoria
irakurgaiaren osaketan parte hartu zuen.
1969 Jakintzaren arkeologia.
1970 Collège de France-k duen Ideien Historiaren Katedra eskuratu zuen, Jean
Hippoliteren ondorengo bilakatuz. Aurkezpenari Diskurtsoaren ordena
izenarekin eman zion hasiera. Handik urte betera Theatrum Philosophicum
liburuan bildu zuen hitzaldi hori.
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1971 Jean Hippoliteren omenez egindako liburukian parte hartu zuen “Nietzsche:
genealogia historia” irakurgaiarekin.
Beste intelektual batzuekin batera Group Information Prisons sortu zuen;
lekukotasun eran bada ere, muturreko zenbait erakunderekin kolaborazio-lanak egin zituen; esaterako, Gauche prolétarienne-rekin.
1972 Erotasunaren historia aro klasikoan lanaren argitalpen berria eta osatuagoa
azaldu zen.
1973 Nik, Pierre Rivière-k, ama, arreba, anaia... gilotinaz hil ondoren...
Hau ez da pipa bat.
1975 Madrilgo aireportuan egindako protestaldi baten ondoren, Yves Montand,
Jean Lacouture eta Régis Debrayrekin batera, Espainiako estatutik bota
zuten, frankismoaren kontrako militante batzuen heriotz-zigorra salatzeagatik (egun batzuk geroago hil zituzten militante horiek).
Zelatatu eta zigortu.
1976 La voluntad de saber argitaratu zuen, Sexualitatearen historia bildumaren
hiru liburukietako lehena. Honako hauek dira hiru lanen gaztelaniazko
izenak: La voluntad de saber, El uso de los placeres eta La inquietud de sí.
1978 Khomeiniren iraultza islamikoarekiko interesa adieraziz, Teheranera abiatu
zen han gertatutakoa hurbiletik ezagutu ahal izateko. Ondoren, egonaldi
horren ondorioz argitaraturiko erreportaiek polemika bizia sorrarazi zuten.
1981 Lire aldizkariak egindako inkesta baten iritziz, Foucault zen garaiko frantses pentsalaririk eragileenetako bat. Bere ondoan Raymond Aron eta
Claude Lévi-Strauss-en izenak azaldu ziren.
1984 Parisen hil zen Foucault, gaixotasun azkar baten ondoren.
Ikusi dugun bezala, Michel Foucaulten lana anitza da; hala ere, sexualitatearen historiari eskainitako trataera aztertzera mugatuko gara atal honetan.
Lehenengo liburua (Foucault, 1998), Sexualitatearen historia trilogia-bilduman kokatzen da. Nagusiki, bost arlo bereizten dira horren barruan:
–
–
–
–
–

Viktoriarren pentsamoldea.
Errepresio-garaia.
Scientia Sexualis.
Sexualitatearen dispositiboa.
Gu geu, viktoriarrak.
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Viktoriarren pentsamoldeari dagokion atalean, autoreak sexuaren inguruko
diskurtsoaren bilakaera historikoari jartzen dio arreta berezia:
Funtsezkoa iruditzen zait sexua, egiaren ezagutaraztea, munduaren legearen lur
jotzea, egun berri baten iragarpena eta halako zorion baten promesa elkarrekiko
inplikaturik edukiko dituen diskurtsoa izatea gure garaian.

Segidan, galdera hau egiten digu:
Nik egin nahi nuen galdera ez da: zergatik gara erreprimituak?, baizik eta: zergatik
esaten dugu hainbesteko grinaz, hainbesteko gorrotoz gure iragan hurbilaren aurka,
gure orainaren aurka eta geure aurka erreprimituak garela?

Ondoren, galdera horren aurrean hiru zalantza plazaratzen dizkigu. Lehena:
Sexuaren errepresioa ebidentzia historikoa da benetan?

Bigarrena:
Boterearen mekanika, eta bereziki gurea bezalako gizarte batean jokoan dagoena,
errepresioaren ordenari dagokio funtsean? Debekua, zentsura, ukapena... forma
horien arabera erabiltzen ote da boterea gehienetan, beharbada, gizarte guztietan eta
seguru asko baita gurean ere?

Azkenik, hirugarren eta azken zalantza:
Errepresioari zuzendutako diskurtso kritikoak bidea ixten ote dio ordura arte inolako
eztabaidarik gabe funtzionatu zuen boterearen menakismoari? Ala salatzen duenaren,
—eta zalantzarik gabe, “errepresioa” deituz mozorrotzen duenaren— sare historiko
berekoa ote da? Haustura historikorik ba al dago errepresioaren garaiaren eta errepresioaren azterketa kritikoaren artean?

Nire iritziz, autoreak hori guztia azaltzerakoan, ez du adierazi nahi errepresiorik egon ez denik, sexuaren inguruan botereak diskurtso jakin bat osatu duela
baizik.
Errepresio-garaiari dagokion atalean, XIX. eta XX. mendeetan hain zuzen ere,
sexuaren inguruko politika berri bat hedatu zela ikusi zuen Foucaultek:
...aztergaitzat hartzen da herritarren jokabide sexuala, eta interbentzio-helburu da aldi
berean; merkataritza garaiko tesi poblazionistetatik erregulazio-ahalegin finago eta
hobeto kalkulatuetara pasatzen da, eta horiek, norabide natalista edo antinatalista
batera joko dute, helburu eta urgentzien arabera betiere (Foucault, 1998a).

Horrela, XVIII. eta batik bat XIX. mendetik aurrera, zenbait ezagutzetatik mota
berrietara zabaltzen hasi zen sexuaren inguruko diskurtsoa. Sexuaren diskurtso
hori arriskuarekin eta gaixotasunekin lotzen joan zen:
...sexuari buruzko diskurtsoak sortzeko jardunean jarri ziren hainbat gune aipatuko
genituzke. Medikuntza lehenengo, nerbioetako gaixotasunen bidez, psikiatria gero...
(Foucault, 1998a).
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Horrek guztiak, ondoko ondoriora garamatza:
Sexua ezkutatzeko kezka uniformea baino gehiago, hizkuntzaren neurriz kanpoko
lotsa orokorra baino gehiago, gure azken mendeak markatzen dituena aniztasuna da,
sexuari buruz hitz egiteko eta hitz eginarazteko asmatutako tresnen barreiatze handia
(Foucault, 1998a).

Eta zertarako hainbeste diskurtso? Autoreak airera botatzen du galdera hau:
...orain dela bi edo hiru mendez geroztik sexualitatearen inguruan zarata egiteko
darabilgun arreta berritsu hau ez al dago funtsezko kezka bati zuzendua, hots, populazioa ziurtatu, lan-indarra sortu, gizarte harremanen formari eutsi, edo, laburbilduz,
ekonomikoki erabilgarria eta politikoki kontserbadorea den sexualitatea antolatzeko
kezka bati? (Foucault, 1998a).

“Scientia Sexualis” atalean dioenez, sexuaren inguruan hainbeste hitz egitearen benetako helburua elkarrizketa bera ezkutatzea izan daiteke:
Sexuari buruz hainbeste hitz egitean, desbiderkatua, zatitua eta justu txertatu den
tokian espezifikatua erakustean, mozorrotzea baino ez da lortu nahi azken batean...
(Foucault, 1998a).

Foucaultek bi bide bereizten ditu sexuaren inguruko jakintza garatzeko:
...ars erotica batez hornitu ziren gizarteak ugari izan ziren: Txina, Japonia, India,
Erroma, gizarte arabiarrak, musulmanak... Plazerretik beretik ateratzen da egia arte
erotikoan. [...] Gure zibilizazioak, lehen begiratu batean bederen, ez du inolako ars
erotica-rik. Bakarra da, zalantzarik gabe, ordain gisa scientia sexualis praktikatzen.
(Foucault, 1998a).

Praktika horren ondorioz, aitortzak erabateko garrantzia hartu du gure gizartean. Hilketak, bekatuak, pentsamenduak, desioak eta iraganeko nahiz haurtzaroko
ametsak aitortzen dira. Mendebaleko kultura honetan, gizakia aitortza-izakia izatera
iritsi dela dirudi.
Foucaultek, aipaturiko bidea egin eta gero, botere-terminoetan aztertu zuen
sexuaren inguruko jakintza. Boterea ez zuen ulertzen instituzio- eta aparatu-multzo
gisa (aparatu horiek gizabanakoaren eta estatuaren arteko lotura bermatzen dutela
pentsatuz), baizik eta nonahiko boterea duen erakunde gisa (boterea leku guztietara
zabaltzen dela, eta leku guztietatik datorrela onartuz). Hori baieztatzeko, honako
hau dio:
Ez dago boterearen diskurtsoa alde batetik, eta aurrean, haren aurkako beste bat
(Foucault, 1998a).

Idazleak bi dispositibo desberdin irudikatu zituen: batak ez du bestea ordezkatzen; izan ere, bata bestearengandik jaioa da. Honako hauek dira: aliantza-dispositiboa eta sexualitate-dispositiboa, atalez atal bata bestearen aurrean jar ditzake-
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gunak. Sexualitate-dispositiboa, hain zuzen, mendebaleko kulturak hautatu duena
da, gorputzaren bidez ekonomiarekin bat egiten duena (gorputzak ekoitzi eta
kontsumitu egiten du).
Dispositibo horrek sexualitatearen patologizazioa ahalbidetu du, horri esker
irudi berriak sortu direlako: besteak beste, emakume urduria, hotza, ama axolagabea, obsesioz beteriko ama, gizon okerra, inpotentea, nekatuta dagoen haurra, haur
heldugabea... guztiak psikiatriaren eskutik.
Foucaulten lan horrek liluratu egiten gaitu, gizakiaren sexualitatearen gaur
egungo errealitatea ulertu ahal izateko oinarrizko zutabeak finkatzen baititu. Autoreak, sexualitatearen historia idaztean, dimentsio berri batera garamatza.
Sexualitatearen historiaren bigarren liburukian (Foucault, 1998b), autorearen
lana Grezia zaharrean kokatzen da. Lan horretan hiru plazer sexualen inguruko
idatziak jasotzen ditu, eta bere ideiak ondoko arazoen inguruan laburtzen ditu:
gorputzaren eta osasunaren arteko harremana (dietetika), emakumearekiko eta
ezkontzarekiko harremana (ekonomika), eta azkenik, mutikoarekiko harremana,
bere askatasuna eta gizontasuna (erotika) landuz.
Greziarrek horien inguruan garatu zituzten bizitzeko arteak, garaiko “plazerrak” erabiltzeko zenbait printzipio eta jokabide ezarriz.
Jokabideek ez dute pentsamendu greziarrak garatutako teknika handien (Dietetika, Ekonomika eta Erotika) moral sexuala proposatuko, jokatzeko modua baizik.
Dietetikan, neurtzeko era bat aurkituko dugu, aphodisiaren erabilera egoki eta
moderatua (greziarrek normaltasun osoz erabiltzen zuten “ta aphodisia” izenondoa;
latindarrek, berriz, venerear esanahiarekin itzuli zuten. “Gauzak”, “maitasun plazerrak”, “sexu-harremanak”, “haragiarekin zerikusia duten ekintzak”, “atseginzaletasuna”, antzeko terminoak izango dira); neurri-oreka hori une zehatz batean kokatu behar da; gorputzarekiko harremana eta bere fase aldakorrak. Azkenik, urtaroen berariazko ezaugarriak daude, azken finean, horren atzean dagoena, besteak
beste, ahultzearen beldurra baita:
...“momentuaren” kontuan oinarritutako arreta eskatzen zuen bereziki neurritasun
horren jardunak, haren erlazioa gorputzaren egoera aldakorren eta urtaroen berariazko propietateen artean. Akitzeko beldurra, espeziearen biziraupen, hilezkortasun
eta mantenu espiritua daude, azken finean, kezka horren barrenean.

Ekonomikan, berriz, aurkituko dugun neurri-oreka honako pribilegioaren bidez
definitzen da: senarrak, bere emazte legitimoa mantentzeaz gain, boterea ezartzen
du bere gain. Hemen garrantzitsuena ez da jakitea unerik egokiena zein den
—Dietetikan izan daitekeen bezala—, familia barruko egitura hierarkikoek zerga-
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tik irauten duten hain luzaro baizik. Ordena ziurtatzeko, gizon askeak gehiegikerien beldur izan behar du, eta bere buruaren jabe izateaz gain, besteen jabe ere izan
behar du.
Azkenik, Erotikan aldarrikatzen den neurri-oreka bestelakoa da. Abstinentzia
argi aldarrikatzen ez bada ere, bere aldeko joera atzematen da nolabait. Ondorioz,
mutikoekiko harreman fisiko guztiak baztertzeko ideala hasiko da gorpuzten, eta
bere kezkaren jatorria nerabezaroan gizontasunari zor zaion errespetua izango da:
benetako maitasunaren bilatze-prozesuan adierazi beharreko norberaren burujabetza. Hala ere, benetako maitasuna dela-eta, honako galdera egiten da:
después de la relación con el cuerpo y la salud, después de la relación con la mujer y
la institución del matrimonio, después de la relación con el muchacho, su libertad y
su virilidad, contemplados como motivos de problematización de la actividad sexual,
se abre un interrogante acerca de lo que debe ser el amor verdadero.

Foucaulten ustez, irizpide zorrotzenak mutikoekiko maitasunean kokatu
zituzten:
...hemen, hain zuzen ere, neska-mutilen maitasunari dagokionez, maitasunaren,
plazerren ukapenaren eta egiara iristearen arteko erlazio konplexuen kontua planteatu
zuen erotika platonikoak. Zorroztasunik latzenen eskakizunak egin zituzten horren
inguruan. Ez zuten zigortu, ez eta debekatu ere, baina neska-mutilen maitasun-gogoetan ikusten dugu gorpuzten “abstinentzia mugagabearen” printzipioa, ukapen
baten ideala; Sokratesek ematen du horren eredua tentaldiari uko egitean, eta ukapen
horrek, berez, balio espiritual handia du.

Hala ere, gogoan izan behar dugu aszetismo horrek ez zuela mutikoekiko
maitasuna gutxietsi nahi; aitzitik, estilizatzeko modu bat izan zen, itxurari eta irudiari garrantzia eman nahi ziona; azken finean, gizakia balioesteko era berria zen.
Ildo horretatik, sexualitatearen historiaren azken liburukiari ekingo diogu
(Foucault, 1998c); lan hori kultura greko-erromatarrean eta, zehatzago esanda,
Greziako aro helenistikoan sustraitzen da.
Lan horietan guztietan zehar, badirudi autoreak landutako garaiak erregulatu
zituzten oinarri moralak bilatu nahi dituela, kristautasunarenak ez zirenak ahal
zela. Izan ere, morala kristautasunarekin lotu ohi da. Hala ere, dirudienez eztabaida
horretan hiru kode-mota onartu dira:
Lehenengoaren arabera, uler ditzakeen kode-elementuetan bilatu behar da moralaren
funtsa; bigarrenaren arabera, dituen agindu zorrotzengatik hurbiltzen da kristautasunera Antzinaro berantiarreko moral filosofikoa, aurreko tradizioarekin haustura gutxi
gorabehera osoa sortuaz; azkenik, hirugarrenaren arabera, gorapen eta garbitasun
terminoetan alderatu behar da kristauen morala.
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Ikerketa-lan horretan aurkezten den bezala, kontuan izan behar dugu ez dela
lehen aldia sexu-printzipioak definitzen direla garai inperialeko filosofian:
Ia aurreko garaietan bezain zorrotzak ziren formulazioak aurkitu ditugu IV. mendeko
pentsamendu grekoan. Azken batean, arriskutsu, menderatzeko zail eta garestitzat
hartu da sexu-ekintza aspaldiko garaietatik; sexuaren praktikan neurri zehatza
bilatzea eta erregimen adeitsu batean sartzea kezka eta aztergai izan ziren aspalditik.

Bai Platonek, bai Aristotelesek, bakoitzak bere erara eta hainbat arrazoi zirela
medio, behintzat nolabaiteko ezkontza-fideltasuna aholkatzen zuten. Mutikoekiko
maitasunari baliorik handiena eskain zekiokeen, baina, era berean, abstinentzia
praktikatzea ere eskatzen zen, maitasun horrekiko espero zitekeen balore espiritualak iraun zezan:
Horrenbestez, aspaldidanik moral zorrotz bat gauzatzeko arrazoi izan ziren gorputzaren eta osasunaren egonezintasuna, emakumearekiko eta ezkontzarekiko harremana, mutilekiko harremana... Eta nolabait ere, tradizio zahar horretan du oinarri
gure garaiko lehen mendeetako filosofoengan aurkitzen dugun sexu-zorroztasunak,
etorkizuneko morala iragartzen duen heinean bai bederen.

Hala ere, ez da bidezkoa plazer sexual horien hausnarketaren helburu bakarra
filosofiaren eta medikuntzaren ohiturak mantentzea izatea. Izan ere, dietetikaren eta
osasunaren problematizazioaren ildotik aldaketa etorri zen, gorputzaren eta ekintza
sexualaren arteko harremanak gero eta zehatzagoak eta kezkagarriagoak baitziren:
«Del lado de la dietética y de la problematización de la salud, el cambio se señaló
por una inquietud, cada vez más intensa y más detallada, de las relaciones entre el
acto sexual y el cuerpo, una atención más viva a sus efectos y a sus consecuencias
perturbadoras». Hori ez da gertatuko gorputzarekiko kezka gero eta handiagoa
zelako bakarrik; jarduera sexuala orientatzeko era berri bat eraikitzen ari zelako
baizik, jarduera sexuala gaiztakeriekin eta gaixotasunekin elkartzen hasiko baitzen.
Emakumearen eta ezkontzaren problematizazioa, ezkontza-loturaren balioespenean, eta ezkontzak berak osatzen duen bikotean atzemango da batik bat:
Senarraren jokabide zuzena eta ezarri beharreko moderazioa ez ditu soilik estatutu
kontsiderazioak justifikatzen, loturaren izaerak, bere forma unibertsalak eta handik
datozen elkarrekiko betebeharrek baizik.

Azkenik, mutikoari dagokionez, abstinentziaren aldarrikapena gero eta garrantzitsuagoa izango da, baina ez balio espiritual gisa, harreman horrek sor dezakeen akatsaren seinale gisa baizik.
Gai horien eraldaketak direla medio, arte bat garatzen hasten da: «a través de
estas modificaciones de temas ya existentes, se desarrolla un arte ya dominado por
la inquietud de uno mismo». Norberak garatu beharreko arte horrek ez die hainbesteko garrantzia eskaintzen egin daitezkeen gehiegikeriei —arestian azaldu dudan
bezala, gehiegikeria horiek besteenganako burujabetza mantentzeko menderatu
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egin behar ziren—, eta horren ordez, jarduera sexualaren ondorioz sor daitekeen
gaitzak gero eta gehiago azpimarratzen du gizabanakoaren ahultasuna, horren
guztiaren aurrean.
Horregatik, jarduera sexualarekiko arreta aktiboagoa aldarrikatzen du. Kontuan hartu beharrekoak dira, esaterako, jarduera sexualak gorputzean duen eragina,
ezkontzan duen lekua, betetzen duen zeregina eta garrantzia, eta mutikoen arteko
harremanen zailtasunak:
Horrela begiratzen zaio arreta handiagoz norbere buruarekiko ezarri nahi den
harremanari, horrela agertzen da arriskutsuago eta ulergarriago harreman hori hartan
konfiantza edukitzea, kontrolatzea eta aurkitzea beharrezkoagoa dela dirudienean.

Era horretan, jokaera sexualaren inguruko proposamena gauzatzen hasten da
filosofiako eta medikuntzako hausnarketen eskutik. Ez du IV. mendean eta kristautasunean proposatu zirenen antzik. Proposamen horretan, jarduera sexualak zerikusia du gaitzarekin bere forma eta ondorioengatik. Hartan, ordea,
gaizkiarekin lotzen da sexu-ekintza bere forma eta ondorioengatik, baina berez ez da
gaizkia. Ezkontzan aurkitzen du bere betetze natural eta arrazionala, baina hori ez da
gaizkia izateari uzteko ezinbesteko baldintza. Nekez aurkitzen du bere tokia neska-mutilen maitasunean, baina ez da naturaren aurkako kontzeptuaren mende gelditzen.

1.2.3. Efigenio Amezúa
Autore honek sexuen teoriaren inguruko alor kontzeptuala eskaini du. Ziklo
luzeko ezagutza gisa azaltzen du, nahiz eta barnean ziklo motzeko salbuespenak
ere egon —sexologiaren ezagutza gaizki ulertzearen ondorioak, alegia—. Honela:
La sexología de la segunda mitad del siglo XX se ha encontrado con un cúmulo de
acontecimientos cuyo análisis no ha sido fácil, mientras éstos se han ido sucediendo
en rápidos ciclos cortos. Se luchó ardientemente por quitarse de encima el yugo de la
reproducción impuesta durante siglos, y se celebró la fiesta del orgasmo.

Amezúak orgasmoaren festa hori Reichen (Reich, 1985) ekarpenen testuinguruan kokatzen du, iraultza sexual deituriko mugimenduan, alegia. Hori guztia
letra handitan ezagutarazi izan da, eta sexologiaren ekarpenak, aldiz, letra txikitan
—eta hitz txikitan— jaso izan dira. Horregatik, Amezúak “letra pequeña de la
sexología” kontzeptuarekin definitzen du gertatutako guztia. Gainera, epopeia honetara gay eta lesbianen mugimenduak elkartu ziren berdefinizio eta ekintzen bila;
batetik, heterosexualitatearen kontrako erasoak areagotu zituzten, eta bestetik,
maskulinatatearen mitoa gaitzetsi zuten, gaitz guztien iturburua zela uste baitzuten.
Beraz, “plazer” eta “ugaltze” kontzeptuetatik hasi zen, eta jokaerak eta desioak
herrestan eraman zituen, gizabanakoen identitatera heltzeraino, euren oinarrietara.
Hamarkada gutxi batzuetan, subjektuen eta horien arteko harremanen mapa oroko-
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rra, erreferentzia tradizional garbia izatetik, erabateko eraldaketa nozitzera pasatu
zen. Gauza gehiegi mugitu ziren denbora gutxian.
Hala ere, hori guztia hobeto azaldu ahal izateko, sexuen teoriaren kokapena
interpretatzeaz gain (eta ez sexu-teoria edo teoria sexuala), sexologiako ezagutzaren hastapenak zehazten hasi zen Amezúa. Ildo horretatik, honako hau adierazi
zuen:
XVIII.

mendeko Ilustrazio europarraren ondoren, sexuari buruz izandako eztabaidaren
ondorio berritzaileenetako bat tesiaren aurrerapena izan zen; haren arabera, sexuak ez
dira soilik ugalketaren helburutik begiratuta azaldu behar, subjektuen konfiguraziotik
eta konfiguraziorako baizik.

Horrela, Locus Genitalis-ek izan duen gizakiaren sexualitatea adierazteko gakoak hegemonia galdu du, horren ordez planteamendu modernoagoak, hots, sexualizazioaren kontzeptuak hartu duelako indarra.
Sexutzea
“Sexutze biografikoak” biografiaren eraikitze-prozesua adierazten du. Kontzeptu horrek eskaintzen duen ideia orokorra hauxe da: sexu bakoitzaren artikulazioa eta kontzientzia-hartzea ezin dira gertakizun puntual gisa ulertu edota adierazi, ezta behin betiko sortutako ekintza moduan ere. Kontzeptu konplexua da, eta
konplexutasun horri esker, hain zuzen, uler eta azal daiteke sexuen azken produktua,
sexuen produktu horrek izan ditzakeen aldagai guztiak barne.
Falopioren tronpetako batean obulua eta espermatozoidea elkartzen diren
unetik aurrera, hasiera emango zaio sexutze-prozesuari; sexutze-prozesu luze bati,
bizitza osoan zehar iraungo duen prozesuari, alegia. Sexutze-prozesu luze horretan,
hainbat elementuk hartuko dute parte; horrela, sexutze kromosomikoaz, gonadalaz,
hormonalaz, hipotalamikoaz... hitz egiten dugu. Biologiarekin harreman zuzena
duten sexutze-prozesuak dira gehienbat, eta prozesu bakoitzaren gorabeherak sakonago aztertuz, sexologiaren elkarkide diren beste ezagutza batzuk iker daitezke.
Dena dela, sexutze-prozesua ez da soilik eremu biologikora mugatzen. Izan
ere, egia da jaio aurretik prozesu biologikoek sexutze-prozesu sozialak baino garrantzi handiagoa dutela; baina esan dudan bezala, sexutze-prozesua bizitza osoan
zehar luzatzen den gertaera denez, bide horretan bi sexutze-prozesuek batera hartzen dute parte (biologikoak eta sozialak) eta bien arteko nahasketaren ondorioz,
emaitza bakar, kopiatuezin, original eta errepikaezina sortuko da. Hau da, gizaki
sexutua, sexutze-prozesuko elementuen nahasketa korapilatsu eta konplexuaren
ondorioz sortu den gizakia, alegia.
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Sexutze-prozesu sozialean bertako kultura, gizartea, norberaren sozializazio
prozesua, sinesmenak, sentipenak, harremanak, gertakizunak, ingurunea eta antzeko elementuak biltzen dira. Bizipen pertsonalak dira: norberak bere irakurketa
pertsonala egiten du eta ondorioa berezkoa da, nork bere bidea egiten baitu, nork
bere biografia eraikitzen baitu, azken finean nork bere Izate Sexuala garatu eta
gozatzen baitu. Ondorioa pertsona sexutua da, bakarra, ederra, norberak egina.
Horixe da, hain zuzen ere, pertsona sexutuaren kontzeptua, bizitza osoan zehar eta
une bakoitzean eraikitzen dugun bidea, biografia pertsonala, biografia sexuala,
biografia sexutua; bestela esanda, gutako bakoitzaren emaitza, gutako pertsona
bakoitza, subjektu sexutua; ni neu eta zu zeu, esaterako.
Sexutze-prozesuaren ondorioa bi ereduetako bat izan daiteke soilik: emakumezkoa ala gizonezkoa. Horietako bat beharko du izan, baina emaitza hori ez du
soilik sexutze-prozesu biologikoak baldintzatutako, sexutze-prozesu osoak baizik.
Hortaz, gerta daiteke (eta berez maiz gertatzen da) sexu bateko ezaugarri
fisikoekin jaio den pertsonak, bizitzan zehar garatzen doan sexutze-prozesuaren
ondorioz, beste sexuko gizaki sentitzea eta horrela bizitzea. Horregatik, garrantzitsua da azpimarratzea sexutze-prozesua bizitza osoan zehar luzatzen den prozesua
dela, eta beraz, ez dela jaiotzean amaitzen.
Tamalez, XIX. mendearen bukaeran eta XX. mendean zehar, sexologiak egin
dituen ekarpenak nahastu egin izan dira maiz Psychopathia Sexualis-ek jorratutako
bidearekin; hots, arestian aipatutako biografia sexutuaren kontzeptuaren inguruan,
irakurketa desegokia eta partziala egin izan da: gizakiaren sexualitatea gaitz askoren iturburu gisa ikusi, aztertu eta ikertu izan da historian zehar. Gizakiaren sexualitatearen inguruan gaixotasun berri ugari sortu dira, ondoren izen ponpoxoez bataiatu direnak. Sexualitatea, azken mende hauetan, gaixotasunen harrobi aberasgarria bihurtu da; ondorioz, hain ezagunak egin zaizkigun “filia” guztiak (perbertsio
sexualak) Psychopathia Sexualis-aren bide berean kokatu behar dira. Halaber,
garrantzitsua da Psychopathia Sexualis-aren eta sexologiaren bideak desberdinak
direla ikustea. Bi korronte horietako bideak Edward M. Brecher-en lanean aurki
ditzakegu (Brecher, 1973).
Amezúak, sexologiaren, Psychopathia Sexualis-aren eta psikoanalisiaren arteko ezberdintasunak behean azalduko dugun eskeman sailkatu ditu (Amezúa, 1999),
eta hirugarren paradigma bat ere gehitu du: psikoanalisiarena, alegia, psikoanalisiaren garapena sexologiaren garapenaren eta Psychopathia Sexualis-aren garapenaren bazterrean hedatu izan dela adieraziz:
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Koska sexuala
Sexuen Izatearen paradigma
Kontrako erreakzioa

Jarraipena eta
sakonketa

Psychopathia Sexualis

Sexologia

Kaan…
…Kraaft-Ebing

Ellis
Bloch/Hirschfeld

(bazterrean)

Psikoanalisia

Freud

Goiko eskeman ikus daitekeen bezala, Psychopathia sexualis-aren eta sexologiaren arteko nahastea ekarri duen arazoa argitu ahal izateko, honako hau da irizpiderik egokiena: lehendabizikoaren aldeko autoreak —Kaan, Kraaft-Ebing... besteak
beste— endekatze-teoriaren (degeneratze-teoriaren) babesle sutsuak dira; ideia hori
ordea, ez da inoiz aintzakotzat hartu izan sexologiaren ezagutzan. Foucaulten lanari
esker galdera hau egiten diogu geure buruari:
Zer dela eta, alor honetan gauza guztiak azaltzeko errepresiora jotzeko grina hori?
Hainbeste erreprimitu gaituzte! (Foucault, 1988a).

Freuden arrakastak zerikusi zuzena du Foucaultek egiten duen galderarekin,
eta hain eraginkorra eta baliagarria den hipotesi errepresiboaren formulazioarekin.
Zergatik, bestela, hainbesteko garrantzia eskaini errepresioaren aferari? Ez al da
akaso hori baino garrantzitsuagoa etorkizun askeago bat eraikitzen ahalegintzea?
Zergatik hainbesteko interesa gizakiaren sexualitatearen eta endekatzearen ideien
arteko loturak bilatu nahian? Nork baiezta dezake sexualitatearen eta endekatzearen arteko harreman hori? Errepresioa ote da bidea, hemen ere?
Orain arteko diskurtso hegemonikoa iragandako errepresio-garaietara mugatu
da batik bat; egungo gaitz guztien iturria errepresio-garai horietan bilatu behar
omen dugu. Igarotako iraganak, berriro ere, etorkizun askea baldintzatzeaz gain,
gatibu hartu du betiko etorkizun askearen itxaropena.
Amezúak, kontu hori dela-eta, ondoko kuadroa aurkezten digu, dagokion
testuingurua barne (Amezúa, 1999):
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A

B

C

Tesi genitala
edo ugalketarena
(TG)

Tesi hedonikoa
edo plazerrarena
(TH)

Tesi sexuantea
edo sexutzearena
(TS)

Historian zehar “TG”-k “A” azaldu digu, baina ez “B”, ezta “C” ere. “TH”
“A”-z “B” azaltzen saiatu da, baina ez zuen lortu “C” azaltzea. Azkenean, “TS”-k
“C” azaldu du, eta, bide batez, “B” eta “A”.
Sexutzea, subjektua, sinergia eta sexuartekotasuna
Bi faktoreren elkarrekintzatik abiaturik lortzen den emaitza da sinergia. Hala
ere, faktore horietako bakoitzak ezingo luke emaitza bera lortu bere kabuz, ezta bi
faktoreen batuketa eginez ere. Kasu honetan, sexuartekotasunak bi sexuen arteko
etengabeko elkarrekintzaz hitz egiten digu.
Bi sexuak potentzialki batean aurkitzen dira, eta sexu bakoitzak bi sexuen
elementuak hartzen ditu. Elementu horien jatorria zehaztea zaila bada ere, garrantzitsua da behintzat sexuartekotasunaren nozioa ez galtzea. Hala ere, arestian
aipatu dudan bezala, sexutze-prozesua ez da jaiotzarekin amaitzen; izan ere, bizitza
osoan zehar irauten du. Sexuartekotasuna sinergia prozesuaren emaitza gisa
hartzen dugu; pertsona sexutuaren eraikuntzan sexutze-prozesu konplexuak eragin
zuzena duela adierazi dugu. Baina sinergiaren eraginez lortzen den emaitza ez da
prozesu bakartua; hots, sexu batekoa ala bestekoa izateak ez du adierazi nahi prozesu
ezberdinak garatu direnik. Aitzitik, sexu batekoa ala bestekoa izateko garatzen
diren prozesuek antz handia dute bi kasuetan; are gehiago, elementu berdinen
nahasketaz osatuta daude gehienbat. Horixe dugu sexuartekotasunaren nozioa;
sexuartekotasunak bermatzen du pertsona sexutuaren eraikuntza-prozesua, eta, sexuartekotasunaren ondorioz, pertsona sexutuak bakarrak gara, ezberdinak, berezkoak eta originalak.
Sexualitatea
Sexualitate hitza XIX. mendean sortu zen, neologismo gisa. Sexualitatea betidanik ezagutzen den hitza dela pentsatzen dutenak oker daude; beste arrazoi batzuen artean, kontzeptua bera ez zelako beharrezkoa. Horixe gertatu da locus genitalis-aren paradigman: sexuaren eta sexualitatearen kontzeptuak nahastearen ondorioz, gizakiaren sexualitatea genitaletara mugatu da, eta jarduera sexuala koitoan
soilik kokatu izan da.
Sexologia-arloan, ordea, sexua eta sexualitatea bi gauza ezberdin dira; horregatik, sexualitatearen kontzeptu horrekin gizabanakoak duen balio edo dimentsioaz
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arituko gara. Subjektuak dituen potentzialtasunak garatzean edota lantzean datza
sexualitatea; hori guztia norberaren biografiaren barnean kokatzen da, subjektuak
eraikitzen duen biografian, alegia.
Amezúaren ustez, sexualitatea sexutze-prozesuaren emaitza da. Emaitza horrek bizipen-egoera bat beharko luke. Hortxe dugu koska, pertsona sexutu gisa
bizitzeko eta sentitzeko ahalmena edo dimentsioa baita sexualitatea. Bere ezaugarri
nagusia subjektibotasuna da; hau da, subjektu sexutuak duen errealitate sexualaren
gaineko kontzientzia barneratzea.
Subjektuen sexualitatea ulertzeko eremu kontzeptualak ez dira aski (sexutzea,
sexualitatea, erotika eta amatoria). Subjektuen kalitate sexualaren adierazleak
zehazteko, indibidualizazio-planoak seinalatu beharko ditugu (ikusi aurreragoko
mapa sexuala); hala nola, moduak, ñabardurak eta berezitasunak.
Moduak
Subjektuek bi modu dituzte sexutzeko (sexudun sexutu, sexudun bizi eta sexudun sentitzeko): maskulinoa eta femeninoa. Soilik bi modu horiek daude, nahiz
eta bi modu horiekin hamaika azpi-modu osatu ahal izan. Modu horien aberastasunaren inguruan, Amezúak honako hau gogorarazten digu:
Hirschfeldek sortutako “intersexualitate” kontzeptua teorikoa da batik bat, hau da,
azalpen izaera du, ez izaera kliniko edo diagnostikoa; aldaera-aukera handia azaltzen du, neutroaren edo anbiguoaren patologiara jo gabe. Horri esker, esan dezakegu
neutrorik ez dagoela sexologian. Sarritan eta gehiegitan jo dugu patologiara, dauden
moduen aukeran eta bere sarearen aberastasunean ez sakontzeko (Amezúa, 1999).

Era berean, gogora ekarri nahi dut desberdindu egin behar direla bi modu horiek eta gure gizarteak ezartzen dituen egungo estereotipoak, bien artean ez baitago
zerikusirik. Bi modu horiek, estereotipoak ez bezala, prozesu historiko eta indibidual baten emaitza dira, poliki egindako bidea; bide aberatsa, forma askotakoa.
Sexologiaren ikuspegi horretatik, ordea, transexualitatearen gaiak moduen
erregistroen gaineko nolabaiteko zailtasuna adieraziko luke. Hala ere, Amezúak
gogorarazten digun bezala:
Ildo horretatik, konplikazio kasu larritzat har liteke fenomeno transexuala. Baina hori
behin-behineko eta iragaitzazko (trans) fenomenoa da, eta ez xede-fenomenoa,
subjektu hori gaizki bizi izateagatik hain zuzen ere.

Ñabardurak
Modu bakoitzak ñabardura bi ditu: homosexuala eta heterosexuala. Homosexualitatea, beraz, ez da hirugarren sexua, maiz deitu zaion bezala. Kinseyk, afera
hori dela-eta, honako hau ekarri zigun gogora:
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Arduragabekeria eta inkoherentzia handia da “homo” terminoa substantibo gisa
erabiltzea, termino hori adjektiboa denean (Kinsey, 1948).

Edota beste hau:
Tamalgarria da gizakien sexu-jokaeraren ikertzaileek homosexual terminoa erabiltzea
beheko espezieetan gertatzen denaren erabat desberdina den fenomeno bat identifikatzeko (Kinsey, 1948).

Kinseyk “homosexualitatearen” kontzeptualizazio okerraren jatorria salatu
zuen, «oinarri zientifikoaz egiaztatu beharrean, doaneko iritziak eta iruzkinak erabili baitira».
Berezitasunak
Subjektu bakoitzak bere biografia eraikitzen du bizitzan zehar, bere moduan
eta bere ñabardurekin. Horrela, berezitasunak subjektu bakoitzaren berezkotasuna
osatzeko modua dira, baita ñabardurei gehitzen zaizkien formak ere.
Beste era batean esanda, aipa genezake kontzeptu honen barnean Psychopathia Sexualis-ari esker “perbertsio sexuala” izenez ezagutu dugun zerrenda luzea:
sadismoa, masokismoa, erakuskeria, nekrofilia, etab. Locus genitalis-ek “perbertsio” izenez bildu eta bataiatu zituen, eta Psychopathia Sexualis-ek aurrekoaren
lana osatu zuen, honek zerrendatu baitzituen eta baita aditzera eman ere; gaur egun
“aberrazio sexual” izenarekin ezagutzen ditugu.
Patologiaren munduan erori gabe errealitate horiek guztiek azalpen argia dute,
sexuen teoriatik. Sexutze-prozesuko biografiaren emaitza dira Bloch-en esanetan,
“bakarkako artisautza”, alegia.
Berezitasunen erregistro hori gutxiengo erotiko desberdinek osatzen dute, eta
garbi dagoena da, gutxiengo erotikoen errealitatea onartu ala ez, debekatu ala ez,
hor dugun errealitate bat dela. Gainera, zorionez, gutxiengo erotiko horien multzoek
urteetan egindako lanari esker, aberrazio sexualen zerrenda gero eta txikiago bihurtzen hasi da; horren ondorioz, aldaketa sozial kualitatiboak bultzatu dira gure kultura zaharretan.
Erotika
Sexutzea pertsona sexutuak garatzen dituen egituren inguruan osatzen bada,
eta sexualitateak berdin egiten badu pertsona sexutu gisa sentitzearen kontzeptuaren inguruan, Erotikaren kontzeptua desioaren inguruan osatzen da.
XIX. mendearen bukaeran eta XX. mendean zehar, psikoanalisiari hainbesteko
arreta jarri izan ez balitzaio, eta sexologiaren teoriari kasu gehiago egin izan ba-
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litzaio, gaur egun Erotikaren kontzeptua garatuago izango genuke, libidoaren
kalterako. Libidoak energiarantz bideratzen du desioa, eta hemen aurkezten ari
garen proposamenak, sexuen teoriak egiten duenak, alegia, sinergiarantz bideratzen
du desioa (bestearenganako desioarantz, bilkurarantz...). Lerro energetiko horrek
libidoan desorekak, errepresioa, etab. ekarriko ditu (patologizazioa, azken finean).
Erotikaren ezaugarri nagusia, hain zuzen, sinergia da. Horrela, desioaren objektua
ez da bestearen sexua, beste sexukoa baizik; hau da, beste pertsona sexutua.
Hortaz, ez dago desioa, gogoa edota sexu beharra. Sentitzen dena desio sexutua da;
hots, beste pertsonarenganako desioa. Azkenik, jokoan dagoena ez da sexua,
desioa baizik, eta desioa sexutua izan daiteke soilik.
Sexuen teoriatik abiatzean, argi adieraz dezakegu Eros sexuen arteko desioaren kontzeptua zela, eta ez haragikeriarena edo lizunkeriarena. Sexuen arteko
erakarpena zen Eros, eta ez endekatzea edo gaiztakeria. Ez zuen loturarik, beraz,
bizioekin. Eros, bere formato modernoan, desioaren kontzeptua da.
Psychopathia sexualis-ari esker, parafilien zerrenda ezagutu dugu. Sendagarriak diren nahasteak eta ezin landu daitezkeen kualitateak dira parafiliak. Sexologia,
hain zuzen, landu behar diren kualitate horietaz arduratzen da eta ez parafiliez, esaterako. Hori da bi ikuspegi horiek desberdintzen dituen beste ezaugarrietako bat.
Era berean, Eros kontzeptuari esker, Locus genitalis-aren tesia zaharkitua geratzen
da.
Desioa, bere gaitasun osoz, Erotikaren hirugarren erregistro horretan aurkeztu
zaigu; desioa bere zabaltasunean, desioaren mundua, mundu aberatsa, mundu sortzaile bezain erakargarria... baina, hain zuzen ere, aberastasun horrengatik da desioaren erregistroa hain eremu garrantzitsu eta interesgarria politika kontsumistarentzat. Egun, gure bizitzaren alderdi nagusietako batek kontsumoari erantzuten dio,
eta neurri handi batean, kontsumitzera behartzen gaituzten interes ekonomikoek,
hain justu, desioaren mozorroa jantzi dute. Ezkutuan dirauten zenbait interes ekonomiko aspaldian ari dira desioaren mundua bideratu nahian.
Argi dago desioa merkatu handia dela; merkatu erraldoi horren alde bat fantasien mundua da. Horregatik, fantasiak ere ez daude gatazka horietatik at, fantasiak
ere merkatu erakargarria sor baitezake. Mundu pertsonalaren aberasgarritasunaren
ezaugarri garrantzitsuenetako bat osatzen dute gure fantasiek, mundu pertsonalaren
zutabe izatera hel baitaitezke; hori horrela izanik, zer geratuko da fantasiak interes
ekonomiko batzuen mende jarriz gero? Nolako pertsonak izatera hel gaitezke? Zer
motatako bizitza itxaron dezakegu? Zein fantasia prefabrikatu erosiko genuke?
Oporraldiak? Luxuzko autoak? Plastikozko gorputz kirurgikoak?
Erotika, arestian argitu bezala, gizaki sexutuarengan landu daitezkeen kualitateez arduratzen da. Kualitate horiek maiz ez dute zerikusirik desioaren inguruan
eraikitzen den merkatuarekin. Desioa gatibu hartu nahi izan da. Galdera, beraz,
hau da: zertara dator desioa gatibu hartzeko interes hori?
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Amatoria
“Amatoria” kontzeptua Erotikaren dimentsio, praxi, edota adierazpen gisa
ulertu beharra dago. Erotika esklusiboki gizakiaren kontzeptua da, kontzientzia eta
historia dituen gizakiarena, berezko biografia duen gizakiarena. Horregatik, ars
amandi-a da Amatoria, lantzen den kultura, gizakiak bizirauteko duen era; eta ez,
inolaz ere, naturaren beste produktu soil bat.
Erotikaren irudikapena da Amatoria; nolabait esateko, bere praxia. Horren
garrantzi handia izan dezakete kulturak, balioek, protokoloak eta abarrek, baina,
era berean, baita espontanitateak, keinuek, sentipenek eta abarrek ere.
Beraz, sexuen teoriaren eskutik proposatu den aldaketak ez du debekua baimentzea aldarrikatu, ezta gehiago eskatzea ere, jada gutxiturik edo oso baldintzaturik zegoen arlotik. Are gehiago, subjektu modernoaren ikuspuntutik beharrezkoa
da Amatoria azaltzea, bereiztea eta baita Amatoria Erotikatik berkontzeptualizatzea ere.
Azkenik, Amatoriak ez du ia zerikusirik “maitasun” hitzarekin; ez da maitasun
kontua, subjektua maitasunaren tokian jartzea baizik. Maitasuna, Locus Genitalis-arekin gertatu den bezalaxe, historiaurrean geratu da.
Maparen izenburuari dagokionez, Amezúa “Izateaz” mintzo da, horren azalpena “Izatea” dela ulertzen baitu, Izate Sexuala edo Sexuen Izate egiaztagarria,
iraunkorra eta unibertsala den gertakizun bezala, batik bat historikoa, garai jakin
batetik azaleratu eta saihestezin bihurtu baita.
Izate hori “sexualtzat” hartzen du, sexuez arduratzen baita, bi sexuez alegia.
Azkenik, “giza” osagaia ere behar du, gizakiaren espezieaz ari garelako, bere egoera
sexuduna eta sexutua aipatuz, bi sexuetan oraingoan ere. Hortaz, hori da Giza Izate
Sexuala izenaren jatorria.
Elementu sexuanteen zutabeak (maparen ezkerreko aldean) subjektuen sexutze-prozesuan parte hartzen duten elementuen zerrenda eskaintzen du. Diziplina
bat arduratzen da horietako bakoitzaz.
Lau eremu kontzeptualek ezagutzera ematen dituzte euren aniztasun erreferentzial esanguratsuenak: Sexutzea, estrukturen sortzeaz eta beren prozesuaz arduratzen dena; Sexualitatea, bizipenaz arduratzen dena; Erotika, desioaz; eta azkenik,
Amatoria, pragmatika eta jokaerez arduratzen dena.
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SEXUEN TEORIAREN MAPA
Giza Izate Sexualaren mapa orokorra, paradigma berriaren eskutik
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Eremu horiekin harremanetan, hiru indibidualizazio plano eskaintzen dira:
moduena (maskulinoa eta femeninoa), ñabardurena (heterosexuala eta homosexuala) eta berezitasunena (“gutxiengo erotiko” izenez ere ezaguna dena). Plano horiei
ohartxo bat gehitzen zaie, zailtasunei eta nahasteei eskainitakoa. Horrela, garbi
geratzen da ez dagoela laugarren planorik, eta gainontzeko elementuak hiru enuntziatu horiekin zerikusia duten ezaugarriak baino ez direla.
Mapan ikus daitekeenez, planoetan zeharkaturik dauden eremu horiek sare estu
eta konplexua osatzen dute. Sare estu horrek etengabeko harremana bermatzen eta
adierazten du.
1.3. SEXOLOGIAREN PRAXITIK, SEXU-HEZKUNTZAREN BIDEAN
Atal honetan Euskadiko Ezagutza Sexologikoaren Lehen Astean ateratako ondorio
nagusiak bildu nahi izan ditut. Orain arte landutako guztiaren eranskin gisa txertatu nahi izan dut atal hau, osagarri gisa. Hona hemen, beraz, jardunaldi horietan
ateratako emaitzak.
Sexu-hezkuntza jorratzen hasteko argi eduki behar da zer den sexologia, eta
zein puntu diren garrantzitsu heziketa horretarako. Sexologiaz hitz egiten ari
garenean, argi adierazi nahi dugu zertaz ari garen. Planteamendu garrantzitsuena
hau izango litzateke: «gizabanako sexutu eta erotikoen hurbilpen eta ulermena du
helburu, denok baikara sexutuak; subjektu sexutu eta sexudun bezala bizi gara, eta
subjektu sexutu bezala adierazten gara».
Sexologiaren praxia hiru mailatan banatzen da:
• Sexu-hezkuntza.
• Aholkularitza.
• Terapia.
Gaur egungo egoera kontuan harturik, funtsezkoa da sexu-hezkuntza eskoletan
eskaintzea. Beraz, heziketa sexualaren jatorria eskolan izango da. Hala ere, hezkuntza horrek haur, guraso eta irakasleengana iritsi behar du, heziketa sexuala
haurra bizi den ingurunean baita beharrezkoa. Era berean, puntu hauek hartu behar
dira kontuan:
1. Heziketa sexuala ahal den egokiena izateko, kontuan hartu behar diren puntuak:
– Heziketa sexualak ez du soilik sexuaren eta sexualitatearen prozesuaren
informazioa transmititu behar; Giza Izate Sexualak jarrera eta jokabideen
aldaketetan eragin behar du, sexua bere adierazpen guztietan ulertuz. Sexualitatearen balioa erlazio-elementu garrantzitsu gisa bereganatu behar da.
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– Heziketa sexualak bizikidetza atsegina lortzeko heziketa izan behar du.
– Honako hau proposatu behar du:
a. Gorputza ezagutzea.
b. Gorputza sentitzea.
c. Gorputza erlaziobide bezala bizitzea.

2. Heziketa sexuala eskaintzeko pertsona aproposenak hautatuko dira. Edozeinek
egin balezake ere, egokia da ikastegiko bertako irakasleak arduratzea sexu-hezkuntza lantzeaz. Dena dela, ahal izanez gero, pertsona jakin hori honako ezaugarriak betetzen ahaleginduko da:
– Informazioa eduki behar du, eta informazio horrek zientifikoa izan behar
du.
– Sexuarekiko jarrera positiboa izan behar du.
– Bere sexualitatearen bizipen atsegina izan behar du, hori agerian geratzen
baita, ahozkoa ez den jarreraren bidez.
– Ingurunean integratu behar du.
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3. Sexu-hezkuntza eskaintzeko hiru estamentu hauek dira garrantzitsuak:
– Familia.
– Eskola.
– Gizartea (elkarteak, auzoak...). Horretaz gain, beste zenbait sektore ere hartu
behar ditugu kontuan: adimen urrikoak, hirugarren adineko jendea, etab.
4. Sexu-hezkuntzaz hitz egiten ari garenean ezin dugu errezeta batez hitz egin.
Etenik gabe aurrera eginez planifikatu eta ezarri behar da heziketa.
5. Sexu-hezkuntza ezin da soilik alde teknikoetara mugatu, gizakia afektibitatearen
hartzailea eta igorlea baita.
6. Adibide gisa, hona hemen kontuan hartzea eta jorratzea komeni den punturik
garrantzitsuenetakoak:
– Gizaki sexutuaren kontzeptua ulertzea (haurra jaiotzez sexutua da).
– Sexualitatearen garapena eta etapak ezagutzea.
– Ezagupen batzuk argi gera daitezen, biologiaren eta fisiologiaren prozesuen
gaineko informazioa zabaltzea.
– Ahozkoa ez den jarrera aurkitzea eta ulertzea.
– Horretarako erabil daitezkeen komunikazio bideak ondoko hauek dira,
besteak beste:
• Gaien eskema zirkularrak.
• Ikus-entzunezkoak.
• Hizkuntz-adierazpen aproposak, lan egiten den taldearentzat egokituak.
1.3.1. Sexu-hezkuntza zehar-lerro gisa
Jarraian, estatu espainolean, sexologian eta batik bat sexu-hezkuntza mailan,
lanean ari diren zenbait sexologoren iritzia aurkeztuko dut; besteak beste, Carlos J.
De la Cruz, Silverio Sáez, Félix López eta J.L. García aipatuko ditut.
Carlos J. De la Cruz eta J. Silverio Sáez
Autore hauen iritziz, heziketa sexualaren oinarri aipagarrienak honako hauek
dira (De la Cruz; Sáez, 1994):
– Heziketa sexualak ezberdina izan beharko luke heziketako etapa bakoitzaren
arabera.
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– Irakaslea da heziketa sexuala eskaintzeko ardura duena. Heziketa sexualaren ardura irakasle guztiek izango dute, maila guztietan eskaini behar baita
heziketa sexuala.
– Heziketa sexuala ez da bereziki irakasten den zerbait, alor guztietan zabaltzen baita (zehar-lerroa). Sexualitatea pertsonaren bizitzaren alde guztietan sartuta dago; beraz, heziketa sexuala eskolako eguneroko bizitzan
eskaini behar da.
Bi sexologo hauek egiten duten proposamena egokia bada ere, kontuan hartu
behar da ikastetxe askotako errealitatea zein den. Izan ere, eskola askok ez dute
proposamen hori aurrera eramateko baldintzarik, eta, ondorioz, hutsaren hurrengoan
geratzen da sexu-hezkuntzako plangintza. Askoren “ideala” irreal bilakatzen da.
Eredu hori berez baztertu behar ez bada ere, beste proposamen batzuk (osagarriak
ere izan daitezkeenak) landu behar dira errealitate guztietako eskoletara moldatzeko asmoz.
Irakasleen trebakuntzari dagokionez, De la Cruzek eta Silverio Sáezek argi
dute guztiz beharrezkoa dela, baina horrek zenbait zailtasun sortarazten ditu: esaterako, irakasle bat trebatzea ez da soilik informatzea, jarrera batzuk landu behar
baititu. Trebakuntza hasten denean, batzuek ez dute trebakuntza horren beharrik
nabarituko; beste batzuek, ordea, bai. Azkenik, trebakuntzaren amaieran batzuek
euren helburuak lortuko dituzte (jarreren aldetik batik bat), baina beste askok ez
dituzte beren jarrerak landu nahi izango, are gutxiago aldatzen saiatu. Beraz, hemen
ere, trebakuntzaren planteamendua bikaina bada ere, proposamena irreal bilakatzen
da errealitatean.
Bestetik, kanpotik profesional bat ekartzea ez da heziketarako eredurik egokiena, baina eskola batzuen ezaugarriak ikusirik, zenbait ikastegitan ez dago beste
irtenbiderik. Kritika asko jasotzen du azken planteamendu horrek, eredu idealetik
oso urrun geratzen delako batez ere. Horregatik, profesionalak estrategia pedagogiko egokiak eduki behar ditu, egiten zaizkion kritikak gainditu daitezen.
Zenbait profesionalek, zehar-lerroen planteamenduak dituen zailtasunak
ikusirik, beste proposamen batzuk egiten dituzte:
Félix López: Heziketa sexuala “osasunaren” edo “trebakuntza pertsonal eta
sozialaren” arloan sartzea proposatzen du. Beraz, trebakuntza sexologikoa duen
irakasle bakar batek irakatsi behar du gai hori.
J. L. García: Tarteko modelo bat proposatzen du, hots, ikastegiko irakasle
pare bat sexologian trebatzea, eta horiek hartzea heziketaren ardura.
Zeharkako sexu-hezkuntzaren planteamendua aurrera eramateko zailtasun
franko sortzen dira; hori da LOGSE-ren erreforma abian jarri zenetik ikusi duguna:
heziketa sexuala zikloetara edota tailerretara mugatua izan da. Beste aurrerapau-
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sorik ematen ez den bitartean, argi izan behar dugu ziklo horiek bitarteko bide bat
direla, ez ordea helburua. Heziketa sexuala bai eskolan eta bai familian eskaini behar
da, baina horretarako laguntza behar dugu, eta hori pauso txiki baina sendoak
emanez lortuko dugu.
1.4. SEXOLOGIAREN EZAGUTZAREN ETA SEXU-HEZKUNTZAREN
XXI. MENDEKO ERRONKAK
Giza-sexualitatea ugalketarako mekanismo bat baino askoz gehiago dela ikusi
dugu; besteak beste, harremanetarako eta komunikazio sozialerako bide bat da, eta
subjektuen eta plazerraren dialektikan oinarrizkoa da.
Hala ere, eguneroko esperientziak ez dio errealitate horri bide ematen, gehienetan, beldurra, frustrazioa, atsekabea, errudun-sentimendua, sufrimendua eta
bakardadea ekartzen baititu. Zergatik? Giza-sexualitatea gehienetan ez delako berez sortzen edo adierazten. Gehienetan erreprimitua, kontrolatua, deformatua eta
manipulatua dago botere sozialaren erruz, banakoarengan eragiten duen botere
zakarra dela eta.
Foucaulten lanak errealitate horren inguruko gogoeta egitea ahalbidetu du.
Horri esker, egoera hori mendebaldeko gizarte judu-kristauan garatu dela ikusi
ahal izan dugu, eta batez ere XVII. mendearen ondoren areagotu dela, gizartean burgesia agertzearekin batera. Gure gizarte klasista honetan, sexualitatea kontrolik
gabekoa izango balitz, interes ekonomikoentzat ez litzateke errentagarria izango,
eta politikoki iraulgarria izango litzateke. Sexualitate askea lortzearen nahia oso
iraulgarria da, horrek egitura sozialen eraldaketa askea eskatuko bailuke. Reichen
lanaren arabera, askatasun sexualarengatik borroka egitean, gehiengo zapalduaren
errebelamendua gertatuko litzateke gutxiengo zapaltzaileen kontra. Beraz, ezarria
dagoen ordena sozial hori mantendu nahi bada, ekonomikoki baliagarria den sexualitatea mantendu beharko da. Eros sakrifikatu beharko da, mendekoak diren subjektuak beren plazerraren, desioaren nahiz gorputzaren ezagupenari eta erabilerari
uko egiteko heziz.
Argi dago sexu-errepresioa oso tresna ona dela menderakuntzarako. Reichen
“gizontxoak” lasaiak eta beldurtiak dira (Reich, 1978), eta horregatik gaineko botereen laguntza behar dute. Gainera, gizabanakoaren desioa mugatuz eta bideratuz,
produkzio alienatuaren prozesuaren oreka eta etekina bultzatzen da. Era berean,
sistema hegemonikoaren nahiak mendekoak diren pertsona zintzo eta fidagarrien
heziketa lortzen du. Horrela konformismo soziala sortzen da, baldintza txarretan
bizi arren.
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Gaur egun onartu egiten da gizarte moderno neokapitalista postindustrialean
askatasun indibiduala handitu egin dela, eta hori dena botere-erlazioak aldatu gabe.
Hala ere, aldaketa sexuala, erreala baino gehiago agerikoa izan da. Pobrezia sexualak iraun egin du gizarte honetan, bere itxura aldatu arren eta metodo sotilagoak
erabili badira ere.
Gaur egun, giza-tolerantzia handiagoa dagoenez, badirudi maila sexualean
askatasun handiagoa dagoela; baina gizaki heldua lehen baino askeagoa dela adierazi nahi al du?
Egia da sexualitatearen zenbait arau gogor, zenbait aurreiritzi eta tabu desagertu
egin direla, baina hori kontsumora bideratutako interes ekonomiko batzuen ondorioz izan da. Horregatik, arestian azaldu dudan bezala, desio sexualari kualitate
kontsumitzailea gehitu zaio; era berean, edertasunaren irudia estereotipatu eta globalizatu nahian ari dira, edertasunaren eredua homogenizatzeak etekin ekonomiko
handiak eta desiragarriak ekar ditzakeelako. Edertasunaren irudi estereotipatua
izateko hamaika tresna sortzen dira urtero, eta horietako bakoitzak estereotipo hori
besterik ez du saltzen: kontsumora bideratutako edertasuna da.
Gizartearen frustrazio sexuala esparru erotikoa estaltzen delako agertzen da
(pornografia, iragarki sexistak, etab.). Sistemak sexualitatea merkaturatu egin du,
hots, sexu-jarduerak eta desioak “sortu” egiten ditu, beste produktu bat bezala
saldu ahal izateko. Horrela, populazioaren sexu-gabeziaz baliatuz, merkatu aberasgarria sortu da. Erotismoaren eztanda birtual hori ez da arriskutsua sozialki, kontrakoa baizik; irudimena, errepresioa eta frustrazioa lasaitzeko baliagarria da. Desio
sexuala kontrolatua eta hezia dago, gizartearen ordena manten dadin.
Funtzio erotikoa, beraz, ez da gure kulturan hainbeste aipatu den senezko
funtzio bat. Ez da jaio baino lehenagoko jokaera estereotipatua, ez du mekanismo
biologiko batek ezarri organismoan. Ez dago inolako froga zientifikorik, hori
baiezta dezakeenik. Are gehiago, azterketek kontrako aldera jotzen dute: gizakiak
bere biografian zehar izan dituen esperientzien ondorioa da jokaera erotikoa. Beraz, ikaskuntzaren bidez garatu eta itxuratu egiten da banakoaren jokaera erotikoa.
Hori ikusita, jokaera sexuala bilakaera-prozesu baten bidez ikasten bada, mende
honetako sexu-hezkuntzak konpromiso garrantzitsua dauka gai horrekin.
Arrazoibide berari jarraituz, ezin dugu baieztatu gizakiok objektu erotiko
zehatza izateko joera dugunik. Hortaz, Kinseyrekin bat gatoz honetan: “inor ez da
heterosexual jaiotzen, ezta homosexual, bisexual edo fetitxista ere”. Pertsonak
sexudun eta sexutu jaiotzen garela esan dezakegu, beste ahalmen askorekin jaiotzen garen bezalaxe; horiek bakoitzaren gorabeheren arabera finkatu eta egituratuko dira; sexuartekotasunaren nozioak zerikusi handia izango du honetan guztian,
jakina.
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Funtzio erotikoaz hitz egiten dugunean, sexuen ekitaldi konsziente edo erdi
konsziente batez ari gara hitz egiten. Hori horrela, jarduera sexual guztiak alde
biologikoaren, mentalaren, kulturalaren eta beste batzuen elkarrekintzak dira.
Mendebaldeko kulturan ez da bultzatu heziketa sexuala era egokian eskaintzeko giro aproposa, horren ordez jarrera sexofobikoak, neurri errepresiboak eta
baldintza hertsiak nagusitu baitira. Azalpen honetan ageri denez, mendebaldeak ez
du osatu bere ars amandi-a. Hori gabe, azken hamarkada hauetan erotismoaren
kontsumoaren lehertze birtualaren hotsa bizi dugu. Errealitate hori ezberdina da
aurrekoarekin konparatuz, baina, nire iritziz, funts alienante berdina du. Askatasuna dirudiena, azken finean, salmentaren prozesu merkantilista besterik ez da. Lehen
miseria sexuala zena, gaur egun sexu-merkatu aberasgarri bihurtu da.
Sexologiaren hizki txikiei so egiten badiegu, berriz, aise ohartuko gara ezagutza horren ekarpen handiez, baita garatze bidean diren bere ildo nagusiez ere. Erotikaz, amatoriaz, berezitasunez eta gutxiengo erotikoez mintzo gara besteak beste;
hala ere, hori horrela izanik, sexu-hezkuntzaren errealitatea ez da hain itxaropentsua, ez baitago argi zein den egoera horrek eskatzen duen erantzuna, eta ondorioz,
horren inguruko adostasun eza da nagusi.
Erantzun egokia zein den argitzea zaila bada ere, hurbilketa-saioa proposatu
nahi izan dut oraingoz lan honekin.

2. Sexu-garapena haurtzaroan: interesguneak
eta sexu-hezkuntzarako azalpen pedagogikoak

2.1. SEXU-GARAPENA HAURTZAROAN
2.1.1. Sarrera
Gizaki sexutuak garenez gero, gure sexualitatea garatu egiten da bizitzan
zehar. Ikusi dugun bezala, giza-sexualitatea ez da estatikoa; aitzitik, etengabe ari da
aberasten gure esperientzia eta bizipenen ondorioz. Horrela, haurtzaroan adierazten
den sexualitatea, eta helduaroan adierazten dena, arrunt ezberdinak dira. Atal honetan
bilduko dudan informazioak Félix Lópezek ezagutzera emandako lana du oinarri.
Haurtzaroko sexualitatearen inguruan, autore horrek azaltzen digu gure kulturan bi
akatsek baldintzatu dituztela haurren sexualitateari buruz egindako planteamenduak.
Batetik, helduen ikuspegia baino ez da kontuan hartu izan, haurtzaroa baloratzerako orduan. Helduen sexualitatearen funtsezko ezaugarri batzuk, ordea, ez dira
haurtzaroan agertzen: ugalketa-gaitasuna, bigarren mailako ernaltze-organoak, etab.
Ikuspegi horretatik abiatuz, ukatu egiten zen haurren sexualitatea, eta haurtzaroko
sexu-adierazpen guztiak perbertsiotzat jotzen ziren.
Bigarren akatsa, aurrekoarekin oso loturik dagoena, hauxe da: sinisten zen
helduen bizitzaren arabera soilik izan zezakeela zentzua haurtzaroak. Ikuspegi
horretatik, etorkizunean izango zuten bizitzaren arabera antolatzen zen haurren heziketa. Testuinguru kultural horretan, ezkontza barneko eta ugalketara bideratutako
sexu-ekintzak baino ez ziren legitimotzat hartzen; beraz, sexu-interes orotik at
uzten zen haurra.
Modu horretan, haurren sexualitatea ere ukatu egiten zen, beren adierazpen
guztiak zigortuz eta helduen munduari zegokion sexualitate-ikuspegi jakin batek
baldintzatutako heziketa emanez. Ugaltzeko gaitasuna dagoenean soilik hitz egin
badezakegu sexualitateaz, haurtzaroan ez dago sexualitaterik; sexu-ekintza legitimo bakarrak ugalketara bideratutakoak badira, haurren sexu-interes eta adierazpen
guztiak neutralizatu egiten dira.
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Garbi dago, hala ere, haurrak, nerabeak, pertsona helduak eta zaharrak sexudunak eta sexutuak direla, interes sexualak dituztela, eta beren sexualitatea jokabide
anitzen bidez adierazten dutela. Hala ere, egia da sexualitatea adinaren arabera aldatzen dela, eta bizitzako garai bakoitzean ezaugarri jakin batzuk dituela.
Ezaugarri horiek aztertuko ditugu, hain zuzen, ondorengo puntuan.
2.1.2. Sexualitatea bizitzaren lehenengo bi urteetan
Haurrak bizitzaren lehenengo urteetatik duen hautemate-ahalmena ikaragarria
da. Bizitzako lehenengo egunetatik, haurrak heldu batek hauteman dezakeen
informazio bera eskura dezake. Hala ere, informazio uholde hori era ezberdin batean
erregistratzen du; izan ere, haurrak ez baitu helduaren errepresentazio mentalerako
gaitasun bera. Bizitzako lehenengo egunetan, haurraren mundua mugimendu eta
sentsazioz beterik dago.
Jaiotzen denetik, kontaktu fisikoa ezartzeko joera primarioa (ikasi gabea) du
haurrak; lehen etapa horretan, sexualitatea sentsomotorea da, hots, gorputzarekiko
kontaktu atsegingarria eta harreman afektiboa bilatzen ditu. Bizitzako lehen hilabeteetako emozioen mundua aztertu duten autoreek baieztatutakoaren arabera,
haurrek jaiotzatik dute plazerra sentitzeko ahalmena.
Horrela, bizitzako lehenengo bi urteetan zaintzaileekin dituzten harremanak
oso garrantzitsuak dira sexualitatea garatzeko, batez ere lotura afektiboa dutenekin
(atxikimenduzko figurak deituak). Gai hori xehetasun gehiagorekin azal daiteke.
Haurrak, babesik gabe dagoenez, pertsona helduen beharra du bizitzeko.
Emozio-erantzunak ez dira oso espezifikoak, eta hilabeteetan bere jarduera sentsomotorea izango da bakarrik; izan ere, ez du gaitasunik errealitatea irudikatzeko
eta sinboloak erabiltzeko. Hala ere, aipaturiko hautemate-gaitasun batzuk nahiko
antolatuak ditu jaiotzatik, eta ikasteko gaitasun handia du.
Afektibitate-loturek bizitza osoan zehar baldintzatzen dute sexualitatea. Hala
ere, haurtzaroaren hasieran oraindik handiagoa da beren eragina.
Bizitzako lehenengo bi urteetan, haurrak gurasoekin (edo beren ordezkoekin)
duen afektibitate-loturak, hots, gaur egun atxikimendua deitzen denak, funtsezko
garrantzia du neskaren edo mutilaren bizitza sexual eta afektiboan.
Atxikimendua, haurraren eta bera zaintzen duenaren arteko lotura afektiboa
da, tartean baitaude sentimenduak (segurtasuna eta ongizatea sentitzen ditu elkarrekin daudenean; larritasuna, berriz, bereizten direnean, etab.), jokaerak (hurbiltasuna
eta harreman sentsoriala bilatzen ditu: besarkadak, etab.) eta itxaropenak (beste
pertsonengandik portaera jakin batzuk espero ditu). Horiek guztiak bizitzako lehenengo urtean osatzen dira. Pertsona batekin edo batzuekin duen lotura horrek
garrantzia handia du haurtzaroan eta bizi-ziklo osoan zehar.
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Lotura hori osatzeko, mantentzeko eta garatzeko, egiteko garrantzitsua dute
sexualitatearekin lotura handia duten hainbat alderdik.
Lotura hori elkarrekintzen sistema pribilegiatu bati esker osatu eta mantentzen
da; horrek harreman estu bat sortarazten du (hurbiltasuna eta azalen arteko kontaktua dago), formalizatu gabekoa (ez dira errespetatzen pertsona berberarekin etengabe komunikatzerakoan bete beharreko gizarte-arauak) eta maiztasun handikoa
(haurrek arreta osoa behar dute). Elkarrekintza horiek, gainera, oso lotuak dira
pertsona helduarentzat (denbora asko eman behar du haurrarekin), asimetrikoak
(pertsona heldua da kontrola duena eta egokitu daitekeena) eta permisiboak (haurra
oraindik ez da esandakoa bete dezakeen norbait bezala hartzen).
Haur batek ez badu atxikimenduzko pertsonarik haurtzaroan, ezinezkoa da
gabezia hori ordezkatzea; izan ere, bizitzako garai horretan baino ez daude elkarrekintza-forma horiek.
Geroago, pertsonen artean ez dago ia gorputz-harremanik; komunikazioa
askoz ere formalizatuagoa da, eta harremanak independente eta noizean behingoak.
Zergatik da hain garrantzitsua atxikimendua sexualitatearentzat? Atxikimenduzko pertsona horiekin ditugun harremanetan ikasten dugu ukitzen eta ukituak
izaten, begiratzen eta begiratuak izaten, komunikatzen eta besteek esaten digutena
entzuten. Horiek guztiak funtsezkoak dira sexu-trukean. Sexu-harremanak ditugunean ere, elkar ukitu, begiratu eta modu goxo eta formalizatu gabean hitz egiten
dugu.
Gainera, atxikimenduzko harremanetan oinarrizko segurtasun emozionala
lortzen dugu; beste pertsonengana konfiantzaz irekitzeko, gure aukeretan sinesteko
eta bizitzan zehar eduki ditzakegun desengainu afektiboak gainditzeko aukera
ematen digun segurtasuna, hain zuzen.
Beraz, esan daiteke sexu-harremanetako funtsezko alderdi batzuk haurren lotura afektiboen historian oinarritzen direla. Historia hori nolakoa den kontuan hartuz, lotura horiek beroak edo hotzak, fidakorrak edo fidagaitzak, etab. izango dira.
Atxikimenduaren ezaugarriak
• Atxikimendua ez da baztertzailea, elkarrekintza-joera duen edonorekin sor
baitaiteke.
• Edozertara zabalik dago.
• Hierarkia dagoenean, gehienetan pertsona jakin batekiko lehentasuna
adierazten du haurrak (gure gizartean gehienetan amarekikoa).
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• Bere gaitasuna handia da: ez da soilik pertsonetara mugatzen, objektu edo
animalietara ere zabaltzen da. Edozein familia-egituratan dago.
Laburbilduz, esan dezakegu haurrarekin mantentzen den kontaktu fisiko eta
afektiboak baldintzatuko dituela haurrak helduaroan izango dituen harreman fisiko
zein afektiboak. Honakoa ondoriozta dezakegu, beraz:
• Inguruko pertsonak ukitu gabe ezin da sexualitatea garatu.
• Kontaktu osoa eta orokorra ezartzeko desioa da desio sexuala deiturikoa.
• Kontaktuaren lotura eta lotura afektiboa jarduera sentsomotorearen bidez
ezartzen dira, eta ondorengo sexualitatearen oinarri dira.
• Bi gorputzek elkarrekin daudenean duten adierazpen- edo onarpen-gaitasuna
mugatuko dute lotura horiek.
• Pertsonaren sexualitatearen ezaugarriek ere mugatuko dute (sexualitate
genitalak edo beste sexualitate zabalagoren batek...).
• Konfiantzan ala mesfidantzan oinarritutako harremana...
2.1.3. Sexualitatea bi eta sei urte bitartean
Urte eta erdi edo bi urte baino gutxiago dituen haurraren eta pertsona helduaren arteko elkarrekintza (bereziki atxikimenduzko pertsonarekikoa) diadikoa da,
batez ere.
Garai honetan, sexualitatea gorputzeko sentsazioen eta atxikimenduzko
pertsonekiko elkarrekintzaren arabera bizi eta garatzen da.
Urte eta erditik aurrera, gutxi gorabehera, haurrak, inguruak eta bien arteko
harremanak aldaketa sakonak izaten dituzte. Gaitasun berriak hartzen ditu haurrak:
motorezkoak (lokomozioa, manipulatzeko kontrol eta zehaztasun handiagoa, etab.),
adimenekoak (sinbolismoa, ezagutzaren eraikuntza aurre-operazionala) eta hizkuntzazkoak (hizkuntzaren lorpena). Horiek autonomia-maila bat ematen diote, errealitatea (modu sentsomotorean bizi eta irudikatzen duguna) hobeto ulertzen laguntzen diote, eta komunikazio-moduak aberatsagoak dira.
Neska-mutilek aldaketa sakonak jasaten dituzte; pertsona helduek, haurren
gaitasun berriez jabeturik, beren jokaera arautzen dute eta arau jakin batzuk betetzen has daitezkeela uste dute. Esfinterrak kontrolatzeko agindua adibide on bat da,
edota ikertzeko jokaerak galaraztea (zer uki, har, manipula dezaketen mugatuz),
eta gizarteak baztergarritzat jotzen dituen jokaerak kontrolatzea (kasketaldiak,
beste haurrekin borrokan jardutea...).
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Atxikimenduzko pertsonak independentzia eta autonomia handiagoa ematen
hasiko zaizkio haurrari, eta baita jatera, janztera eta beren ordu libreak antolatzera
behartzen ere. Aldi berean, denbora gutxiago ematen dute berarekin. Maiz, atxikimenduzko pertsonek haurra haurtzaindegira eramaten dute adin honetan, edo
beste haurren bat izaten dute.
Haurrarengan eta inguruan gertatzen diren aldaketa horiek guztiek pertsona
helduekiko harremana afektiboagoa, positiboagoa eta zailagoa (gatazkatsuagoa)
izatea ekartzen dute.
Gatazka horren arrazoiak zein diren garbi dago:
• Haurrak harreman diadikoetan izan duen esperientzia. Orduan nahi zuen
guztia lortzeko gaitasuna zuen (dena nirea da eta niretzat da) eta daukan
egozentrismoak gatazka ekidin ezina egiten du, bere amaren eta aitaren
arreta eta ardura bereganatzen duen anaia edo arreba txikiagoaren presentzia
onartu beharra du eta.
• Bere familiarekin dituen harreman pribilejiatuek eta bere egozentrismoak
atxikimenduzko beste pertsona batzuekin harremanak dituzten eta beren
egozentrismoaren arabera jokatzen duten neska-mutikoen aurka egitea ere
ekartzen dute. Haur horiek, noski, atxikimenduzko pertsonekiko harremanen esperientziaren eta beren egozentrismoaren arabera jokatzen dute.
• Haurra bizitzako lehenengo urteetan egoera permisiboan bizitzen, kontrolik
eta araurik gabe jokatzen, eta bere egozentrimoa nagusi izaten ohitu denez,
gatazka sortzen da pertsona helduekin, horiek askoz gehiago eskatzen
baitiote.
Horrek guztiak lehia afektiboaren gatazkari buruz hitz egiteko aukera ematen
digu. Izan ere, lehenago esan dugunez, bera bezalako pertsonekin (adin berdintsuko
neska-mutikoekin) gatazkak izaten ditu haurrak, eta pertsona helduek ezarri nahi
duten agintea dela-eta ere sortzen dira gatazkak.
Gatazka horiek bizi eta konpontzeko moduak nolakoak diren, halakoa izango
da haurraren sexu-bilakaera adin horretan:
a. Gizarteko inposizioak gero eta zorrotzagoak dira. Horietatik bereziki garrantzitsuak dira motrizitate inhibizioa eta esfinterren kontrola.
b. Jeloskortasun arazo ekidin ezinak.
c. Bere jakinmin sexualak aurkitzen duen erantzuna, nesken eta mutilen
arteko desberdintasun anatomikoa deskubritzen dutenean areagotzen dena;
gizonezkoen eta andrazkoen rolaz eta haurren jatorriaz ere jakin nahi du.
d. Izan ditzakeen identifikazio- edo imitazio-ereduak.
e. Pertsona helduen erreakzioa bere jokaera sexualen aurrean.
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Ikus ditzagun, banaka, puntu horiek guztiak.
a) Gizarteko inposizioak haurra jaio, oinez hasi eta helduen hizkuntza ulertzen
hasten den unetik agertzen diren arren, pertsona helduenganako jarrera aldatu egiten
da, eta bizi den gizarteko portaera-arau nagusiak gero eta gehiago bete ditzan eskatzen zaio. Diziplina handiagoa ezartzeak talde sozialean sartzeko beharrari erantzuten dio, eta, bide batez, amarengandik gero eta gehiago bereizteko prestatzen du.
Amarengandik —edo lotuta zegoen pertsonengandik— bereizteko eta taldean sartu
eta bere eskakizunak betetzeko prozesu hori saihestezina da, eta, neurri batean,
mingarria. Prozesu horretan, hots, sexu-bilakaeran, bi arrisku egoten dira batez ere:
amarenganako edo ordezkoarenganako lotura mantentzea, eta haurra bere motrizitate jardueraren portaera inhibitorioetara jartzea. Beste egoera batzuen artean,
haurrak amarengandik jasotzen duen babesa gehiegizkoa denean eta amarengandik
ez datozen esperientziak negatiboak direnean, lehenengoa gertatu ohi da. Gure kulturaren ezaugarririk nagusiena bigarrena da: gure ingurua haurren ahalmen motorrak
bete eta garatzeko erabat desegokia denez (etxe txikiak, pertsona helduentzat
pentsatuak; zementuzko patio txikidun eskolak; parke naturalik gabeko hiriak; bizi
ezinezko kaleak...) eta hezkuntza-sistemak haurrari besoak gurutzatuta edo eskolako
lanetan murgilduta egotea eskatzen dionez, bere ahalmen motorrak gutxitu egiten
dira, eta horrela sortzen da militarren bizitza, “exekutibo” deituriko lanerako egokia,
baina bizitza sexualerako desegokia izan daitekeen gorputz zurruna.
Bizitza sexualerako bereziki garrantzitsua den beste inposizioetako bat
esfinterren kontrola da. Gure gizartean, esfinterrak kontrolatzeko heziketa goizegi
hasten da oro har (urte eta erdi edo bi urte izan baino lehen), haurrak bere esanahia
ezagutzeko ahalmen fisiologikorik ez baitu oraindik.
Horrela, jarduera horien kontzentrazio logikoa gertatzen da (garrantzitsua da
sexualki, horrek dakartzan plazerrezko sentsazioengatik) eta haurrengan zona horiekiko fijazioak sor ditzake, edo garbitasuna, ordena eta abarrekiko izaera obsesiboa. Horrez gain, jarduera eta gorputzeko zona horiekiko nazka, higuina eta arbuioa
eragin dezake. Ondorioz, gorputzeko atal horiek eta horiekin izaten diren sexu-jarduerak ongi onartzea eragotz dezake. Hezitzaile askok (gure gurasoen hezkuntza-sistema osoak esan daiteke) bai sexuari (zikina zela zioten) eta baita ernaltze-organoei ere (horientzat ez dago izenik) nazka izatea bultzatu dute. Nazka hori
esfinterrak goiz hezi eta kontrolatzera behartzeko obsesioan oinarritzen da. Esfinterren kontrolaren heziketa egokiak haurraren erritmo fisiologikoetatik abiatu
behar du (une jakin batzuetan pixa eta kaka egiten du). Beraz, batetik, haurrak
horiek kontrolatzeko heldutasun fisiologiko nahikoa duenean eta horien esanahia
ezagutzen duenean bakarrik hasi behar da arlo hori lantzen. Bestetik, malgua izan
behar da (kontrolik eza ez da inolaz ere zigortu behar, kontuan hartu behar baita
gutxienez lau urte baino lehen esfinterrak ez kontrolatzea erabat normala dela).
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b) Jelosia-arazoak saihestezinak dira urte hauetan: neska eta mutikoa, beren
lehenengo urtean atxikimenduzko pertsonak aukeratzen dituztenean, konturatzen
dira horiek beste pertsonekin banatu behar dituztela. Bitartean, beren maila intelektualak (egozentrikoak dira, eta ez dute gaitasunik beren nahiak behar bezala kontrolatzeko) ez die uzten ulertzen atxikimenduzko pertsonak bana daitezkeela eta horregatik ez dituztela galduko. Garai horretan, beraz, afektibitatearen antolakuntza
baztertzaile horrek talde ezaugarriarekin egiten du topo. Gure kulturako gatazkarik
ohikoenak ondorengoak dira: aitarekiko lehia —Kain konplexua—, eta aita eta
amarekiko lehia —Edipo konplexua—.
Haurraren egiturak egozentrikoak dira, eta, beraz, ezin du ulertu atxikimenduzko pertsonarengandik banatzeak ez duela ekarriko pertsona hori galtzea.
Jelosia-gatazkak ongi garatzen badira, heldutasunean izango dituzten harremanak hobetu egingo dira, eta horrek eragina izango du sexu-harreman berrietara
zabaltzeko autonomian. Aitzitik, jelosia-gatazkak behar bezala ez garatzeak ziurtasun eza sor dezake heldutasunean.
Jelosia-gatazka gainditzen laguntzeko, komenigarria litzateke ondoko puntuak
kontuan hartzea:
1. Ahal dela, familia-egitura konplexua eratu, non loturen sarea anitza izango
den.
2. Egitura hori posible ez bada, diadaren egituratik ihes egitea komeni da
behinik behin; gutxienez hiru kide izan daitezela. Era berean, bikote eta
haur gehiagorekin harremanetan izatea aberasgarria da betiere.
3. Kontuan hartu behar da jelosia unibertsala bezain beharrezkoa dela. Egoera
ulertu beharra dago, eta, behar baldin bada, harremana berriro planteatu
beharko da haurrak uler dezan gurasoengandik jasotzen duen maitasuna
galtzeko beldurrak ez duela zentzurik. Alde horretatik, egoera horiek guztiak “normalak” direla jakin behar dugu, eta haurrari hori guztia ulertu ahal
izateko denbora eskaini behar diogu. Ikaskuntza-prozesuan zehar sortzen
diren gatazketako bat dugu hau, eta, horregatik, haurrarekin ezartzen den
harremanak loturarekiko fideltasuna bermatu behar du.
Hiru urte dituztenean izaten da unerik zailena eta, orokorrean, bost edo sei
urterekin gainditzen dute.
Aldi horretan, jelosia-gatazkez gain, nortasunaren eta genero-rolaren jabetze-prozesua izan daiteke garrantzitsuena.
c) “Sexu-nortasuna” eta “sexu-rola” (edo “genero-rola”) kontzeptuak desberdinak dira: lehenengoaren arabera, bakoitzak bere burua nesken edo mutilen artean
sailkatzen du; bigarrenaren arabera, gure gizartean emakumezkoei eta gizonezkoei
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paper jakin batzuk esleitzen zaizkie. Adin horretako neskek eta mutilek, ordea, ez
dituzte bereizten bi kontzeptu horiek, eta beren burua genero-rolaren ezaugarrien
arabera (ilea, janzkera, apaingarriak, etab.) sailkatzen dute batez ere.
Ikus dezagun bilakaera-prozesua zehaztasun handiagoz.
Urte eta erdi edo bi urtetik aurrera, neska-mutilek gizartean mutikoenak diren
eta neskatxenak diren interes gisara tipifikatutako interesak dituzte. Ondorioz,
nahiago izaten dituzte ustez euren sexuari dagozkien jostailu eta jantziak, berezko
joko-egoeren behaketa sistematiko baten bidez frogatu denaren arabera.
Zenbait neska-mutilekin eginiko ikerketa batean, bi urtetik beherako bederatzi haurretatik bik, eta hiru urtetik beherako hamar haurretatik zazpik emakumezkoenak eta gizonezkoenak omen diren zeregin batzuk ezagutzen zituzten.
Beraz, oso goiz hasten dira neska-mutilak gizonen eta emakumeen rolak
ezberdinak direla ohartzen.
Bi urte inguru dituztenean, esleitutako rolen ezaugarri batzuk baztertzeaz
gain, beren burua nesken edo mutilen artean sailkatzen dute. Beren burua sailkatze horrek hauxe adierazten du: batetik, neska-mutilen artean desberdintasunak
antzematen dituztela; bestetik, eurak bi kategoria horietako batean daudela. Hiru
urte bete baino lehenago, neska-mutil guztiek, beren garapenean atzerapen larriak
izan ditzaketenek izan ezik, beren burua argi sailkatzen dute nesken edo mutilen
artean, eta nahiko zuzen erabiltzen dituzte pertsona-izenordeak.
Hiru urtetik aurrera, askotan jotzen dute neskaren edo mutikoaren nortasun-etiketa aipatzera, jostailuak, jokoak, jantziak, apaingarriak, ekintzak, etab. baztertu
edo onartzerakoan. Adibidez: «ez zait gustatzen, neskena da eta».
Bere burua mutikoen edo neskatxen multzoan sailkatzen duenean, gizarteak
bere sexuari dagokiola uste duen hori beretzat egokiagoa eta positiboagoa dela
pentsatzen du haurrak. Horrela, prozesu horrekin, jaio zirenetik esleitu edo egokitu
zaiena bereganatu besterik ez dute egiten neska-mutilek: izena, jantziak, gela,
keinuak, apaingarriak, jokabideak, joko sexutuak, etab.
Haurrek egiten duten sailkapen horrek garrantzi handia du, beren bizitza osoa
sailkapen horren arabera antolatzera eta gizarteak espero bezala jokatzen ez dutenak
baztertzera baitaramatza. Mutikoek mutiko-taldeak osatzen dituzte; neskek, neska-taldeak. Beren lagunak aukeratzerakoan, sexu berekoak hautatzen dituzte batez
ere, eta beste sexukoen izaera eta egoteko era gutxiesten dituzte.
Horrek ez du esan nahi haur-hezkuntzako neska-mutilak elkarren lagun izan
ezin daitezkeenik, eta hainbat jardueratan elkarrekin ondo konpondu ezin daitezkeenik, gutxitan gertatzen den arren. Nahikoa da beren urtebetetze-jaira nor gonbi-
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datuko luketen galdetzea, adin horietan genero-rolak eta nortasunak duten garrantziaz jabetzeko. Horrexegatik izan behar du gai horrek sexu-heziketako gaia.
Haurtzaroan haurrek beren burua nesken edo mutilen artean sailkatzea oso
garrantzitsua den arren, bi muga nagusi ditu.
Batetik, sailkapena genero-ezaugarrien araberakoa bihurtzen da. Anatomia,
janzkera, apaingarriak, ekintzak, eta antzekoak dira sexu-nortasuna definitzen dutenak. Beraz, mutiko bati neskatxa baten soinekoa, nesken zapatak, nesken belarritakoak... janzten dizkiogula imajina dezala eskatzen badiogu, eta orduan zer izango
litzatekeen galdetu, ia inongo zalantzarik gabe, orduan neskatxa izango litzatekeela
erantzungo luke. Zazpi-bederatzi urtetik aurrera bakarrik ematen diete lehentasuna
ernaltze-organoei nortasuna definitzeko.
Bestetik, aldi horretako neska-mutilek uste dute helduak direnean beren
nortasuna aldatu ahal izango dutela. Nortasun desberdina eduki ahal izango dutela,
eta mutikoak ama, eta neskatxak aita, bihurtu ahal izango direla uste dute askotan.
Ondorengoa gertatzen denean baizik ez dira konturatzen beren nortasuna
behin-betikoa dela:
• Nortasuna ez dagoela norberaren nahimenaren baitan, baizik betiko zerbait
dela ohartzen direnean.
• Denboran zehar egonkorra dela onartzen dutenean (bizi-zikloa).
• Itxura nahiz ekintzak aldatu arren, trinkoa dela ziur dakitenean.
Lau urtetik behera, argi onartzen dute nortasuna aldatu egin daitekeela nahi
izanez gero eta, lehen adierazi dugun bezala, uste dute nortasuna batez ere itxuran
oinarritzen dela.
Bost edo sei urtetik aurrera, pixkanaka, nortasunaren iraupenaz ohartzen hasten dira. Zortzi edo bederatzi urte dituztenean, argi konturatzen dira horretaz.
Zein faktorek dute eragina prozesu horretan? Genero-rolaren eta nortasunaren
jabetze-prozesuak adinarekin eta, are zehazkiago, garapen-mailarekin du lotura
estua. Neska-mutilak beste gaitasunak bereganatuz doazen heinean (hizkuntza,
denboraren eta bizitzako aroen kontzeptua, etab.), gero eta gaitasun handiagoa dute
rolari dagozkion desberdintasunak baztertzeko, beren burua sailkatzeko, bizitza
osorako neska ala mutil izango diren jakiteko, eta, azaleko itxura alde batera utzita,
beren burua gizonezkotzat edo emakumezkotzat hartzeko. Hain zuzen ere, garapen-maila handiagoa lortu ahala (dakigun bezala, harreman estua dago horren eta
adinaren artean), gaituago daude aldakorra eta kulturala dena (rola), egonkorra eta
biologikoki baldintzatua denetik (nortasunetik) bereizi eta baztertzeko.
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Komeni da hezkuntza-sisteman, eta, bereziki, sexu-heziketan, neska-mutilei
“gizarteak hala nahi duelako” halakoa dena (eta hori, beraz, erlatiboa eta aldakorra
da), eta “horrelakoak garelako” horrelakoa dena (nortasuna: sexutuak eta sexudunak gara), bereizten irakastea. Bereizketa hori funtsezkoa da gaur egun oraindik
gure artean genero-roletan ikusten diren desberdintasun- eta esplotazio-elementuak
kritikatu ahal izateko.
Garrantzizko beste faktore bat sexua da. Mutikoak neskatxak baino zorrotzago daude tipifikatuta. Neskatxei askotan interesatzen zaizkie mutikoen ekintzak
eta mutikoenak omen diren jostailuak. Mutilak, aldiz, gusturago sentitzen dira gizarteak esleitu dien rolarekin. Ohikoagoa da neskatxek mutiko izan nahi izatea, mutikoek neskatxa izan nahi izatea baino. Horrek erakusten duenez, mutikoak eta neskatxak oso goiz konturatzen dira rolak ez direla bientzat berdinak, eta mutilen rolak
abantaila ugari dituela.
Haur horiek duten familia-mota da hirugarren faktore bat. Esate baterako,
etxetik kanpo lan egiten duten gurasoak dituzten haurrek, tradiziozko rolak helarazten dizkieten gurasoak dituztenek baino era arinago eta berdinduagoan tipifikatzen dituzte rolak. Neska-mutilek gizonezkoen egitekotzat hartzen dute aitak egiten
duena, eta emakumeen eginkizuntzat amak egiten duena. Helduxeagoak direnean,
genero-rolei buruz duten ikuspegiak are gehiago egingo du bat gizartean nagusi
denarekin, familian ikusi duten eredutik urrunduz neurri batean. Une horretatik
aurrera, garrantzi erabakigarria izango dute hedabideek —telebistak batez ere—,
irakasleek eta abarrek.
2.1.4. Sexualitatearen garapena lehen hezkuntzako etapan
Garai hau “sortasun aldia” izenarekin ezagutu izan da (ekintzarik gabeko aldia, ezkutuan dagoena), duela gutxi arte pentsatzen zelako haurrak aldi horretan ez
zuela inolako jarduera sexualik bizitzen, eta bere interesak beste jarduera batzuetara
zuzenduta zeudela.
Gaur egun badakigu haurraren interes sexuala ez dela aldi horretan finkatzen,
bere gorputzarekiko eta beste sexuko pertsonen gorputzekiko interes eta jakinmina
adierazten baitu. Kontuan hartu behar da garai honetan gauza berri ugari ezagutzen
dituela; eskola, idazketa, irakurketa... Interesak biderkatu egiten dira, eta sexualitatearen jakinmina urtu egiten da horiekin batera.
Haurrak egozentrismoaren egiturak behar bezala gainditzen baditu, jelosia-gatazkak ere gaindituko ditu. Hortaz, aldi horretan kontuan hartzeko bi gaiak
identitate sexuala eta genero-rolak dira batetik, eta bestetik, sexualitatearen inguruko
hezkuntza morala.
Sexualitatearen ikuspuntutik, gizarteak, bere sozializazio-eragileen bidez (familia, irakasleak, lagunak, komunikabideak...), haurrei identitate eta rol sexual
zehatzak egokitzen dizkie; horrez gain, beren jokabideen gaineko kontrol sexuala
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ezartzen du, haurren jokaera sexuala modelatu ahal izateko, azken finean (sozializazio-eragileek haurrei eskaintzen dieten eredu sexualari esker lortzen da hori
guztia).
Bien bitartean, haurrek beren identitate sexualaren gaineko kontzientzia hartuko dute, eta, era berean, eskaini zaien generoaren rola gero eta hobeto bereiziko
dute.
Jakina denez, bi urteko haurrek jada bereizten dute generoaren rola, eta neska
edo mutil gisa definitzen dute beren burua. Hiru urte izan baino lehenago badakite
bi kategorietako baten partaide direla. Hala ere, sei edo zortzi urte baino gutxiagoko
haurrek uste dute identitate sexuala beren borondatepean dagoela (neska edo mutila
izan erabaki dezaketela), denborarekin alda dezaketela (helduak izatean emakume
edo gizonak izan daitezkeela), eta identitate sexualak zerikusi zuzenagoa duela
rolekin (janzkerarekin, bitxikeriekin...) ezaugarri fisiologikoekin baino.
Hortaz, ondoko puntu hauek betetzean jabetzen dira haurrak identitate sexualaz:
1. Identitate sexuala ez dagoela beren borondatepean konturatzean.
2. Denboraren poderioz ere ez dela aldatuko jakitean.
3. Ziur dakitenean identitate sexuala ezaugarri fisiologikoen baitan dagoela,
eta rolen aldaketak direla medio ez dela aldatzen (jantziak, bitxiak, jarduerak...).
Ezagutza horiek sei eta bederatzi urte bitartean barneratzen dira. Sei eta zortzi
urte bitarteko haurrek beren identitate sexuala ezagutzen dute, eta badakite bizitza
osoan, beren jantziak aldatu arren, identitatea ez dutela aldatuko.
Aldi honek aurrera egin ahala, gero eta hobeto ezagutu eta bereizten dituzte
gizarteak eta kulturak ezarri dituzten rolak; hots, gizon eta emakumeei gizarteak
ezarritako genero-rolen arteko bereizketa argiago dute, eta badakite zer eskatzen
zaien kategoria bakoitzeko pertsonei. Era berean, kulturak ezarritako ezaugarri horiek konbentzionalak direla ikusten hasten dira etapa horretan dauden neska-mutilak
(nahiz eta hori, hein handi batean, izandako hezkuntzaren arabera errazago lortu).
Beraz, ezaugarri konbentzionalak diren heinean alda daitezke. Horregatik, sexu-hezkuntzak gai horren inguruko esku-hartzea eskatzen duenean, familiaren laguntza inoiz baino beharrezkoagoa da. Bestela, neska-mutilek beren ingurunean ikusten dutena aztertzean, sexu-hezkuntzak gai horretan egin dezakeen ekarpena
deusezta daiteke. Etapa horretako neska-mutilek aski ongi uler dezakete rolek
emakumea gutxiesten dutela. Hala ere, esku-hartzearekin espero diren emaitzak
lortu ahal izateko, eskolaz gain, familian ere esku hartu beharko da.
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Proposamen hau ez da rolen kontrako aldarrikapen gisa ulertu behar. Genero-rolek sozializazio prozesuan laguntzen dute. Hortaz, ez dira genero-rolak ezabatu
nahi, baizik eta rol horiek ezartzen dituzten ezaugarriak malguagoak izan daitezen
lortu nahi da, zenbait aspektutan ustiakuntza adierazleak baitira; hots, sexu bietako
partaideek aukera berdinak izatearen aldeko ekimena da, bai hezkuntza mailan, bai
lan bera egiteagatik jaso dezaketen ordainean, baita etxeko eginkizunetan dituzten
arduretan ere. Horrela, proposamen hau, ezer baino lehen, aukeren berdintasunaren
aldeko proposamena da.
Uste dugu hezkuntza-praktikak genero-rolekin zerikusia duten diskriminazio
adierazleak kontuan hartu, eta horiek gainditzen laguntzeko jarduera zehatzak
diseinatu behar dituela. Zentzu horretan, rolak malguagoak egin behar direla uste
dugu; era horretan, neska eta mutil bakoitzari munduan bere izateko era eraikitzeko aukera eman behar zaio.
Identitate sexualarekin eta genero-rolekin amaitu aurretik, sor daitekeen gatazka bat aipatu behar da. Zenbait kasutan, neska batek edo mutil batek beste sexukoa
izateko nahia adierazten du, eta halaber, gizartearentzat beste sexuarenak diren zenbait jarrera eta jokaera adierazten ditu. Ez dago garbi adierazpen horiek haurraren
etorkizunean izan dezaketen eragina. Kasu horietan, aniztasuna eta haur bakoitzaren
indibidualtasuna errespetatzea da egokiena, eta, beraz, burla, zigor edo jazarpen
egoerak saihestea.
Bestalde, sexualitatearen inguruko hezkuntza moralaren inguruan, argi izan
behar dugu ezer baino lehen haurra “moralik gabe” jaiotzen dela; hots, ez dituela
ezagutza moralak ezartzen dituen balioak eta sentipenak ezagutzen. Ezagutza
moralak, gizakion harremanetatik abiatuta, “ona” eta “txarra” denari buruz lantzen
ditugun kontzeptuak eta usteak hartzen ditu barne.
Gizarte bakoitzak jarduera batzuk ontzat eta baliagarritzat jotzen ditu; beste
batzuk, aldiz, baztertu beharrekoak direlakoan dago.
Moraltasunak arau batzuk ezartzen ditu gizarte baten barruan: “hau ona da,
hau txarra da”; hortaz, pertsona batek arau horien aurrean adierazten duen begirunean dago moraltasunaren muina.
Ikaskuntza sozialaren teorien arabera, baldintzetatik eta arauen eta balioen
ikaskuntzatik sortzen da garapen morala.
Teoria horietan kokatzen den autore nagusia Bandura dugu; haurrek jokaera
moralak eskuratzeko dituzten bi prozesu-mota bereizten ditu berak. Alde batetik,
jokaera horiek baldintza instrumentalaren bidez lortzen dira: baiezko edota ezezko
errefortzuen bidez moldatzen dira, hots, sari eta zigorren bidez. Beste alde batetik,
jokaera moralaren ereduak ditugu. Haurrak bere guraso, hezitzaile eta berekiko
jokaera esanguratsuak dituztenen imitazio aktiboaren bidez eskuratzen ditu eredu
horiek.
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Ikaskuntza sozialaren teorien arabera, kanpoko moral bat eranstea eta horren
osagaiak barneratzea da garapen morala. Dudarik gabe, haurra jokaera morala
eskuratzera bultzatzen duen motibazioa behar biologikoen asetzearekin dago
lotuta, eta halaber, sari sozialen bilaketarekin, edota zigorretatik ihes egitearekin.
Laburbilduz, Banduraren ustez, jokaera moralak bi prozesuren bitartez eskuratzen dira:
• Jokaerak sari eta zigorren bidez moldatzen dira.
• Jokaerak hurbil dauden helduen jokaeren imitazioaren bidez eskuratzen
dira.
Neska-mutilek lehenengo aldiz ematen diotenean eskua elkarri, edo elkar
laztantzen edo musukatzen dutenean, jokaera horiek hamaika bider ikusi dituzte
ordurako. Are gehiago, maitemindu aurretik badakite zer espero daitekeen maitaleengandik. Jokaera horiek aldez aurretik behatu dituzte.
Jokaera sexual horiek ikasteko eredu ugari ditugu. Horrela, lehenengo multzoan eredu errealak behatzearen ondorioz sortzen diren jokaerak ditugu; hots,
bizikidetza behatzean sortzen direnak. Aita eta ama dira eragin handiena duten
ereduak, atxikimendu-pertsonak izateaz gain, identifikazio-eredu ere badirelako,
batik bat. Identifikazio hori dela-eta, hain zuzen, eredu horrek erabateko garrantzia
du jokaera sexualaren eta moralaren garapenerako. Era berean, aitak eta amak sariak eta zigorrak kudeatzen dituzte, eta are gehiago, beren esku dago maitasuna
eskaini edo kentzeko ahalmena. Aitaren eta amaren maitasuna galtzeko beldurrak
ere eragin handia du seme-alabengan.
Horrela, kontuan hartzekoa da amaren eta aitaren arteko harremana dela
seme-alabei eskain dakiekeen erreferentziarik garbiena, sexuen arteko bizikidetzan
hezi ahal izateko. Familia barruan sexualitateaz gutxi mintzatu arren, erabakigarria
da erakunde horrek lantzen duen sexu-hezkuntza. Familia barruan, behaketaren eta
kideen arteko harreman-sarearen bidez, lantzen da batik bat sexu-hezkuntza.
Jostailuak, jantziak, belarritakoak, eskuturrekoak, eraztunak... ereduen bigarren multzoan kokatzen dira. Horiek guztiak helduen munduaren ezaugarri dira, eta
sexualitatearekin zerikusia duten mezuak adierazten dituzte maiz. Oro har, multzo
horretan kokatzen diren adierazleak baliagarriak dira kultura eta gizakiaren sormena
aberasteko; hala ere, badakigu aukeren berdintasunaren aldeko hezkuntzan jarduteko
arreta berezia jarri behar zaiola multzo honi, eta uste dugu sexu baten edo bestearen
baztertzea adierazten duten bitxikeriak aztertu eta baztertu egin behar direla.
Gero eta garrantzi handiagoa hartzen ari diren eredu sinbolikoak biltzen dira
(birtualak, literarioak...) beste multzo batean. Eredu horiek jokaera sexualak eskaintzen dituzte askotan (esaterako, telebistan ikus daitezkeen marrazki bizidunetan,

58

Sexologiaren irudi erotikoa hezkuntza-zientzietan

pelikuletan...). Oso didaktikoak dira, baina tamalez, errealitatearekin zerikusirik ez
duen sexualitatearen gaineko ikuspegi nahasia eskaintzen dute maiz. Batetik, gehiegi jotzen da sexualitatearen eta bortizkeriaren arteko lotura egitera, eta bestetik,
eredu sinboliko horiek plazaratzen dituzten irudien azpian interes ekonomikoak
aurkitzen dira. Arrazoi horiengatik guztiengatik, irudien irakurketa kritikoa egitera
bultzatu behar ditugu neska-mutilak.
Azkenik, eredutzat hartzen diren pertsonen multzoa dugu; jarraitu beharreko
eredu gisa aurkezten dizkigute eta komunikabideen bidez ezagutzen ditugu batik
bat. Arrakasta lortu duten pertsona ezagunak izaten dira (kirolariak, abeslariak,
politikoak...), gehien bat gizartean ospea lortu dutelako edota dirua dutelako eredu
bihurtu direnak; gure gizartean saritzen diren balioen isla dugu hori. Eredu horien
bizitza sexuala merkaturatu egiten da, eta merkaturatze horrek arrakasta handia
lortu du zenbait pertsonaren artean; ahalmen kritikorik ez duen arrakasta, antza.
Horrela, pertsona horiek arretaz jarraitzen dituzte ezagunen bizitza sexualak, bai
beren bizitza aspergarri bihurtu delako, bai beren buruari bestelako sexu-istorioak
izateko inoiz ez lioketelako baimenik emango.
Behagarriak diren eredu horiek guztiek eragin handia dute moral sexualaren
eraikuntzan. Beren bidez jokaera berriak, balioak, eta abar ezartzen dira.
2.1.5. Nerabezaroa
Aldi horren ezaugarri sexualen inguruan literatura dezente sortu izan da,
aurrekoen inguruan baino gehiago, ziurrenik nerabeak aldi horretan bizi dituen
aldaketen ondorioek nolabaiteko kezka sortu dutelako.
Garai horretan, ondoko bi gaiak dira bereziki ardatz:
1. Aldaketa fisiologikoak, eta aldaketa horien ondorioz gazteek dituzten
gorabehera psikologikoak.
2. Gorputzaren irudi sexutu berria.
Aldaketa fisiologikoak: gatazka psikologikoa.
Sexualitatearen ikuspuntutik, ernaltze-organoen eta funtzioen heldutasunarekin
batera, zenbait aldaketa fisiologiko gertatzen dira; horiek guztiek eragina izaten
dute nerabeengan: eurentzat berriak diren bizipenak eta gertaerak ezagutzen dituzte. Nesken kasuan hilekoa izaten da, eta mutilen kasuan, berriz, hazi-isurketa.
Lehendabiziko hilekoak, aldaketa horiei guztiei amaiera emateaz gain, funtzionamendu sexual zikliko bati ematen dio hasiera. Funtzionamendu berriak ez du
soilik sexualitatean eragiten, pertsonaren izaera osoan baizik. Horrela, esaterako,
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hilekoa aukera berriak eskainiko dituen gertakizun gisa onar badaiteke ere (heldua
naiz, etorkizunean haurrak izan ditzaket...) beldurra, samina eta nazka sentitzea
gerta daiteke (zer dela eta nago odoletan? hau nazka hau!). Gazteak esku artean
duen informazio sexualak, bere amarekin duen harremanak eta honek hilekoa
bizitzeko duen erak erabateko garrantzia eta eragina izango dute gaztearengan. Era
berean, autoezagutzak gertakizun hori onartzen eta bere izate sexualaren barruan
dagoen alderdi garrantzitsu gisa baloratzen laguntzen du.
Bestetik, mutilengan gertatzen den aldaketarik nabarmenena hazi-isurketa da.
Hemen ere, bai gai horrekiko duen informazio sexualak eta baita ingurune hurbilaren jarrerak ere berebiziko garrantzia izango dute.
Hilekoa eta hazi-isurketa zein adinetan agertzen diren ez dago zehazterik;
horregatik, sexu-hezkuntzak gertaera horien denbora-aldakortasuna argitu behar du.
Horretaz gain, sexu-hezkuntzaren baitan dago maiz ahaztu ohi den arazo hau: aldaketa fisiologikoen eraginez nerabeak dituen bizipen sexualak intentsitate handiagoz bizi ditzake garai honetan beste garaietan baino. Gainera, bizipen horiek fantasia sexual berriekin sortu eta nahasten dira maiz. Bizipen eta sentsazio horiek baztertu, onartu edo bilatu egingo ditu gazteak. Hiru aukera horiek definituko dute
gazteak bere sexualitatea sentitzeko eta bizitzeko duen modua. Horien aurrean
hartuko duen jarrera, hein handi batean, moral sexualaren baitan dago —norberaren
balioztapenean eta bakoitzak bere jokaera kontrolatzeko duen gaitasunean—.
Gaztearen sexualitatea ukatzen saiatzea alferrikakoa da; era berean, moral jakin
baten mesederako bete ezin ditzakeen arauak ezartzen saiatzeak ere erru-, ezintasuneta itsumen-sentimenduak sor ditzake soilik.
Gorputz-irudi sexutu berria
Nahiz eta gorputzaren irudia adin guztietan den garrantzitsua, are garrantzitsuagoa da nerabetasunean. Aldi horretan, bere gorputzaren irudia aldatzen ari dela
atzematen du gazteak, eta horrek kezka eta segurtasun eza sortarazten dizkio. Hori
dela-eta, ez da harritzekoa beren gorputzaren irudiarekin kezkatuta egotea, ezta
beren gorputzaren ezaugarriren bat aldatu nahi izatea ere.
Gainera, saiakera honetan behin baino gehiagotan azpimarratuko dudan bezala, mendebaldeko kultura honetan edertasunaren estereotipo oso zehatza saltzen
da. Estereotipo horrek neurri eta biribiltasun zehatzak ditu, eta gaztearentzat edertasun-erreferentzia garbi bilakatzen da. Edertasun-estereotipo horren antza handiagoa ala txikiagoa izateak, zalantzarik gabe, eragina izango du gaztearen sexualitatean (erlazionatzeko gaitasunean, autoestiman...).
Zentzu horretan, gazteriarengan edertasunaren inguruko hausnarketa-prozesua
zabaldu behar dela uste dut; hots, gorputzaren irudi egokiaren inguruko ideia
berraztertu behar delakoan nago. Hortaz, gorputz baten erakargarritasunak ez du
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neurri jakin batzuen baitan egon behar. Nire iritziz, osasuna, plazerrerako gaitasuna, adierazkortasuna eta estetikaren aniztasuna bezalako balioek osatu beharko
lukete edertasunaren irudia.
2.2. INTERESGUNEAK
Interesguneetan bildu nahi izan ditut sexu-hezkuntzan landu daitezkeen gaiak.
Interesguneak proposamen orientagarri gisa hartu behar dira. Horrekin ez dut esan
nahi jorratu behar direnak horiek besterik ez direnik, ezta horiek guztiak landu
beharrekoak direnik ere. Hezitzaileen zereginean laguntzeko asmoz, ene jardutean
zehar gehienetan ardatz gisa erabili izan ditudan zenbait interesgune identifikatu
eta hemen jaso nahi izan ditut.
Sailkapena errazteko asmoz, derrigorrezko hezkuntzaren banaketa hartu dut
aintzat, eta Harimaguada-ko programan ageri diren multzoak izan dira nire euskarria.
2.2.1. Haur-hezkuntzan landu daitezkeen interesguneak
1. Gorputzaren ezagupena
a.
b.
c.
d.
e.

Gaiaren inguruko ezagupenak azaldu.
Gorputz biluziak (neska-mutilak, pertsona helduak...).
Gorputz-atalak: abestiak, jolasak...
Gorputzaren garbitasuna.
Gorputz-adierazpenak: dantzak, zenbait egoera (haserrea, poza, harridura...).
f. Psikomotrizitatea.
g. Zentzumenak:
i.
Gustua: janarien zaporeak identifikatu (gazia, goxoa...).
ii. Usaimena: lurrinak, ozpinak... erabili.
iii. Ikusmena: objektuen koloreak, tamainak eta formak ezagutu.
iv. Ukimena: kontaktua, haurren arteko ukimena, objektuen ezaugarriak
(zimurtsua, leuna...) deskribatu.
v. Entzumena: musika, isiluneak, tresnak... entzun.
vi. (...)
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2. Nola sortu gara?
a. Gaiaren inguruko ezagupenak azaldu.
b. Gorputz-adierazpena: kutxak eta poltsak erabiliz, amaren barruan daudela
irudikatu.
c. Gelako kide baten ama haurdun badago, edota haur jaioberri bat badu, gurasoak ikastetxera ekartzea aberasgarria izan daiteke. Haur jaioberria badute,
gelan haurren aurrean titia eman diezaioke amak. Dena den, galderak
presta daitezke eta beren esperientziaren berri eman.
d. (...)
3. Erlaxazioa eta masajea: ikus “Jarduera kooperatiboaren baliogarritasuna sexu-hezkuntzan” atala, liburu honetan.
4. Harremanak.
a.
b.
c.
d.
e.

Familia-motak.
Familiako kideak.
Maitasuna, laguntasuna.
Afektibitate-adierazpenak, maitasunezko adierazpenak...
(...)

5. Jolasak eta jostailuak.
a. Jolasen eta jostailuen sailkapena eta erabilera.
b. Jolas kooperatiboak.
c. Beste garai batzuetako jostailu eta jolasak.
d. Jostailuak zaintzea eta erabiltzea.
e. (...)
2.2.2. Lehen hezkuntzan landu daitezkeen interesguneak
• LH-ko lehenengo zikloetarako.
1. Gorputzaren ezagupena.
a. Gaiaren inguruko ezagupenak azaldu.
b. Gorputz biluziak (neska-mutilak, pertsona helduak...).
c. Gorputzen arteko ezberdintasunak.
d. Gorputzaren garbitasuna.
e. Gorputz-adierazpenak: sentsazioak, komunikazioa, plazerra.
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2. Nola sortu gara?
a. Gaiaren inguruko ezagupenak azaldu.
b. Ernalkuntzaren inguruko oinarrizko informazioa.
c. Haurdunaldia. Non eta nola garatzen den umekia.
d. Jaiotza. Non eta nondik jaiotzen garen.
e. Haur jaioberria zaintzea.
f. Gorputz-adierazpena: kutxak eta poltsak erabiliz amaren barruan daudela
irudikatu.
g. Gelako kide baten ama haurdun badago, edota haur jaioberri bat badu, gurasoak ikastetxera ekartzea aberasgarria izan daiteke. Haur jaioberria badute, gelan haurren aurrean titia eman diezaioke amak. Dena den, galderak
presta daitezke eta beren esperientziaren berri eman.
h. (...)
3. Erlaxazioa eta masajea: ikus “Jarduera kooperatiboaren baliogarritasuna sexu-hezkuntzan” atala, liburu honetan.
4. Harremanak.
a. Familia-motak.
b. Familiako kideak.
c. Maitasuna, laguntasuna.
d. Afektibitate-adierazpenak, maitasunezko adierazpenak...
e. (...)
4. Jolasak eta jostailuak.
a. Jolasen eta jostailuen sailkapena eta erabilera.
b. Jolas kooperatiboak.
c. Beste garai batzuetako jostailu eta jolasak.
d. Jostailuak zaintzea eta erabiltzea.
e. (...)
5. Lana
a. Etxeko lanak: zein dira etxean egin behar diren lanak? Arduren banaketa.
b. Eskolan egin behar den lana: lanak eta ikasleen zeregina gai honetan.
c. Herrian dauden lanak, nork egiten ditu? Nork egin ditzake?
d. (...)
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• LH-ko azken zikloetarako.
1. Gure gorputzaren sexu-garapena.
a. Nesken eta mutilen arteko ezberdintasunak.
b. Ernaltze-organoak, kanpokoak zein barrukoak.
c. Aldaketa nagusiak: hilekoa, hazi-isurketa...
d. Gorputz sexutuaren funtzioak.
e. Gorputza zaintzea eta garbitasuna.
f. (...)
2. Ernalkuntza, haurdunaldia eta jaiotza.
a. Ernalkuntza: zein da bere prozesua?
b. Zer behar da haurdun geratzeko?
c. Haurdunaldia: enbrioia eta umekiaren oinarrizko garapena.
d. Haurdun dagoenaren zaintza eta beharrak.
e. Jaiotza: oinarrizko ezagupenak.
f. Zesartarra behar denean.
g. Jaioberriaren beharrak eta zaintza.
h. (...)
3. Lana
a. Etxeko lanak: zein dira etxean egin behar diren lana? Arduren banaketa.
b. Eskolan egin behar den lana: lanak eta ikasleen zeregina gai honetan.
c. Herrian dauden lanak, nork egiten ditu? nork egin ditzake?
d. Emakume langilearen nazioarteko eguna.
e. (...)
4. Erlaxazioa eta masajea: ikus “Jarduera kooperatiboaren baliogarritasuna sexu-hezkuntzan” atala, liburu honetan.
5. Harremanak.
a. Laguntasuna.
b. Ezagunak, lankideak eta lagunak.
c. Familia-motak eta familiako kide bakoitzaren ardurak eta zereginak.
d. Banaketa, dibortzioa eta adopzioa.
e. Pertsonen arteko harremanekin zerikusia duten zenbait gai: kooperazioa,
errespetua, afektua, laguntza eta elkarrizketa.
f. (...)
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6. Jolasak eta jostailuak.
a. Jolasen eta jostailuen sailkapena eta erabilera.
b. Jolas kooperatiboak.
c. Denbora librearen garrantzia.
d. Jolas kooperatiboak (ikus hurrengo atala).
e. Kontsumismoa.
f. (...)
7. Gizaki sexutuak gara.
a. Sexualitatea komunikaziorako, afekturako, plazerrerako eta ugalketarako
iturri gisa.
b. Orientazio sexuala: homosexualitatea, heterosexualitatea eta bisexualitatea.
c. Jokaera sexualak: musuak, laztanak, besarkadak...
d. Sexualitatearen ondorioz sortzen diren gorputz-aldaketak.
e. Sexu-bortizkeria.
f. (...)
2.2.3. Bigarren hezkuntzako etapan landu daitezkeen interesguneak
1. Gizaki sexutuak gara.
a. Sexualitatearen inguruko sinesmenak.
b. Sexualitatearen funtzioak: komunikaziorako, afekturako, plazerrerako eta
ugalketarako iturri gisa.
c. Giza Izate Sexuala.
• Sexualitatea maila biofisiologiko eta psikosozialean.
• Sexualitatearen garapena adinaren arabera aldatzen da.
• Sexualitatearen alderdi sozial, historiko eta kulturala.
2. Kontrazepzioa eta abortoa.
a. Kontrazepziorako neurriak:
• Zer dira?
• Nola lortzen dira?
• Abantailak eta eragozpenak.
• (...)
b. Informazio-zerbitzuak.
c. Abortoa.
• Zer da?
• Abortatzeko erak.
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• Egoera juridikoa gure herrian.
• Beste herri batzuetako egoera.
• (...)
3. Sexu bidezko gaixotasunak.
4. Pertsonen arteko harremanak.
• Familia.
• Historian zehar familian egon diren aldaketa sozialak.
• Senide bakoitzaren eginkizun eta ardurak.
• Adiskidetasuna.
• (...)
5. Desioa, sentimenduak eta jokaera sexualak.
• Nerabetasunean sortzen diren aldaketa sexualak.
i. Desioaren orientazioa.
ii. Sentimendu sexualak.
iii. (...)
• Desioaren orientazioa.
i. Bisexualitatea.
ii. Homosexualitatea.
iii. Heterosexualitatea.
iv. Parafiliak.
• Sentimendu sexualak.
i. Desioa.
ii. Erakarpena.
iii. Maitemintzea.
• Jokaera sexualak.
i. Masturbazioa.
ii. Laztanak.
iii. Koitoa.
• Sexu-harremanekin zerikusia duten elementuak.
i. Komunikazioa.
ii. Plazerra.
iii. Intimitatea.
iv. Afektua.
v. Elkartasuna.
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• Sexualitatearekin zerikusia duten arauak, morala, ohiturak eta balioak.
• (...)
6. Aisialdia.
• Aisialdiak duen garrantzia osasun indibidual eta kolektiboaren garapenean.
• Nortasunaren garapen osasuntsuarekin zerikusia duten alderdi ludikoak eta
sortzaileak.
• Pertsonen arteko harremanak erregulatzeko, jolasetako arauen baliogarritasuna.
• Jolas kooperatiboak.
• Denbora librea eta kontsumismoa.
• (...)
7. Sexismoa gaur egungo gizartean.
• Mintzairaren erabilera sexista.
• Sexismoa gure gizartean.
i. Hezkuntza.
ii. Lana.
iii. Publizitatea.
iv. Politika.
v. (...)
• Lanaren banaketa.
i. Etxeko lana.
iii Soldatapeko lana.
iii. (...)
• Emakumearen egoera beste kultura batzuetan eta beste herri batzuetan.
• Emakumeen mugimendua historian zehar.
• Martxoaren 8a.
2.3. ORIENTABIDE PEDAGOGIKOAK
Sexu-hezkuntzaren jarduera haurren ingurunean eragin behar duen hezkuntza dela
kontuan harturik, egingo den plangitzan zehar, ahal dela, haurraren familia eta
inguru hurbila sartzea komeniko litzateke nire iritziz. Horrela, interesgune bat
garatzean, haurrarentzat garrantzitsuak diren pertsonek lekua izango dute eskolako
dinamikan; beste era batera esanda, haurren familia eta inguru hurbila dinamika
horretako partaide izan daitezen ahalegindu behar dugu. Era horretan, hezitzailearen
lana ondoko bi zentzutan aberas daiteke: batetik, hezitzaileak taldearentzat prestatutako jardueretarako laguntzaileak lor ditzake (esperientzia kontatu eta zenbait
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jarduera burutzeko; eta boluntarioak lortu eta horiek taldeko dinamikan integratzeko).
Era horretan, hezitzailearen lana ez da isolatua geratzen, eta gainera, tankera horretako jarduerak oso baliotsuak izaten dira haurrentzat (bere inguru hurbileko pertsona
bat eguneko pertsonaia bihurtzen baita). Bestetik, haurren ingurune hurbileko pertsonekin lan egiten badugu, eskolan landuko dugun ezagutza ez da ikastaldera
soilik mugatuko, baizik eta haurren inguru hurbilean ere eragingo du. Hezitzaileen
eta pertsona horien arteko zubi-lana eginez, eskolan lantzen den ezagutza zabaldu
egiten da; ondorioz, ezagutza horrek haurraren inguruan kokatzen diren hezkuntza-eremu gehiagotara iristeko aukera izango du.
Dena den, amaitzeko, gure lanean kontuan hartzen ditugun ondoko irizpideak gogoratzea komeni da betiere:
• Txikitatik, gizakiaren sexu-garapenerako oso garrantzitsuak dira musuak,
laztanak eta jolasak.
• Haurren mugimenduaren garrantzia.
• Beren galderak erantzun behar ditugu, beren adinerako ulergarriak diren
azalpenak emanez.
• Gorputzen onarpena eta horien arteko ezberdintasunak ezagutzeko, oso baliagarria da ispiluen erabilera (gorputz osokoak).
• Esfinterren kontrolaren heziketak haurraren erritmo fisiologikoetatik abiatu
behar du betiere.
• Erlaxazioa: erlaxazio-saio bakoitzaren amaieran garrantzitsua da nola sentitu
diren adierazteko aukera eskaintzea.
• Ezberdintasun anatomikoei dagokienez, horien inguruan emango ditugun
azalpenetan, ezberdintasun horiek positiboki baloratu behar dira, betiere
abantailak azpimarratuz. Azken finean, ez dugu ahaztu behar nahi dugun
sexualitatea izango dugula.
• Ez debekatu masturbazio-jolasa eta naturaltasunez onartu, beste edozein
jolas bezala.
• Pertsona helduen gorputza ezagutzeko beharra.
• Rolen malgutasuna. Ardurak berdintasunean banatu.
• Neska-mutilen arteko jolasak bultzatu.

3. Jarduera kooperatiboaren
baliogarritasuna sexu-hezkuntzan

3.1. SARRERA
Talde barruan egiten den taldeko ekintza da jarduera kooperatiboa. Talde osoak garatu behar du jarduera hori, partaide guztien lankidetzarekin. Jarduera kooperatiboak taldeko partaide bakoitzak bizitzan beharko dituen gaitasunak bereganatzea
ahalbidetzen du, hala nola konfiantza, pertsonen ezagutza, baieztapena, komunikazioa edo gatazken ebazpena. Horrela, taldearen ulermena eta jokaerak argitzea,
hezitzaileek taldean dituzten gatazken irtenbideak antzemateko laguntza izateaz
gain, sexu-hezkuntzaren inguruko praktika garatzeko oso baliabide interesgarria
dugu. Ikastalde barnean lankidetzan ari diren faktoreen ulermenak heziketaren
zailtasun nagusiak gainditzeko ikuspegi berria ekarriko du.
Aurreko atalean ikusi dugun bezala, sexu-hezkuntzaren jarduera ez da edukietan eta kontzeptuetan oinarritzen; balioetan eta jarreretan oinarritutako hezkuntza
da. Atal honetan, berriz, taldean oinarritutako heziketaren helburua heziketa demokratikoa, partaidetzazkoa eta positiboa lantzea dela ikusiko dugu. Horrela, subjektuak
gizarte demokratikoagoa eta justuagoa lortzeko behar diren ekintza kolektiboak
sortzeko eragile izatea lortu nahi da. Gizabanakoak gizartean positiboki bizi ahal
izateko hezitzen dira, eta horretarako beharrezkoa da elkarrekin lan egitea. Hezkuntza-praktika horrela ulertzeak talde osoaren parte-hartzea ekarriko du. Hori da, hain
zuzen ere, sexu-hezkuntzan aurreikusten dugun jarduera. Beraz, heziketan adimen
librea garatu nahi dugu, norberaren balioak eta sentipenak mahaigaineratzeko, eta,
era berean, besteen iritziak onartu, babestu edo zalantzan jarri ahal izateko.
Bestalde, adimena moldatzeko, konformismoa sortzeko eta pasibitatea onartzeko erabil daiteke taldeko indarra. Baina, halaber, banakako zein taldeko hausnarketa sortzeko erabil daiteke, printzipio etikoak bultzatuz, gizarte demokratikoa
lortuko dugulakoan bainago.
Sexu-hezkuntzan jarduera kooperatiboa baliabide garrantzitsua dela adierazi
dut; horregatik, jarduera horietan trebatu behar ditugu hezitzaileak, taldearen indarrak eta jolas kooperatiboak ezagutzen eta neurtzen jakiteak eragina izango baitu
lortuko diren emaitzetan.
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Haurrek ere zenbait balio eta jarrera ikasi behar dituzte; sexu-heziketak partaideen eskubide etiko eta moralak bultzatu behar ditu. Horrela, partaide bakoitzak
balio horien inguruko eztabaida planteatzeko eskubidea izango du.
Gaur egungo gizartean, heziketa behartuta dago komunikazio-ahalmenerako
trebetasunak lantzera; heziketak elkarren arteko komunikazio-prozesu bat izan
behar du. Talde-teknikak eta jolas kooperatiboak komunikazio-teknikak dira,
komunikatzen eta bizikidetzan laguntzen dutenak.
Talde-dinamika eta bere teknikak, beraz, sexu-hezitzailearen lan-tresna
bilakatzen dira. Horregatik, zenbait baldintza bete behar dira:
– Sexu-hezitzaileak teknikak ezagutu behar ditu eta horietan trebatu.
– Taldea osotasun bezala hartu behar da, talde bezala funtzionatu behar du.
– Talde barruan taldeak jokatzen duen bezala jokatzera bultzatzen duten indarrak daude (taldearen alde dinamikoa). Talde-jokaeran eragiten duten
indarrak aztertzen ditu talde-dinamikak.
Horrela, talde-teknika guztiek helburu hauek dituzte inplizituki (Cirigliano
eta Villaverde, 1987):
– “Gu” sentimendua garatzea.
– Aktiboki pentsatzen irakastea.
– Modu ulerkor batean entzuten irakastea.
– Kooperazio-, truke-, autonomia-, sormen- eta erantzukizun-ahalmenak garatzea.
– Beldurrak, inhibizioak eta tentsioak garatzea, segurtasun-sentimenduak sortuz.
– Arazorik gabeko erlazio positiboa sortzea; gizabanakoaren moldakuntza
sozial egokia bultzatzea.
Oro har, honako hauek dira talde-dinamikak heziketan dituen lorpenak:
– Heziketa berri baten ezaugarriak betetzen laguntzen dute talde-teknikek.
– Elkarbizitzarako hezten du, bizikideak izaten laguntzen du.
– Ez da edukiz osatutako heziketa soilik, trebetasun gehiago lortzea ere ahalbidetzen du.
– Elkarren arteko komunikazioa haztea eta aberastea ahalbidetzen du.
– Orokorrean heziketari eta zehazki sexu-hezkuntzari berriztapen bat egin
nahi dioten hezitzaileei lagun diezaieke.
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3.2. TALDEAREN IZAERA
Taldea ez da partaide askoren gehiketa soilik; horregatik, kide batek alde egin
arren, taldea mantendu egiten da. Taldea kideen lankidetzatik sortzen den egitura
da, eta horrek gizabanakoaren balioen, jarreren eta iritzien aldaketan laguntzen du.
Unean uneko egiturak taldeko gizabanakoen jokaera mugatzen du. Taldea benetako
indar-eremu sozial gisa osatzen da. Horrela, taldeak zergatik diren batzuetan kontrolatzeko zailak, zergatik jokatzen duten jokatzen duten bezala, eta zenbait jarrera
ekiditeko zer egin behar den jakiteko, multzoaren behaketa egin behar da. Behaketan lankidetza izango dugu faktore garrantzitsuenatariko bat. Partaideen artean
lankidetza dago. Horren bidez kideak erlazionatu egiten dira, eta sistema soziala
edo taldearen garapena indartu eta sendotu egiten da.
Talde-izaerak, eta bere ezaugarrien ezagutzak eta ulermenak, sexu-hezkuntza
jorratuko duen hezitzaileari oinarri arrazional batzuk emango dizkio, taldearen inguruko azterketa eta hausnarketa egin ahal izateko. Hori dela-eta, taldeen ezaugarriak eta faktore komunak azaldu nahi ditut ondoren, laburki bada ere.
3.2.1. Ezaugarriak
Talde bakoitzak bere ezaugarriak ditu. Hala ere, ezaugarri komunak ere badituzte (Bany eta Johnson, 1981). Talde bat besteetatik bereizten duten ezaugarriak
honela sortzen dira:
– Taldekide guztiak arrazoi baten inguruan biltzen dira.
– Partaideen artean “laguntasuna” sortzen da.
– Taldekideak elkarren artean komunikatzen dira. Lankidetza dago.
– Iritziek taldeko kide guztiengan dute eragina.
– Helburuak eta arauak sortzen dira.
– Elkarrekin aritzeko trebetasuna landu daiteke. Batasun-kontzientzia sor daiteke horrela.
Ezaugarriak ikusi ondoren, talde guztietan egon daitezkeen faktoreak ezagutuko ditugu.
3.2.2. Faktore komunak
Kohesioa
Kideak elkartu eta beren arteko adostasuna mantentzeko joera da kohesioa,
edo, beste era batera esanda, taldekideek talde barnean jarraitzeko jasotzen duten
indarra.
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Hona hemen kohesioa adierazten duten jokabide batzuk:
– Taldekideen arteko laguntasun-maila altua.
– Elkarrekin lan egitea eta egitasmoa aurrera eramatea.
– Gauzak elkarrekin prestatzeko eta interes komunak aurrera eramateko
gogoa.
Morala, taldekideek zerbaiten zati direla sentitzea, besteekin identifikatzea
eta taldekideen segurtasuna adierazten ditu kohesioak, eta talde-identifikazioa bultzatzen du.
Lankidetza
Garatutako komunikazioaren, arauen eta elkarrekintzaren ondorioz sortzen
diren egiturek (egituraren izaeragatik) mugatzen dute taldearen jokaera. Elkarrekintzaren ondorioa egitura-mota bat izango da, eta horren itxurak komunikazio-mota jakin bat dakar.
Lankidetza bi pertsonaren edo gehiagoren arteko lotura da, eta batzuen ekintzek besteenetan dute eragina. Hona hemen elkarrekintzaren zenbait ezaugarri:
– Lankidetzak elkarren arteko ekintza gehiago bultzatzen ditu, eta taldekideak maiz erlazionatzen badira, euren arteko sinpatia handitu egiten da.
Beraz, elkarrekintzak harreman zuzena du laguntasun-mailarekin.
– Taldekideen arteko elkarrekintza zenbait faktorek mugatzen dute; taldekideen hautemate indibidualak, inguruneak, izandako esperientziek, e.a.
Egitura
Taldekideen arteko elkarrekintzaren ondorioz egitura bat sortzen da, edo,
beste era batera esanda, taldekideen arteko harremana modu batekoa edo bestekoa
izan daiteke. Horren ondorioz, egitura ezberdin bat sortuko da, eta komunikazio-sareak eragina izango du horrengan.
Egitura horren ezaugarri nagusiak honako hauek dira:
– Taldearen egitura malgua bada, kideak lagunkoiago eta gusturago egongo
dira elkarrekin.
– Taldearen egitura paper ugari dituen sarea da, posizioen eta elkarren arteko
itxaropenen sarea. Bakoitzak paper jakin bat jasotzen du, kideek taldean
hartzen dituzten funtzioen arabera edo taldeari eskaintzen diotenaren arabera. Bestalde, faktore anitzek dute eragina: adinak, sexuak, itxurak, maila sozialak, taldearen helburuak lortzeko ekarpenak egiteko kideak duen ahalmenak...
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– Kideek taldean hartzen duten paperaren arabera zenbait posizio sortzen
dira. Egoera hierarkizatu batean aurki daitezke, zenbait kidek beste batzuk
baino posizio altuagoa dutenean.
Komunikazioa
Komunikazioak eragin handia du egituran. Komunikazio ezak zenbait gertaera
azal ditzake:
– Taldean harmoniarik ezin lortu ahal izatea.
– Jokabide-arauak sortzeko zailtasunak egotea.
Komunikazio-mailaren arabera, honako ezaugarriak antzeman daitezke taldean:
– Taldeari iritziak eztabaidatzen uzten bazaio, taldeko giza-harremanak asko
hobetzen dira. Komunikatzeko ahalmena dagoenean, agresibitate baxuagoa
dago. Taldekideen arteko komunikazioa handiagoa izaten da iritzi ezberdinak daudenean eta emozio-egoera bizia denean.
– Kohesio-maila altuak komunikazio-maila altua sortarazten du, eta alderantziz. Kohesioak talde barruko elkarrekintzen kantitatearekin eta kalitatearekin du zerikusia.
– Taldearen erakargarritasuna eta elkarrekintzen kantitatea lotuta daude.
Arauak
Araua taldekideen elkarrekintzaren ondorioa da. Honako hauek ditugu ezaugarriak:
– Arauak talde-jokabidearen erregulatzaileak izango dira. Taldearen oinarri
izango dira, talde bat beste batetik bereizten laguntzen dutenak.
– Arauak zoriz sortzen dira (ez dira inposatzen). Taldekideek erreakzio ona
izaten dute normalean arau berrien aurrean, eta onartzeko joera dute.
– Araua indartsu finkatuta dagoenean jokabidea uniforma daiteke.
Helburuak
Jokaera helburu baterantz dago bideratuta. Taldean bi helburu-mota bereiz
daitezke:
– Aurretik ezarritakoak: kide bakoitza helburu batzuk lortzeko sartzen da taldean. Horiek hasierako helburu indibidualak dira; beste kideenen berdinak
izan daitezke, edo ez.
– Psikologikoak: elkarrekintzaren ondorioz sortzen diren helburuak.
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Ezaugarriak:
– Helburuak argi daudenean, taldekideen parte-hartzea sendoa izaten da.
– Taldeak helburu bat lortzea, edo ez lortzea, kohesioaren eraginpean dago.
3.3. JOLAS KOOPERATIBOAK
Jolas kooperatiboak taldearen jarrera antolatzeko eta garatzeko prozedura, bide edo
moduak izan daitezke.
Jolas kooperatibo egokia bilatzeko unean, zenbait faktore hartu behar dira
kontuan:
– Lortu nahi diren helburuak: helburuak argi ezarri behar dira, horien arabera
hautatuko baitugu jarduera eta jolas bakoitza.
– Taldearen heldutasun-maila eta entrenamendua: jarduera eta jolas kooperatibo bakoitzak konplexutasun-maila ezberdina du. Taldeak hasieran teknika
sinpleekin hasi beharko du. Horretarako, parte-hartze txikia duten jolasak
aukeratuko ditugu. Gero, jarduera kooperatiboan trebatzen joan ahal izateko,
parte-hartze handiagoa duten jolasak hautatuko ditugu. Eskarmentua eta
heldutasuna garatzen joango dira.
– Taldearen tamaina: taldea txikia bada (15-20 partaide), eta kohesioa eta
elkarrekintza altuak, gehienetan erlazio sendo eta lagunkoiak sortzen dira.
Segurtasuna eta konfiantza ere handiak izan ohi dira. Ezaugarri horiek direla-eta, egokiak izango dira jarduera informal eta ez hain arautuak. Taldea
handia denean, berriz, azpitaldeak egiteko aukera dago.
Taldeko partaide bakoitzak bizitzan zehar beharko dituen gaitasunak bereganatzea ahalbidetzen du jarduera kooperatiboak: konfiantza, pertsonen ezagutza,
baieztapena, komunikazioa, gatazken ebazpena...
Jarraian, jarduera kooperatiboek sexu-hezkuntzan duten aplikazioa ahalik eta
argien azaltzeko, bi multzo bereizi ditut: batetik, lehendabiziko multzoan, norberaren gorputzaz kontzientziatzeko, norberaren sentipenez ohartzeko eta beste kideekin hori guztia konpartitzeko jarduerak sartzen dira. Bigarren multzoan, bestetik, partaideen arteko gatazkak gainditzeko jarduerak aurkeztuko ditut, eta gehien
erabiltzen direnak azalduko ditut.
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3.3.1. Garena eta duguna ezagutzeko jarduerak. Gorputzaren sentipenak
Saiakera honetan gorputzaren ezagutzan sakontzeko beharra aldarrikatu dut.
Baina nola sakondu gure sentipenen ezagutzan? Nola hartu gure gorputzaren kontzientzia? Nola ezagutu gure gorputzak dituen sentipen eta beharrak? Hori guztia
bizi nahi badugu, gure gorputza ukitu egin behar dugu, ukitu eta laztandu. Gorputzari sentitzen duena adierazten utzi behar diogu, eta horretarako denbora bilatu
behar dugu nahitaez, gure buruaren ezagutzari eskaini behar diogun denbora, hasierako saioetan, batik bat, eskaini eta babestu behar dugun denbora. Horrela, poliki-poliki eta ia oharkabean, konturatzen joango gara gorputzak sentitzen duenaz
eta adierazten digunaz jabetzeko ez dugula denbora bilatzen ibili beharrik, orduan
hartuko baitugu gure izatearen kontzientzia; hots, gure izateaz ohartuko baikara.
Horretarako, azalarekin lan egitea proposatuko dut, ia bi metro koadroko azalera duen organoarekin, alegia; ez da gutxi. Azalak bi alde ditu: lehena sakonagoa
eta lodiagoa den “dermia” da, eta odol-hodi eta nerbio-amaiera gehiago ditu; bigarrena, azalaren kanpoko aldean, begi-bistan dagoen “epidermia”.
Azalaren bi zentimetro koadroetan ehun hartzaile-eremu baino gehiago daude
(mina, presioa, beroa, hotza...), lau metro baino gehiagoko odol-hodiak, eta hogeita bi metroko nerbio txikiak. Eskuetako hatzetan, milimetro koadro bakoitzeko
Meissnerren 23 korpuskulu baino gehiago daude (ukimenaren zerbitzuan; horietaz
gain, beroa, presioa, dardara eta mina sentiarazten dituztenak ere badaude).

Garunaren ondoren, azala da organo-multzorik garrantzitsuena. Azalak ileak
ditu eta horien funtzioa sentipenen anplifikadore gisa aritzea da. Horrela, ile bakoitzaren inguruan epidermiaren altxamendu biribilak aurki ditzakegu; euren diametroa 0.3 edo 0.5 mm-koa izaten da, eta “Merkelen diskoak” deitzen zaie. Ile bakoi-
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tzeko disko 1, 2 edo baita 3 ere egon daitezke. Horrela, disko horiek ilearen edozein
mugimendu atzematen dute, eta informazio hori zuzenean iristen da garunera.
Azalaren eremu bakoitzean hartzaile-mota jakin bat nagusitzen dela dirudi;
adibidez, badirudi glandean Krauseren korpuskulu asko dagoela. Ondorioz, pentsa
daiteke korpuskulu horiek zerikusia dutela sentsazio sexualekin.
3.3.2. Azal gorritan
Azalak duen potentzial horretaz guztiaz baliatzeko, masajea proposatuko dut.
Masajea honela definituko dut: “Ukitutako gorputzean aldaketaren bat sortzen
duen kontaktu oro”. Hortaz, masajea ukimenaz arduratzen da, eta emandako definizioan oinarrituz, esan behar da masajearen bidez ondoko hobekuntzak lor daitezkeela:
• Masajeak erlaxazio sakona sortarazten du.
• Masaje sistematikoaren bidez, hartzaileak aspaldidanik izan ditzakeen tentsioak aska daitezke, bere barneko energia berritu baita, eta era horretan
tentsioei aurre egin baitiezaioke.
• Berritutako energiak eta buru argiak lorpen gehiago ahalbidetzen dituzte.
• Masajeak autoestima handitzen du.
• Elkar ezagutzen laguntzen du; beste kideen sentimenduak eta sentsazioak
hobeto ezagutzen laguntzen du.
• Elkarren arteko komunikazioa handitzen du (eta ez soilik hitzezko komunikazioa).
• Gorputza eta garuna estimula ditzake, kafeinak eta bestelako drogek dakartzaten bigarren mailako ondorioak sortarazi gabe.
• Sorbaldak eta lepoak izan dezaketen tentsio kronikoa ezaba dezake.
• Giharren funtzionamendua hobetzen du, zirkulazioaren arintasuna handitzen
duen heinean.
• Giharretako minak (gihar-minak eta bestelakoak) arin ditzake.
• Ikusmena eta entzumena hobe ditzake.
• Buruko minak ken ditzake.
• Zimurrak gutxi ditzake, odolaren jarioa erraztean.
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Masaje terapeutikoa alde batera utziz, sexu-hezkuntzaren jarduerarako masaje
sentsitibo deiturikoa hautatu dut. Masaje sentsitiboak azalean jartzen du arreta,
gorputzak eskaintzen dizkigun sentsazioak ezagutzeko balio baitu; hortaz, masaje
honen helburua ezagutza da, gure azalak eskaintzen dizkigun sentsazio atseginak
ezagutzea, alegia. Jakina denez, masajeak, sentsualitatea garatzean, jolas sexualaren balioa handitzen du.
Masajea nork bere buruari, binaka edo talde txikitan (hiru edo lau lagunen
artean) eman daiteke. Hala ere, lehendabiziko saioetarako banaka hastea gomendatuko dut. Norbere buruari masajea ematea, beste ezer baino lehen, baikortasun-aitorpen garrantzitsua da. Txikitatik besteen kezka eta arazoez arduratzen irakatsi
digute, norbere buruaz arduratzea eta kezkatzea gaizki ikusita egon baita. Hemen
proposatu nahi dena horixe da: gure buruari tarte garrantzitsua eskaintzea, maitatzeko, laztantzeko, sentitzeko. Guk geuk ez badugu geure burua maite, nork maiteko du, bada? Automasajea egiten hasteko, hobe da gorputzaren atal bakar batean
jartzea arreta, aurpegian edo ilean, esaterako. Ondoren, taldeak onesten badu, gorputzaren eremu horiek zabaltzen joan daitezke hurrengo saioetan, masajea gorputz
osora hedatu arte. Saio bakoitzaren amaieran, sentitutakoa adierazteko tartea eskaini behar dugu; banan-banan, taldekide bakoitzak zer sentitu eta bizi izan duen
adieraziko dio taldeari; kide bakoitzak bere nahiak, pentsamenduak eta sentsazioak
adieraziko dizkio taldeari.
Behin automasajean sakondu ondoren, binaka edota talde txikitan (hiru edo
lau lagunen artean) masajea egitea proposatuko dugu. Txandak antolatuko ditugu;
horrela, ziurtatuko dugu kide guztiek eman diotela elkarri masajea. Txanda horien
iraupena 10-20 minutu bitartekoa izatea komeni da.
Kideen arteko komunikazioa handitzea da binaka edo talde txikitan antolatutako masajearen helburua. Genitalak ez diren aldeetan elkarri masajea ematean
lortzen da; horrela, sakonak bezain sentsualak diren une horietan, taldekideek
beren sentimenduak adierazten dizkiete elkarri masajearen bidez.
Ariketa horiek amaitzean, eta talde handian biltzean, taldekideek beren sentipenak adieraziko dituzte ahoz; hots, batetik masajea jasotzean sentitu dutenaren inguruan, eta bestetik masajea ematean adierazi dutenaren inguruan mintzatuko dira.
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Masajeak tentsioak askatzen eta kideen arteko komunikazioa hobetzen laguntzen du.
3.3.3. Saioaren prestaketa
Saioari hasiera eman baino lehenago, komeni da ondoren azalduko ditudan
puntuak kontuan hartzea. Hau dugu masajea hasi aurreko prestakuntza:
• Gela egokia hautatu beharko dugu. Eskola batean bagaude, psikomotrizitate-gela edo soinketa-gela izan daiteke. Masajea beste lekuren batean antolatzen bada, berriz, areto zabala lortzen saiatuko gara (masajea emango duten
pertsonen mugikortasuna bermatzeko).
• Kanpoko zarata, ahal dela, ekidin egin behar dugu (hala nola, telefono-hotsa,
ordenagailua...).
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• Atean ohar bat jartzea komeni da, “ez sartu” mezuarekin.
• Argia ere neurtu behar dugu; argiaren intentsitatea norberaren gustuaren
araberakoa izango da.
• Tenperatura ere kontuan hartuko dugu. Batetik, masajea jasoko duenarentzat egokia izan behar du; bestela, hotz izan daiteke, eta ez da gustura
izango. Bestetik, tenperatura altuegia izanez gero, masajea emango duena
izerditan egon daiteke, eta hori ere ez da komenigarria.
• Aire-korronteak kenduko ditugu, giharren gogortasunak sor ditzakete-eta.
• Girotzea: norberaren gustuaren arabera, intsentsua, lurrinezko kandelak...
• Zoruaren gainaldea: batik bat lurrean aritzea komeni da; taldekideen kopurua handia bada, lurra estaltzeko koltxonetak, isolagarriak edo mantak
erabiliko ditugu.
• Musika lasaigarria izango da: hitzik gabekoa, leuna, klasikoa, soinu kosmikoak, jazza, eta abar, norberaren gustuaren arabera hori ere. Dena dela,
masajerako bereziki sortutako musika ere aurki daiteke merkatuan.
• Olioen erabilera. Olioak presioan eragiten du, irristatzeko erraztasuna areagotzen baitu. Olio-mota asko dago eta aurreko puntuetan bezala, hau ere
norberaren gustuen baitan dago. Besteak beste, olio hauek erabil daitezke:
oliba, almendra, kokoa, sesamoa edo nahi dugun edozein konbinaketa.
Olioa erabili beharrean esne hidratatzailea ere erabil dezakegu, edo, bestela,
gure esku garbiak besterik ez.
• Erlojuak, eskumuturrekoak, eraztunak... mina edo traba egin dezakeen
objektu oro kenduko dugu.
• Higienea: gorputzaren zaintza areagotuko dugu; batik bat, eskuetakoa eta
azkazaletakoa (ezinbestekoa da azkazal motzak izatea).
• Biluztea. Hau ere norberaren gustuaren eta egoeraren baitan egingo da.
Atsegina da elkarren artean gorputzen erantzuna sentitzea. Ezagutzen ez
dugun pertsona baten eskuetan bagara, mugak norberak ezartzea da hoberena. Azken finean, geure burua gustura eta erlaxatua sentitu behar dugu, eta
lasai egon behar dugu masajea jasotzen dugun bitartean; bestela ez dugu
komunikazioa behar bezala jasoko. Hala ere, gure arropa oso erosoa izango
da, mugimenduak ahalbidetzen dituena eta gorputza inon estutzen ez duen
horietakoa (lokarriak, gerrikoak, etab. askatuko ditugu).
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3.3.3.1. Buruaren prestakuntza
Gorputzaren energia oztoporik gabe batetik bestera ibiltzeko, burua egoera
egokian izan behar da; beraz, eguneroko kezkak eta pentsamenduak (antsietateak...) alboratuko ditugu, eta hau guztia hartuko dugu kontuan:
• Buruak pentsamenduetatik aske egon behar du (mandatuak, eguneko
gorabeherak...).
• Burua eta gorputza arretaz eta grinez beteko dugu. Hartzailearen ongizatea
izango da masajistaren kezka. Masajean jarritako grinak hartzailearen
tentsioak askatzea eta masajeaz gozatzea ahalbidetuko du. Hori lortzen
bada, ongizatea ez du hartzaileak soilik sentituko, emailea ere bere ongizatearen etekinez kutsatuko baita.
• Arnasketari dagokionez, masajean hasi baino lehenago, gutxienez minutu
bat hartuko dugu arnasketa orekatzeko, motel eta sakon bihurtuz, baina
ahaleginik egin gabe. Arnasketa oso garrantzitsua da, hala gure organismoa
oxigenatzeko nola erlaxatzeko.
• Gorputzaren erlaxazioa. Masajea ematen ari bagara eta gogor bagaude,
hartzaileari komunikatuko diogu tentsio hori; hortaz, honek ez du masajea
ongi jasoko, eta gainera gu erraz nekatuko gara. Ondorioz, esperientzia
desatsegina izango da guretzat.
• Masajea ematen ari gatzaizkion eremua zein den jakin behar dugu, azalaren
azpian giharrak, hezurrak eta nerbioak baitaude.
• Hartzailearen buruaren egoerari dagokionez, emailearenaren mende egongo
da bere jarrera. Egiten utzi behar dio, emaileak hartzailearen izatean guztiz
sakondu arte. Hartzaileak ez badu masajea jaso nahi, edo ez badu emailea
onartzen, ahalegin guztiak alferrik izango dira.
• Sartze- eta presio-egite ariketak apurka-apurka egingo dira, oso leunki;
ondoren, presioa handitzen joango gara pixkanaka-pixkanaka, eta egiten ari
garenaz jakitun eta ziur egongo gara.
• Erritmo erregularra eta motela mantenduko dugu; erritmo azkarrak nekez
erlaxatzen du.
• Begiak itxi; horrela, ikusmenaren zentzumena ezabatu eta ukimenaren
zentzumena areagotuko dugu.
• Norbere buruari masajea ematerakoan, hartzailea eta emailea pertsona bera
izango da. Automasajean trebetasuna lortu ahal izateko zenbait saiakera
egin beharko dugu, lehendabizikoarekin ez baita aski izango, eta teknika
egokia eskuratzeko beste hainbat alditan saiatu beharko dugulako. Hartzaile
gisa, arreta jarri behar da automasajeak eskaintzen dituen sentsazioetan,
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horrela egiten badugu esperientzia atsegina izango delako, eta lehenbailehen errepikatu nahiko dugulako.
3.3.3.2. Masajeak emateko mugimendu batzuk
Segidan bildu ditudan masajeak emateko teknikak edo mugimenduak eskuz
egitekoak dira; hala ere, zabalik dago berrikuntzak sartzeko aukera. Esaterako, eskuarekin egin beharrean, ukondoa, oinak, etab. erabil daitezke. Zentzumen-masajearen xederik garrantzitsuena gorputzarekin komunikatzea da, eta komunikazio
horren ondorioz sentsazio atseginak sortzea; hortaz, edozein eratan baliogarria
izango da, baldin eta zentzumen-masajearen xedea betetzen bada. Azter ditzagun
orain ezagunenak diren igurtziak:
• Azaletik igurztea. Mugimendu arina eta azalekoa da; kontaktua hatzetako
erkainekin egiten da. Sentipenak gorputzaren alde batetik bestera bereganatzen dira. Masajearen amaieran erabili ohi da.
• Sakonetik igurztea. Gune batean presioa egiten den bitartean irristadura azkarra egitean datza. Arteria-zirkulazio sakona arintzen du, eta zirkulazio linfatikoa hobetzen du. Ona da artikulazioetarako, oinarrizko gongoil linfatikoetarako, eta gorputzaren zenbait barne-organotarako.
• Sakatzea. Eskuetako ahurrekin eta hatzekin, alde zehatzetan egiten den
kontaktu sakona. Tentsioa ezabatzeko da ona.
• Irristatuz sakatzea. Presio iraunkorra mantentzen du eskuak, azalean irristatzen den bitartean. Gorputzaren edozein ataletan erabil daiteke.
• Oratzea. Ogia oratzeko erabiltzen den mugimenduaren antzekoa. Giharren
gaiak altxatu eta igurztean datza. Mugimendu horrek sortzen duen ponpak
elikagaiak sartzen ditu giharretan, eta metatzen dituzten hondakinak askatzen ditu. Oraketan erabiltzen den indarra neurtu egin behar da, ez baitu ez
txikiegia ez handiegia izan behar. Giharrak erlaxatzeko da ona.
• Zartakoak ematea. Zartako erritmiko eta arinen kolpe-segida. Eskuaren
ahurra, ertza edo hatzak erabil daitezke kolpatzeko. Alde gihartsuetan
erabiltzen da batik bat. Nerbioak lasaitzen ditu, eta azala bizkortzen du.
• Zimiko egitea. Intentsitate ezberdineko zimikoak. Erpurua, erdikoa eta
erakuslea erabili ohi dira; hala ere, beste edozein hatzekin ere egin daiteke.
Odol ureztapena hobetzeko da ona.
• Hustuketa egitea. Hutsunean berriz pasatzea da, garbitzen arituko bagina
bezala.
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• Kortxoa ateratzea. Hatza emeki igurtzi, gero erpurua eta erakuslea erabiliz
poliki tira egin, eta askatzen den arte irristatu. Hatz eta behatzentzat sorturiko ariketa da.
• Ariketa pasiboak. Gorputzaren zenbait atal luzatu eta biratu egiten dira,
batik bat artikulazioak, beren mugimenduak arindu ahal izateko.
3.3.4. Kideen arteko gatazkak gainditzeko jarduerak
Taldekideen arteko arazoak egoera-mota askoren ondorioz sortzen dira:
esaterako, taldeak ez dituenean onartzen hezitzaileak ezarritako arauak. Baina,
besteak beste, bat-bateko gatazkak sortzen direnean edota taldean frustrazio estua
edo tentsio-egoera jakin bat dagoenean ere sortzen dira arazoak (Cascón, 1990).
Sexu-hezkuntzaren praktikaren bidez, taldean sortzen diren gatazkak bidera eta
gaindi daitezke. Taldekideen sentimenduak, bizipenak eta horien aurrean azaleratzen diren jarrerak aztertzeko, eta, behar den kasuan, eraldatzeko ere, kokagune
ezin hobea suertatu ohi da sexu-hezkuntzaren jarduera.
Taldean erabakiak hartzeko eta gatazkak gainditzeko teknikak
Taldean hartzen diren erabakiak erreferentzia-esparruak dira taldeko arau berriak sortzeko. Jokaera beste era batekoa izan dadin, horrek indar sortzaile bezala
eragin behar du. Horrela, finkatuta dauden jokaerak aldatzeko, taldekideen jarrerak
banan-banan aldatzea baino komenigarriagoa da taldeko arauak edo ereduak aldatzea. Eztabaida eta taldeko erabakiak dira horretarako erabiltzen den metodoa.
Bere prozesua honako hau da:
1. Aldaketari uko egiten dioten indarrak deuseztea.
2. Eztabaidaren bidez, helburutzat hartu den jokabidearen edo jardueraren
ideia finkatzea.
3. Taldekideak aldaketarako prestatzea.
Lau aldaera nagusi daude: talde-eztabaida, talde-erabakia, talde-konpromisoa
eta adostasun-maila.
Taldean aldaketaren bat egin nahi denean, zenbait urrats jarraitu behar dira:
• Arazoa argitzea eta aldaketa beharraren proposamena egitea.
• Aldatu beharra garatzea.
• Jokaera alternatiboa aztertzea.
• Helburuen edo ekintzen asmoak argitzea.
• Asmoak eraldatzea; aldaketareko ahalegina.
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Hezitzaileak honako hau egin beharko du:
– Egoera aztertu. Jokaera aldatu behar du saioa hasi baino lehen; hezitzaileak
egoera aztertu beharko du; galdera hauen erantzuna bilatzen saiatuz:
•
•
•
•

Zergatik desiratzen da aldaketa?
Zer lor daiteke jokaeraren aldaketarekin?
Zein da aldaketaren izaera zehatza?
Zein norabidetan desiratzen da aldaketa?

– Proposamena prestatu eta adierazi. Jokabidea aldatzean, zer esan behar den
eta nola esan behar den oso argi eduki behar du hezitzaileak. Zein aldaketa
egin behar diren, zergatik egin behar diren, eta arazoaren jatorria zein den
oso argi eduki behar da. Taldearengan bi eratara eragin daiteke:
• Zuzenean: proposamena ekintza-plangintza gisa agertzen da. Horrenbestez, taldeari erabaki bat hartzeko eskatzen zaio. Proposamenak taldearen estimulazioa eta interesa lortu behar ditu; bestela ez da aldaketarik egongo.
• Zeharka: hezitzaileak gidatu egiten du taldea, taldekideak aldaketa
beharrezkoa dela ohar daitezen. Hezitzaileak trebetasun handia izan
behar du, taldea bera delako aldaketaz ohartu behar duena. Bigarren
bide hau askoz eraginkorragoa da.
– Taldearen eztabaida gidatu. Hezitzaileak ondoko funtzio orokorrak izango
ditu:
• Eztabaida puntu batean finkatzeaz arduratu behar du, aldi oro.
• Zenbait lagunek eztabaida mendera ez dezaten ahalegindu behar du.
• Isilik daudenak mintzatzera animatu behar ditu; era berean, ez du isiluneen beldur izan behar. Isiluneak garrantzitsu bezain beharrezkoak
dira; horiei esker, informazio anitza eta baliagarria lor daiteke.
• Ohartu gabe pasatzen diren gertakizunak aipatu beharko ditu taldean,
behar diren argibideak eskainiz.
– Taldearen erabakiaren lorpena ekintzari begira bideratu. Eztabaida jokaera-aldaketan finkatuta badago,
a. arreta handiz jarraitu beharko du egoera nola garatzen den.
b. agertzen diren ekarpenak, eta erlazio eta esanahi guztiak argitu beharko ditu. Ekarpenak ideia nagusiarekin erlazionatu behar dira. Partaide
batek testuingurutik kanpo dagoen zerbait esaten badu ere, hezitzaileak hasierako gaiarekin erlazionatu beharko du, taldeari agertu eta
adieraziz.
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– Taldearen balorazioa gidatu. Balorazio-prozesuaren bidez, jokabide berria
mantentzea edo areagotzea lortzen da. Lehenengo prozesuaren antza du, eta
hauek izango dira eman behar diren pausoak:
• Taldeari galdetuko zaio ea gogoeta egiteko erabakiak arrakasta izan
duen.
• Emaitza kontuan hartuko da, eta erabakiko da aldaketa zein neurritan
izan den eraginkorra.
• Taldekideen jokaera kontuan harturik, zenbait galdera egingo dira:
taldekide bakoitzak jarri al du praktikan erabakia? Aldaketa sortu al
da? Beste partaideek euren iritzia eman dezaten eskatzen da hemen.
• Beste aldaketa batzuk behar diren ala ez adierazten zaie.
• Ea aldaketarekin denak dauden ados galdetzen zaie.
3.3.5. Jarduera kooperatiboen inguruko zenbait teknika
Mahai-ingurua
Aditu-talde batean, gehienetan lau bat kide izaten dira, eta gai bati buruz ikuspuntu ezberdinak edo kontrakoak adierazten dituzte. Mahai-inguruak zuzendari
edo koordinatzaile bat du, eta bere funtzioa ingurune fisikoa prestatzea da.
Aditu-taldea mahai baten inguruan eseriko da entzuleei begira. Koordinatzailea erdian jarriko da.
Garapena:
– Koordinatzailea gaia deskribatzen hasiko da, partaideak aurkeztuko ditu,
eta entzuleei adieraziko die saioaren amaieran galderak egin ditzaketela.
– Mahaikide bakoitzak hamar minutuz hitz egin dezake. Koordinatzaileak
neurtu beharko du hori, eta mahaikideren batek denbora gehiago erabiltzen
badu, ohartarazi egin beharko dio.
– Mahaikide guztiek euren azalpena egin ondoren, mahaikide bakoitzaren
ideien laburpen motza egingo du koordinatzaileak, ezberdintasun garrantzitsuenak argituz.
– Mahaikideek beste bi minutuz hitz egin ahal izango dute, eta euren artean
ere hitz egin ahal izango dute.
– Koordinatzaileak ondorioak adierazi ondoren, eztabaida amaitutzat emango
du; adostasunak eta desadostasunak ere adieraziko ditu.
– Koordinatzaileak parte hartzeko aukera emango die entzuleei. Galderek
argigarriak izan behar dute; ezin da eztabaidarik sortu, eta entzule bakoitzak
galdera bakar bat egin ahal izango du.
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Aplikazioak:
Eskolan, teknika honen aplikazioak anitzak dira. Edozein irakasgaitan izan
daiteke erabilgarria, edozein irakasgaitan baitaude gai baten inguruko interpretazio
asko. Bestalde, teknika honen bidez interesa piztu eta eskolan gaur egun lantzen ez
diren gai eta balio ugari landu daitezke.
Taldea
Aditu-talde batek gai baten inguruan eztabaidatzen du entzuleen aurrean.
Taldeko partaideak (4-6 lagun) gaiaren alde guztiak adierazten saiatuko dira elkarrizketaren bidez, entzuleek gaiaren ikuspegi orokor bat izan dezaten. Formaltasun
eza, bat-batekotasuna eta dinamismoa izango dira teknika honen ezaugarriak. Hala
ere, komeni da aurrez prestatzea eta aurretik denak biltzea, gaia nola jorratu jakiteko.
Garapena:
– Koordinatzaileak edo moderatzaileak partaideak aurkezten ditu, eta ondoren
lehenengo galdera botatzen du eztabaida sor dadin.
– Edonor has daiteke hitz egiten, eta eztabaidan jarduten da, koordinatzaileak
prestatu duen denboraren arabera.
– Koordinatzailea tartean sartzen da galdera berriak sortzeko, baita eztabaida
gidatzeko ere elkarrizketa gaitik aldentzen denean, edota tentsio-egoeraren
bat sortzen bada esku hartu eta egoera gainditzen laguntzeko... Beraz, koordinatzaileak eztabaida estimula dezake, baina ezingo du bere iritzirik eman.
– Eztabaida bukatu baino 5 edo 6 minutu lehenago, partaide bakoitzari bere
azken iritziaren laburpena eskatuko dio koordinatzaileak.
– Koordinatzaileak ondorioak adieraziko ditu hartutako oharren arabera.
Aplikazioak:
Eskolan edozein gai lantzeko erabil daiteke, bai ikasketa-programa ezberdinetan sartzen diren gaietan, baita kanpoan geratzen direnetan ere. Hala ere, batik bat
gai pertsonalak, familiarrak edo sozialak lantzeko izan daiteke aproposa teknika
hau.
Jendaurreko eztabaida
Bi adituk elkarrekin hitz egiten dute entzuleen aurrean, gai edo arazo bati
buruz, aurrez egindako eskema bati jarraituz.
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Teknika erraza eta sinplea da. Adituek ongi ezagutu behar dute gaia, eta eztabaida bizi eta interesgarri bat aurrera eramateko gai izan behar dute. Eztabaidan
ikuspuntu ezberdinak edukitzea komeni da; hala ere, horrek ez du esan nahi aurkakoak izan behar dutenik.
Garapena:
– Antolatzaile batek adituak aurkezten ditu; gaia azaldu, eta ondoren hitza
ematen du.
– Nahiz eta aurre-eskema bat egon, bien arteko eztabaida askea eta malgua
da. Entzuleak gustura eta adi egotea da helburua.
– Hizlariek erretorika ekidin behar dute, kooperazioa landuz.
– Elkarrizketaren denbora aldez aurretik egongo da ezarrita (gehienetan 30
minutukoa izaten da). Gero, antolatzaileak galderak egiteko eskatuko die
entzuleei, eta elkarrizketa sustatuko du.
Aplikazioak:
Teknika hau ikasketa-programarako erabil daiteke, edota ikasleek gogoko dituzten zenbait gai landu edo aberasteko. Eskolako bi irakasle egokirekin, edo elkarrizketarako gai bat lantzeko prest dauden ikasleekin, eraman daiteke aurrera. Bigarren kasuan, nahiz eta gaia ikasleek landu behar duten, beharrezkoa izango da irakaslearen gidaritza. Ikasleekin egiten denean, elkarrizketan bakarka azaltzeko zailtasunak dituztenei lagun diezaieke irakasleak, horrek denen interesa suspertu eta
giro kooperatiboa garatzen duelako.
Eztabaida-talde txikia
Talde murriztu bat biltzen da (5-20 partaide) gai bati buruz ideiak trukatzeko.
Dena naturaltasunez eta askatasunez egiten da, baina arau orokor batzuk bete behar
dira:
– Eztabaida sortzen da denei interesatzen zaien gai baten inguruan, eta eztabaidan aritzean, ez dira asko urrunduko gaitik.
– Taldeak gidari edo koordinatzaile bat hautatzen du eztabaida antolatzeko.
Ardura hori denek izango dute txandaka, ahalmen hori denek gara dezaten.
– Giro demokratiko batean egin behar da eztabaida, denek izan dezaten parte-hartze aske eta aktiboa, eta motibatuta egon daitezen.
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Aplikazioak eskolan
Batez ere bigarren hezkuntzan lantzeko teknika da. Nerabeei gustatzen zaie
eztabaida, eta zenbait gairi buruzko informazioa edo iritziak bilatuko dituzte. Hezitzaileak, gai problematikoak zein diren jakiteko, izenik gabeko orri batean gai bat
edo kezka bat adierazteko eska diezaieke, gero denen artean eztabaida ditzaten.
“Phillips 66”
Talde handi bat azpitaldetan banatzen da (sei bat kide azpitalde bakoitzeko),
sei minututan gaia eztabaidatzen da, eta amaieran ondorio batzuetara iristen da. Gero, azpitalde guztien txostenetatik ondorio orokorra lortzen da. Talde handien parte-hartze demokratikoa lortzea da helburu orokorra. Bestalde, teknika honek sintesi
eta uztarketa ahalmena garatzen du; beste batzuen aurrean hitz egiteko zailtasunak
gaindiarazten laguntzen du; azkenik, erantzukizun-sentimendua ere suspertzen du.
Garapena:
– Gaia argitu ondoren, taldeari seinaka jartzeko eskatzen zaio, nola lan egin
behar duten adieraziz.
– Azpitaldeek beren koordinatzailea eta idazkaria hautatu dituztenean, sei
minutuak neurtuko dira. Amaitu baino minutu bat lehenago, laburpena egin
dezaten eskatuko zaie azpitaldeei.
– Azpitaldeetan, partaide bakoitzak minutu batez hitz egingo du, eta berehala
ideiak eztabaidatuko dira adostasun batera iristeko. Taldeen erantzunak edo
ondorioak azpitaldeko idazkariari ematen zaizkio, hark jasoko baititu gero
irakurtzeko.
– Azpitaldeen eztabaidaren ondoren (minutu batzuk luza daiteke) denak bildu
eta, banan-bana, idazkariak txostenak irakurtzen hasiko dira.
– Zuzendariak edo beste pertsona batek idazkariek irakurritakoaren sintesi bat
idatziko du arbelean. Horrela, talde guztien hainbat iritzi jaso ahal izango
dira, eta haietatik ondorioak atera. Amaitzeko, azken laburpena egingo da.
Aplikazioak eskolan
Berez, ez da ikaskuntza-teknika bat, ikuspegi ezberdin ugariren trukaketa
baizik. Gaiak argitzea eta taldekide guztiek parte-hartzea ahalbidetzen du (isilak
diren partaideen ekarpenak estimulatuz). Gai asko landu daitezke teknika honen
bidez. Hona hemen zenbait aplikazio zehatz:
– Ikasleek gai bati buruz zein informazio duten jakiteko erabil dezake hezitzaileak.
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– Aurretik ikasitako gai baten aplikaziorako.
– Taldean edozein jarduera egin denean (hitzaldi bat, pelikula bat, mahaiinguru bat, etab.), teknika honen bidez denbora laburrean ebalua daiteke.
Rol-playing (rol-jokoa)
Gertaera bateko rolak bereganatuz, bi pertsonak edo gehiagok bizitzako
egoera bat antzezten dute, taldeak egoera hori hobeto beregana eta uler dezan. Gertaeraren antzezpen horrek partaide guztien arteko bizipen bat sortzen du, eta ondorioz, aktore edo ikusle bezala egon badira ere, denek eztabaida ditzakete arazoaren
edukiak.
Prestaketa:
Arazoak edo gatazkak oso ongi zehaztuta eta adierazita egon behar du. Partaideei, antzeztu behar den eszena aberasteko eta deskribatzeko egoera irudikatuz,
ahalik eta datu gehien emango zaie. Datu horiek baliagarriak izango dira antzezpena errealitatera ahalik eta gehien hurbiltzeko. Hala ere, taldeak erabakiko du
egitura definitu bat ematea nahi duen, ala nahiago duen “aktoreen” inprobisazioa.
Gertaeraren gatazka argitzeko eta ulertzeko, ezinbestekoa da antzezpenaren
helburua eta antzeztu behar den une zehatza ongi definitzea eta ulertzea. Antzezleak hautatzen dira taldeko partaideen artean. Pertsonaia bakoitzari asmatutako
izen bat jarriko zaio; horri esker, paperean sartzea errazten da, inolako inplikazio
pertsonalik gabe.
Eszenatokia prestatzeko behar diren baliabideak erabiliko dira soilik (gehienetan aulkiak eta mahai bat). Beste guztia irudimena erabiliz deskriba daiteke. Aktoreei egoeran murgiltzeko minutu batzuk ematea komeni da, eta taldeak ere giroa
sortzen lagun dezake.
Teknika hau garatzeko, esperientzia duen zuzendari baten laguntza beharko
da, taldea koordina eta estimula dezan.
Garapena:
a. Lehen urratsa eszenaren antzezpena da.
– Gertaera naturaltasunez antzezten hasiko dira aktoreak. Dagokien pertsonaia naturaltasunez antzeztuko dute, baina definitu den gertaera objektibotik atera gabe.
– Aurretik antzezpenak zer egituraketa-maila jarraitu behar duen erabaki
denez, erabaki hori aurrera eramaten dela ikusi behar da.
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– Ekintzaren garapena ezin daiteke moztu. Taldeak giro egokia mantenduko du, antzezpena arretaz jarraituz.
– Gatazkaren eztabaidarako nahikoa material dagoela uste duenean
zuzendariak, moztu egingo du ekintza.
b. Bigarren urratsa: iruzkina eta eztabaida.
– Koordinatzaileak hasiera emango die, berehala, antzezpenaren eztabaidari eta iruzkinari. Hasteko, aktoreei beren iritziak, zirrarak eta egoera
pertsonala azaltzeko, eta rola interpretatzean zer sentitu duten adierazteko, aukera ematen zaie. Gero, taldeak emango du bere iritzia; galderak egin, eztabaidatu eta beste interpretazio-proposamen batzuk emango ditu. Kritikak, proposamenak eta ikuspegi berriak sortzen direnean,
komenigarria izan daiteke antzezpena errepikatzea. Kasu horretan,
aktoreak edo horiek izan dituzten paperak alda daitezke. Azkenik, gatazkaren ondorioak aterako dira.
– Eztabaidaren urratsa rol-jokoa baino garrantzitsuagoa da. Beraz, etapa
horri behar adina denbora eskainiko zaio.
Aplikazioak:
Rol-jokoak zenbait gertaera ulertarazten lagun dezake: gelako diziplina, ezezagun bat aurkeztean izan beharreko jokaera, emaitzen erreakzioak, helduen ulertezintasuna, eta, nola ez, sexudun eta sexutuak diren hamaika esperientziaren aurrean
jokatzeko bideak.
Lehen hezkuntzan, maila sinpleagoa hartzen du antzezlanak. Ez da gertaera
erreal bat hartu eta antzezten arazoez jabetzeko. Ezberdintasuna ikaskuntza-mailan
dago; kasu horretan, lantzen den gai bat ulertzeko erabil daiteke antzezpena.
Prentsaurrekoa
Partaideek ikasketa-plangintzan dagoen gai bat aurkezteko modu bitxi eta
interesgarria da. Ikasleak informazio horren aurkezpenean parte-hartzea lortu nahi
da teknika honen bidez. Bestalde, beste helburu asko betetzen dira:
– Ahozko adierazpenerako eredu egokiak bereganatzea.
– Ikasketa-materialak egituratzeko ahalmena lantzea.
– Talde-kooperazioa suspertzea.
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Garapena:
Partaideek ezagutzen ez duten gai bat aktiboki lantzeko oso teknika eraginkorra da.
Hasteko, gai bat aurkeztu behar duela adierazten dio hezitzaileak taldeari, eta
bizitzan gai interesgarri eta berriak aurkezten direnean bezala egingo duela,
prentsaurreko baten bidez, alegia.
Hezitzaileak ikasleei informazioa emango die. Ikasleek hezitzailea elkarrizketatu behar dute, kazetariek egiten duten bezalaxe. Horrela, ikasleek egunkari
bateko erredaktore-taldea irudikatuko duten taldeak egingo dituzte (3-6 partaide).
Gai ezberdinak lantzen dituzten egunkariak izango dira, eta ondorioz, interes ezberdinak izango dituzte. Gaia bideratzeko ikuspegien kopuruaren araberakoa izango da egunkarien tamaina eta kopurua. Egunkarien izenburuek aurretik erabaki
diren gaien ikuspegi horiei erantzuten diete.
Talde bakoitzak bost minutu izango ditu prentsaurrekorako hiru galdera prestatzeko, eta berehala hasiko da prentsaurrekoa. Hezitzailea zirkuluerdi batean egongo da, kazetariekin batera, beste ikasle guztiek ikus dezaten. Kazetarien galdera
guztiak egin eta erantzun direnean, galderak egiteko aukera emango zaie entzuleei
(beste ikasleei). Galdera-saioak 35 edo 40 minutu iraun dezake.
Saioan agertu den informazio guztia gorde egingo da, eta egunkari bakoitzeko
kazetariek laburpen bat egingo dute, partaide guztien artean banatzeko. Gaia gehiago lantzeko, laburpen-gida bezala ere erabil daiteke gero.

4. Ezagutza, boterea eta sexu-hezkuntza

4.1. SARRERA
Atal honek lan honen laugarren parteari emango dio hasiera. Lehendabizikoan,
sexologiaren eta sexu-hezkuntzaren ekarpenak aipatu ditugu, zenbait egileren
lanen laguntzaz. Bigarrenean, sexu-garapenaren inguruko oinarrizko ezaugarriak
bildu ditugu. Hirugarrenean, berriz, oro har hezkuntzan eta bereziki sexu-hezkuntzan hain garrantzitsua den jarduera kooperatiboa eta talde-dinamikaren funtsa
nabarmendu ditugu, baita praktika horiek garatzeko teknika ezberdinak aztertu ere,
horien ezaugarriak eta metodologia zehatzak deskribatuz.
Hala ere, lan honen helburua ez da sexu-hezkuntza lantzeko baliagarriak diren
tekniken inguruko bilduma egitea, ezta sexu-hezkuntzaren inguruko beste programa
psikopedagogiko batzuk plazaratzea ere, sexu-hezkuntzaren inguruko proposamen
metodologiko irekia aurkeztea baizik. Beraz, ez ditut sexu-hezkuntzan landu ohi
diren helburu- eta eduki-multzoak adinaren arabera bildu. Era berean, ez ditut
zerrendatuko kasu praktikoetarako jarduera erabilgarriak. Saio honen asmoa sexu-hezkuntzaren gaineko hausnarketa egitea da. Sexu-hezkuntzaren praxiaren eta
epistemologiaren, teoriaren eta praktikaren gaineko hausnarketa. Hau guztia egin
ahal izateko, hezkuntzaren beraren inguruko kontzeptualizazio argia izan behar
dugu. Galdera hauei erantzuten ahalegindu behar dugu: zer da sexu-hezkuntza?
Zer dago bere baitan? Edo beste era batez esanda, zein hezkuntza-mota da egokia,
subjektu sexutua hezi eta eraiki ahal izateko? Nola lor genezake hori?
Azken mende hauetan mendebaldeko kulturan sustraitu diren zenbait ezagutza- eta botere-estrategiaren inguruko alderdiak ezagutzea ezinbestekoa da, gaur
egungo hezkuntza eta sexu-hezkuntza ulertu ahal izateko. Hala ere, nire helburua
ez denez pedagogiaren eta sexu-hezkuntzaren artean dauden harreman historikoak
aztertzea, arestian seinalatutako botereek eta ezagutzek sexu-hezkuntzan nolako
eragina izan duten zehazten saiatuko naiz.
Foucaultek idatzi du ondokoa:
Grezian egia eta sexua pedagogiaren forman lotzen ziren, jakintza eder bat, gorputzetik gorputzera, transmititzeagatik; jakintzen hastapenen euskarri zen sexua
(Foucault, 1998a).
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Autore berak adierazten digu XVIII. mendean sexuaren benetako polizia sortu
zela, eta bere zeregina ez zela sexua erreprimitzea edo debekatzea, arautzea baizik.
Hori horrela, ondoko lau dispositiboak abiarazi omen ziren:
Emakumearen gorputzaren histerizazioa, haurren sexualitatearen pedagogizazioa,
ugaltze-jokaeren sozializazioa eta plazer gaiztoaren psikiatrizazioa (Foucault, 1998a).

Rousseauk berak ere hartu zuen parte aipatutako bigarren dispositiboan, haurren
sexualitatearen pedagogizazioan alegia, eta 1762. urtean haurraren sexualitatea
kontrolatzea aholkatu zuen sexuaren gaineko interesa biguntzeko asmoz. Nola bigundu, ordea, sexuaren gaineko interes hori? Erditzean sortzen den minak eta
sufrimenduak haurren interes sexuala gutxitzen zutelakoan zegoen, eta horixe defendatu zuen (Rousseau, 1973). Era horretan, pedagogiak lehendabiziko aldiz
goraipatu zituen mina, nazka eta beldurra haurraren sexualitatearen aurrean. Hala
ere, Rousseauk diseinatutako sexu-hezkuntzaren praktika ez zen horretan amaitu,
eta informazio sexuala, esaterako, ahalik eta gehien atzeratzea ere aholkatu zuen;
hots, ugalkorra den heterosexualitatearen inguruko informazioa atzeratzea.
Wolke-k ere honela garatzen zuen sexu-hezkuntza:
Sexuaren misterioei, ugalketaren sorrerari buruz aukeratutako galderak egin zizkien
ikasleei: emakume bat haurdun, bikote bat, sehaska bat, erakusten zituzten grabatuak
komentarazi zizkien (Foucault, 1998a).
XIX. mendeko langilearen bizi-baldintzek ez zuten itxaropenerako aukera
handirik eskaini. Hori baieztatzera dator Foucaulten lanetik jasotako testu hau:

Proletarioek gorputz bat eta sexualitate bat izan zezaten, beren osasuna, beren sexua
eta beren ugalketa arazo bihur zitezen, gatazkak behar ziren (bereziki hiri-espazioari
loturikoak: bizikidetza, hurbiltasuna, kutsadura, izurriak —esate baterako kolera
1832an—, prostituzioa eta gaixotasun benereoak); premia ekonomikoak behar ziren
(industria astunaren garapena, eta eskulan egonkor eta lehiakorra izateko beharra, biztanleriaren fluxua kontrolatzeko eta erregulazio demografikoak lortzeko obligazioa);
eta azkenik, kontrol-teknologia oso bat bideratu behar izan zen, azkenean onartzen
zitzaion gorputz hori eta sexualitate hori zelatatua eduki ahal izateko (eskola, bizileku-politika, higiene publikoa, sorospen- eta aseguru-erakundeak, herri-guneen
medikalizazio orokorra, azken batean, aparailu administratibo eta tekniko oso batek
aukera eman zuen klase zapalduari, inolako arriskurik gabe, sexualitate dispositiboa
eramateko; izan ere, sexualitate dispositibo horrek klasea finkatzeko papera egiteko
arriskurik ez zegoen burgesiaren aurrean; azken horren hegemoniaren tresna izaten
segitzen zuen). Hortik zetorren, zalantzarik gabe, proletarioek dispositibo hori onartzeko zuten mesfidantza; eta hortik sexualitate hori guztia berei ez zegokien burgesen
kontua zela esateko joera (Foucault, 1998a).

Izan ere, XX. mendearen bukaeran, gizakiaren sexualitatearen inguruan izan
diren gorabeherek Foucaulten pentsamenduarekin bat egin dezaketela dirudi. Horrela, sexu-hezkuntzaren garrantzia plazaratzeko gatazka berriak sortu behar izan
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dira gizartean (HIESa, nahi gabeko haurdunaldiak, kultura-aniztasuna…). Batzuek
izaera ekonomikoa izan dute (mundu mailako ekonomien gorabeherak, lehen
munduko amatasunaren arazoak…); beste batzuk, berriz, kontrolerako teknologien
eskutik etorri dira (gaixotasunak…). Azken horiek sexualitatearen jardueran hartu
beharreko prebentzio neurriek bultzatu dituzte.
Hori guztia kontuan hartuz, interesgarria deritzot atal honetan bi alderdi aztertzeari: bata, botere hegemonikoak bultzatu eta saritu duen ezagutza, eta bestea,
ezagutza hegemoniko horren bideak, eta landu dituen ikerkuntza objektuak. Zientzialari askok kontrakoa pentsatu eta adierazi arren, nire ustez zientzia egiteko ez
dago modu bakar bat, eta hori azaltzeko eta baieztatzeko asmoa dut hemen. Horretarako, Habermas-en interesen teorian oinarrituko naiz hasiera batean, ondoren
ikuspegi kritikoa jorratzeko, eta bertatik ekintza komunikatiboaren bidezko pertsonaren emantzipazioa helburu duen ikerkuntza-ekintza metodologia arakatuko dut,
bere sorrera eta gaur egungo planteamenduak mahaigaineratuz. Azkenik, zientziaren mundu horretan sexu-hezkuntzaren jarduerak jorratu behar duen ibilbidea izango dut bidelagun; hortaz, sexu-hezkuntzaren gaineko eta aldeko irakurketa zientifikoa egin nahi dut, zientzia-kritikariaren babesa sexu-hezkuntzaren jarduerarentzat
ona izango delakoan. Beste era batez esanda, emantzipaziorako ezagutzaren aldarrikapena egiteko saioa dugu hau, botere hegemonikoak bultzatutako ezagutzatik
at alegia.
4.2. HABERMASEN EZAGUTZA-INTERESETAN KOKATUTAKO TEORIA
Jürgen Habermas filosofo alemaniarrak proposatu zituen ezagutza sortzeko interesen inguruko teoria dugu hau. Habermasen iritziz, gizakia plazerrera orientatuta
dago, eta espeziea birsortzeko ahalbidea ematen dionak eskainiko dio plazerrik
handiena. Hark dioenez, gizakiak arrazionaltasunean aurkitzen ditu hori guztia
lortzeko beharrezkoak diren baldintzak. Hortaz, plazerraren erarik gorenenak eta
puruenak arrazionaltasunari esker aurkituko ditu. Hori dela eta, gizakiaren oinarrizko interesa arrazionaltasuna da. Plazerra, beraz, horrela ulertuta, ikuspegi hedonistatik aldentzen zaigu.
Interesak dira gizakiak dituen oinarrizko orientazioak, eta interes puruak
oinarrizko orientazioak izango dira, arrazoibidezkoak. Beste era batez esanda,
gizakiaren biziraupenak ez du lotura zuzenik senarekin edota ausazko jokaerarekin. Aitzitik, espeziearen iraupena ezagutzan oinarritzen da. Hala ere, garrantzitsua
da azpimarratzea ezagutza soilik ez dela nahikoa giza espezieak irauteko eta
birsortzeko. Ezagutzak eta ekintzak espeziearen bizi-egiturak osatzen dituzte.
Banaka harturik ezin ziurta dezakete espeziearen biziraupena; beraz, Habermasek
ezagutzaren eraikuntzan interesek jokatzen duten zeregina azpimarratu arren,
horiek ere “ekintzaren konstituziogileak” izendatu ditu (Habermas, 1986).
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Habermasek oinarrizko hiru interes-mota bereizten ditu: teknikoa, praktikoa
eta kritikoa. Hiru interes horiek zientzia egiteko honako hiru erak osatzen dituzte:
enpiriko-analitikoa, historiko-hermeneutikoa eta kritikoa. Gure gizartean, zientzia
mota horien inguruan eratzen eta antolatzen da ezagutza. Jarraian, modu laburrean,
interes horien ezaugarri nagusiak deskribatzen saiatuko naiz, eta baita nire iritziz
interes bakoitzak heziketa sexualerako dituen aldeko eta kontrako puntuak
aipatzen ere.
4.2.1. Interes teknikoa
Interes teknikoa gizakiak birsortzeko eta bizirik irauteko duen behar naturalean oinarritzen da. Behar hori lortu ahal izateko, gizakiak bere ingurunea
kontrolatzeko eta kudeatzeko asmoa —orientazioa— adierazten du. Habermasek
orientazio hori “interes tekniko” izenaz bataiatu du. Bere iritziz, interes horren eta
zientzia enpiriko-analitikoek dituzten jokaeren arteko lotura erabatekoa da.
Zientzia enpiriko-analitikoak sortzen duen ezagutza eskarmentuan eta behaketan oinarritzen da, esperimentuaren bidez. Ezagutza-mota hori “positibismo”
izenaz ezagutzen dugu; izen hori Compte-ri zor zaio, bera izan baitzen ezagutzaren
ekoizpen modu horren aldeko aitzindarietako bat. Habermasen iritziz, «Comptek,
irudimenaren aurrean, zehatza dena bereizteko erabiltzen du “positibo” terminoa...
zalantzaren aurrean, ziurtasuna berrets dezakeena bereizteko... mugagabea, mugatuaren aurrean... edota balio absolutua, balio erlatiboaren aurkaritzan» (Habermas,
1986). Horrela, zientzia enpiriko-analitikoentzat, eskarmentu eta behaketa “positiboetan” oinarritutako zenbait teoriatan datza ezagutza. Hala ere, isolatuta eta mugatu gabe dauden esperientzien eta behaketen multzoa baino gehiago hartzen du
ezagutza enpirikoak. Ezagutza hori hipotesi-sail batzuen inguruan eratzen da; hipotesi horiek esanahia eskainiko diete egindako behaketei, eta nolabaiteko iragarpen-gaitasuna izango dute. Ezagutza horretan oinarrituta, iragarpenerako gaitasun horrek ahalbidetzen du ingurune hurbilaren kontrola. Habermasek dioenez, «iragarpenen esanahiak ustiaketa teknikoa hartzen du».
Filosofoak (positibismoaren aldekoak eta kontrakoak) ados daude zientzia
enpiriko-analitikoen barnean iragarpenek duten garrantzia azpimarratzerakoan.
Hala ere, ez dago adostasunik iragarpen horiek kontrola eragiten dutela baieztatzeko orduan, horrek adieraziko bailuke lotura zuzena dagoela ezagutzaren eta boterearen artean, eta, era berean, zientziaren eta teknikaren artean; ezagutza boterea dela,
alegia.
Zientzia enpiriko-analitikoentzat ezagutzaren muina azalpena da. Horrela,
interes horrek emandako azalpenek ingurua kontrolatzeko oinarria ezarriko dute.
Azalpen horiek dedukzioaren bidez lortuko dira (azalpen hipotetiko-deduktiboak).
Abiapuntua aipamen hipotetikoak dira, behaketaren bidez enpirikoki egiazta daitezkeenak.
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Beste giza-interesekin gertatzen den bezala, interes teknikoak ere ekintzarako
berezko era sortzen du. Ekintza instrumentala da, eta «ezagutza enpirikoan oinarritutako arau teknikoek zuzentzen dute». Ezagutza enpiriko-analitikoa inguruan gertatzen diren erregulartasunak identifikatzeaz arduratzen da. Hortaz, erregulartasun
horietan oinarrituta, ekintzara pasatzerakoan arauak markatzen dira. Hezkuntzan,
esaterako, behaketaren bidez atzeman baditzakegu haurren ikaskuntza-prozesua
zuzentzen duten legeak, arau-multzo bat osa dezakegu, arau horiek betez gero
ikaskuntza-prozesua bermatuko duena.
Beraz, ingurunea menderatzeko asmoa du interes teknikoak. Hori lortzeko
oinarri enpirikoa duten legeetan errotzen da, eta, era berean, lege horiek behaketatik ondorioztatutako emaitzak izanen dira.
4.2.1.1. Eredu teknikoa sexu-hezkuntzan
Zientzia enpiriko-analitikoetan edo fisiko-naturaletan nagusitu den ikerketa
eredu hau hezkuntzara ekarri izan da. Eredu honek dioenez, hezkuntza-gertaerak
beren izaera objektiboagatik definitzen dira batik bat, eta, era horretan, beren
analisi zientifikoa ahalbidetzen dute (Carr eta Kemmis, 1986).
Hezkuntza fenomeno objektibo gisa ulertzeak, besteak beste, honakoa eskatzen du:
1. Aldagaien identifikazio prozesua errazteko kategoria zehatzak eta hertsiak
izendatzea.
2. Metodologia ere hertsia bezain zehatza izatea. Hezkuntza-gertaerak
fenomeno objektibo gisa ikusteak azalekoak diren behaketak ikertzera eta
neurtzera garamatza. Testuinguru ezberdinetan errepikagarria izatea bermatuko duten legeak ezartzen ditu eredu teoriko honek. Horrela, ekarpen
pertsonalak eta subjektiboak baztertzeko ahalegin bereziak egingo ditu.
Hemen aurkitzen da, nire iritziz, sexu-hezkuntzaren praktikarako eztabaidagarria den puntuetako bat, eredu hau behagarria eta objektiboa denaren inguruan
soilik aplikatuko baita. Beraz, kanpoan geratuko da balio enpirikoa ez duena,
esaterako balioak. Popkewitz-ek dioenez, batetik hezkuntzaren teoria eta bestetik
teoria morala banatuko dira. Lehendabizikoa aseptikoa, interesik gabekoa, askea eta
unibertsala izango da, eta bigarrena, berriz, balio enpirikorik gabekoa (Popkewitz,
1984).
Ezaugarri horiek —aseptikoa, interesik gabekoa eta unibertsala— eskuratu
nahiak instrumental bihurtzen du teoria hau (Harbermas, 1984). Horrela, sexu-hezkuntza barnean izandako gertaerak bere eragin historikoa eta soziala galtzen
ditu. Testuingururik gabe aurkezten du jarduera pedagogikoa, aldaezina, behin
betikoa. Horregatik egiten zait zaila gaur egun ezaugarri horiek dituen gizakiaren
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sexualitatean oinarritutako sistema pedagogikoa irudikatzea. Nire iritziz, hezkuntzaren inguruko teoria orok (eta batik bat sexu-hezkuntzaren inguruko teoriak),
zientifikoa izan nahi badu, hezkuntza bera nolakoa den eta nola funtzionatu behar
duen aurreikusi behar du, baita hori guztia gertatzeko zein lege uztartu behar diren
ere. Hori horrela izanik, historiaren eragina eta gizartearena kontuan hartu beharreko bi aldagai izango dira zalantzarik gabe, sexu-hezkuntzak, biografia pertsonalak
oso kontuan hartzeaz gain, bertatik garatu beharko baitu bere zeregina.
Bestetik, gizakiaren sexualitatearen eta hezkuntzaren ikuspegi teknologiko
honetatik, sexu-hezkuntzaren praktika teoriaren objektu gisa aurreikusten da.
Praktika era horretan kokatzeak hezkuntza-prozesuari erabateko garrantzia
eskaintzera behartzen gaitu beste ororen aurretik. Beraz, eredu honetako prozesuak
subjektuak (pertsona sexutuak) baino garrantzi handiagoa hartzen duela dirudi.
Praktika teoriaren objektutzat jotzeak teoria eta praktikaren arteko harremana
lineala dela esatera garamatza. Praktikak beteko du aldez aurretik teoriak diseinatu
duena. Gainera, diseinu hori aditu batzuen eskuetan utziko da, eta esku-hartzea
kanpoko agenteek, irakasle teknikariek alegia, beteko dute, eta ez ekintzan nahasitako agenteek, programa eta material pedagogiko itxietan aurkezten baitzaigu sexu-hezkuntza, edozein ingurutan aplikagarri bide diren programa eta materialetan.
Horrela, hezkuntzaren teoria zientifikoak ez du islatzen gizartearen oinarri soziala
(Carr eta Kemmis, 1988), eta sexu-hezkuntzaren inguruko hausnarketa soila egitea
da bere zeregina. Horren guztiaren ondorioak garrantzi handia du, bai hezkuntzaren
teoriarentzat, bai bere praxiarentzat, pertsonen ingurutik at eramaten baitu sexu-hezkuntzaren zeregina.
4.2.2. Interes praktikoa
Interes teknikoaren nahia, adierazi dudan bezala, ingurunearen kontrola bada,
praktikoak ez du interes bera adierazten. Aitzitik, interes praktikoaren nahia ulerkuntza da. Ingurua ulertzearen nahiak ez du esan nahi bere asmoa ingurua kontrolatzea denik. Interes praktikoa gizakiak munduan bizitzeko duen beharrean oinarritzen da, mundu horren parte izateko duen beharrean alegia. Interes horren arabera, gizakiak bizirik irauteko egin behar duena ez da inguruarekin lehian aritzea,
ingurua ulertzea baizik, egoera zehatz baten aurrean ekintzarik egokiena aurrera
eraman ahal izateko. Hortik datorkio “praktiko” izena, bilatzen duen ekintza “praktikoa” baita.
Ezagutzaren ekoizpena, “esanahia ematearen gertaera”-ren bidez, zientzia
historiko-hermeneutikoen eginkizun gisa sortzen da. Zientzia horien artean interpretazio historikoa eta literarioa aurki ditzakegu, baita psikologiako zenbait adar,
eta soziologiaren eta beste hainbat diziplinen alderdi interpretatiboak ere. Ezagutza-mota horren inguruan hauxe dio Habermasek:
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Zientzia historiko-hermeneutikoek metodologia aldetik desberdina den esparru
batean interpretatzen dute jakintza. Hemen proposamenen balioaren esanahia ez da
kontrol teknikoaren erreferentzia esparruaren barnean osatzen... Teoriak ez dira dedukzioz eraikitzean, eta esperientzia ez da jardueren arrakastaren arabera antolatzen.
Esanahia ulertuz lortzen da ekintzetara iristea, ez behatuz (Habermas, 1973).

Interes horren inguruan, hermeneutika, fenomenologia eta elkarrekintza sinbolikoa bildu dira. Praktika soziala, hezkuntza-praktika bezala, ez da subjektuengandik aske dagoen prozesu natural eta behagarria, baizik eta gizakiek elkarrekintzan
trukatzen dituzten sinbolo eta esanahi ezberdinak direla medio egiten den
eraikuntza (Popkewitz, 1980).
Horrela, dokumentu baten esanahia argitzeko eta interpretatzeko zer egin
behar den argi dugu, baina ekintzak interpretatzea beste gauza bat da. Zientzia
enpirikoek eta zientzia interpretatiboek gizakiaren jarduera aztertu ahal izateko,
eraldatu egin behar izaten dute jarduera hori. Zientzia enpiriko-analitikoek jokaera
aztertzen dute; horretarako, maneiagarriak diren zati txikietan banatzen dute ekintza, ondoren aztertzeko eta esperimentatzeko. Zientzia interpretatiboek ikuspegi
orokorragoa eskaintzen diote ekintzaren trataerari, eta, ekintza birsortzeko eta erregistratzeko asmoz, hainbat forma asmatzen dituzte, tokian tokiko apunteak hartuz,
argazkien bidez, eta abar.
Hala ere, ekintza-mota hau ez da objektiboa, ez da objektu batenganako ekintza alegia, ezta objektibatua izan den pertsona batenganakoa ere. Ekintza subjektiboa da; hau da, subjektu batek beste subjektu batekin —elkarrekintzan— egin
duen ekintza hain zuzen.
Beraz elkarrekintza da interes honen ondorioz sortzen den ekintza; Habermasek honela definitzen du:
Elkarrekintza... komunikazio ekintza dela ulertzen dut, elkarrekintza sinbolikoa.
Derrigorrezko arau adostuak ditu arau, jokaerei dagokienean elkarrekiko espektatibak definitzen dituzten arauak, eta gutxienez bi subjektu agentek ulertu eta onar
ditzaketenak (Habermas, 1971).

Hortaz, interes praktikoak sortzen duen ezagutza subjektiboa da, eta bi
kontzeptu estuki lotuta daude interes honetan: ulerkuntza eta elkarrekintza; hots,
inguruaren ulerkuntza elkarrekintzaren bidez.
4.2.2.1. Eredu praktikoa eta sexu-hezkuntza
Asko dira eredu positibista kritikatu duten egileak, Husserl-ek La crisis de las
ciencias europeas liburuan adierazten duenez:
Europak bizi duen krisialdiaren aurrean gizakia arrazoibiderako erreskatatu behar da,
gertakari-zientziatik erreskatatu, positibismotik alegia, horrek oinarrizko galdera
ezabatu baitu, senaz arduratzen den galdera hain zuzen.
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Habermasen lanetatik abiatuz, argi zegoen ezinezkoa zela teoria puru bat eraikitzea: «interesetatik aske dagoen ezagutza ezinezkoa da».
XX. mendeko 60ko hamarkadaz geroztik, ezagutza lortu ahal izateko beste era
batzuk bilatzen hasi ziren. Horrek metodo zientifikoaren sinesgarritasuna kolokan
jartzea ekarri zuen, batik bat giza- eta gizarte-zientzietan. Horrela, aro berri bati
eman zitzaion hasiera, eta testuinguru horretan positibismoaren kontra bildu ziren
korronte eta ikuspuntuetatik egindako ekarpenek osatu zuten ezagutza-mota hau.

Hezkuntzan garrantzi handia du adierazpenak, baina badirudi metodologia
naturala ez dela horretaz ohartu. Gizakiek adierazpenak trukatzen dituzte gauzen
inguruan; beren harremanen ondorioz sortzen dituzte adierazpenak. Era horretan,
hezkuntza-jarduera, jarduera sozial gisa, bi pertsonaren —edo gehiagoren— arteko
ulertze-ekintza da, pertsona horiek beren adierazpenak trukatzen baitituzte.
Hezkuntza, beraz, eraikuntza da, elkarrekintzan ari den giza-talde batek adostutako
adierazpenen eraikuntza, alegia.
Horrela, tokian tokiko ikerkuntza dugu hau, egunerokotasuna aztertzeaz
arduratzen dena, egunerokotasun horretan parte hartzen duen agente bakoitzaren
ikuspuntutik abiatuz. Beraz, interes horretatik ondorioztatuko den ezagutza ez da
objektiboa izango, norbanakoena baizik. Ezagutza horiek elkarrekintzan ari diren
gizakien esanahiei eskaintzen diete arreta, eta esanahi horiek gizabanakoen
egunerokotasunean aurkitzen dute zentzua, beren kulturan, beren bizimoduan,
beren praxian, eta ez beste inon.
Horregatik, teoria hermeneutikoak ez du hezkuntza-praktikaren inguruko
hausnarketa bat izan nahi; aitzitik, teoriaren premisa gisa ulertzen da praktika. Izan
ere, hezkuntzaren teoria praktikaren inguruko hausnarketa izango da, baldin eta,
batetik, hausnarketa hezkuntza-praktika horren barnean egiten bada, eta bestetik,
barnetik abiatzen bada:
Hezkuntza-praktika ez dute behagarriak diren gertakariek osatzen, giza talde batek
elkarrekintzaren bidez sortzen dituen sinboloek, esanahiek eta adierazpenek baizik
(Carr eta Kemmis, 1986).

Era berean, teoria hermeneutikoak ez ditu hezkuntzan lege unibertsalak bilatzen; hezkuntzaren arau pedagogikoak identifikatzera zuzentzen da; hots, hezkuntza
zuzentzen duten arau pedagogikoak identifikatu nahi ditu. Arau horiek ez dute balio unibertsalik izango; aitzitik, testuinguru bakoitzean aurkituko dute beren balioa.
Teoria hau ere hezkuntza-praktika ulertzeko saiakera da, ulerkuntza du helburu, «ulerkuntza pedagogikoa ulerkuntza-praktika bezala». Hor dago teoria hermeneutikoarentzat pedagogiaren koska.
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Hala ere, bi hutsune leporatu izan zaizkio teoria honi, nagusiki. Batetik, ikerkuntza hermeneutiko-fenomenologikoak eskain dezakeen fidagarritasun zientifiko
eza —objektibotasun eza, esan dezagun— nabarmendu da teoria teknologikotik
egindako kritiken artean. Horrek ondoko galdera egitera garamatza: objektibotasuna
bermatu behar al du pedagogian sortzen den ezagutzak? Nire iritziz, hezkuntza-praktika oro har, eta batik bat sexu-hezkuntzaren praktika, ezin dira gauzatu
interesik gabe, praktika horrek konpromisoa hartu behar baitu ezinbestez; hots,
lerro hauek idazten ari denari zaila egiten zaio, esaterako, giza-balioetatik at
dagoen sexu-hezkuntzaren praktika irudikatzea.
Baina ikuspegi kritikotik egindako irizpenak dira, beharbada, zorrotzenak.
Horrela, gehiegi azpimarratzen da hezkuntza-praktikan esanahi pertsonalek duten
garrantzia; ondorioz, ahaztu egiten da maiz praktika horiek testuinguru sozial
batean sortzen direla:
Errealitateari esanahia, zentzua eta balioa emateko erabiltzen ditugun kategoria
pertsonalek eta sozialek, ez dute ahantzi behar, sozialak eta historikoak osatzen
dutela sarea, ageriko ehuna, eta haietatik abiatuta sortzen direla hezkuntza fenomenoak (Carr eta Kemmis, 1984).

Hezkuntza-praktika eraikuntza bat da, horretan bat datoz kritikoak eta hermeneutikoak, baina eraikuntza hori ez da prozesu askea eta borondatezkoa, trabarik eta
baldintzarik gabekoa. Kritikarien aburuz, hezkuntza, praktika soziala den heinean,
errealitate soziokulturalak baldintzatzen du.
Ildo horretatik, sexu-hezkuntzaren praktikak, errealitate jakin bat aztertu eta
ulertzeaz gain, hausnarketa bultzatu behar du, eta, behar izanez gero, errealitate
hori eraldatu eta hobetzera jo behar du.
4.2.3. Interes kritiko emantzipatzailea
Habermasek dioenez, oinarrizko interesa emantzipazioarenganako interesa
da, eta honela ulertzen du emantzipazioa: «independencia de todo lo que está fuera
del individuo» eta hori, libertinaje egoera bat baino gehiago, autonomia egoera bat
da. Horrela, Habermasek autonomia eta ardurarekin lotzen du emantzipazioa, eta
hori norberaren hausnarketaren bidez baino ez da posible izango. Emantzipazioa
gertakizun indibiduala bada ere, gizakiaren oinarri soziala kontuan hartuz, askatasun
indibiduala eta askatasun soziala ezin dira banatu. Horregatik, emantzipazioak, justiziak eta berdintasunak bat egiten dute, eta horiek guztiak, besteak beste, eskubide
unibertsal bihurtzen dira.
Emantzipazioa bada gizakiaren interes purua, orduan, zerengandik emantzipatu? Habermasek honako hau azaltzen du:
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Norberaren hausnarketa da intuizioa eta emantzipazioa, mendekotasun dogmatikoak
ulertzea, eta horietatik askatzea. Dogmatismoa (...) sakabanatuta bizi da, mendeko
subjektu gisa objektuek mugatuta; are gehiago, bere burua objektu bilakatzen du
(Habermas, 1986).

Hemen muga eta autonomia kontzeptuek egiten dute topo. Gizakia kontzientzia faltsuari esker bizi da mugatuta. Hala ere, interes teknikoen eta hermeneutikoen
orientazioak ez al ditu gizakiaren autonomia eta ardura bilatzen? Erantzuna ezezkoa
da bi kasuetan. Interes teknikoak kontrola bilatzen du, adierazi den bezala. Ingurunea edota gizakiak kontrolatzeko asmoa duen unetik, ez du autonomia bilatzen,
horiek menderatzea eta arautzea baizik.
Bestetik, interes praktikoak ere esanahia eta ulerkuntza bilatuko ditu, adostasunaren bidez. Hemen zabaltzen den susmoa engainuan datza, gizakiak engainutan
bizitzeko duen joeran alegia. Manipulatzea erraza da, eta manipulazioaren bidez
adostasunera iristeko hamaika bide daude. Interes praktikoak ez du deus eskaintzen horren aurka; are gehiago, badirudi hori ahalbidetzen duela.
Beraz, ez interes teknikoak ezta interes praktikoak ere ez dituzte bermatzen
oinarrizko interesak, hots, autonomia eta ardura (emantzipazioa, azken finean).
Interesak pertsonak askatu behar ditu, bai teknikak eragiten duen kontroletik, eta
bai praktikan gerta daitekeen iruzurretik; interesak emantzipazioa bermatu behar
du, alegia.
Habermasen iritziz, emantzipazioa pertsonaren garapenaren printzipioa da,
hizketa-ekintzan inplizitu dagoena, eta hizketarako gaitasun horrek, hain zuzen,
beste bizidun-motetatik bereizten gaitu. Hala ere, hizketa-ekintza gertatu ahal
izateko, funtsezkoa da askatasuna; horrela, askatasunak justiziaren eta egiaren
interesekin ere bat egiten du.
Beste interesak kontrolaz edo ulerkuntzaz arduratzen badira ere, interes kritikoa pertsonak gaitzen saiatzen da, autonomoak, arduratsuak eta beren bizitzaren
norabidearen jabe izan daitezen. Horregatik da hain garrantzitsua interes hau, nire
iritziz, hezkuntzarako eta bereziki sexu-hezkuntzaren jarduerarako.
4.2.3.1. Eredu kritikoa hezkuntzan
Ondoren eredu kritikoaren sailkapena aurkeztuko dut. Saio honen interesgunea
sexu-hezkuntza izan arren, eredu kritiko honek egindako ibilbidea aztertzerakoan,
hezkuntza hartuko dut ardatz. Sexu-hezkuntzak, ezer baino lehen, ekintza hezitzailea izan nahi du. Hezkuntza-sisteman izan behar du bere jarduna; hortaz, orain
egingo dudan azterketa batik bat hezkuntzan oinarritzen bada ere, sexu-hezkuntzaren aldeko proposamen gisa aurkeztu nahi dut.
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Ikuspegi kritikoa XX. mendean zehar gauzatu bada ere, interesgarri deritzot
mendearen bukaeran berau posible egin zuten zenbait mugimendu aztertzeari.
Egun, XXI. mende honen hasieran, horien aldeko ekarpen garrantzitsuak ari dira
egiten. Historia luze honetan zehar, eredu asko sortu eta garatu izan dira, baina horien guztien artean alde handiak atzeman izan ditudanez, hiru zati desberdinduko
ditut:
XIX.

• Eskola berria.
• Ugalketa-teoriak.
• Ikuspegi komunikatiboa.
Lehenengo multzoaren ezaugarri nagusietako bat eskolaren funtzionamenduari egin dioten kritika da. Horrela, eskolak eramaten duen metodologiaren,
aplikatzen dituen edukien, nahiz burutzen dituen jardueren eta haurren interesen
artean, alde handia dagoela baieztatzen dute; eskolatzeko modu horrek garai bateko
ohiko pedagogiaren antza duela adierazi izan dute multzo honetako egileek. Hortaz,
metodologia berritzailea proposatzen dute, haur bakoitzaren gaitasunak eta interesak kontuan hartu eta bultzatuko dituena. Haurtzaroak, esaterako, izugarrizko aukerak eskaintzen omen ditu ikasketa-prozesuan; era berean, jolasen eta norberaren
garapen-prozesuaren garrantzia ere azpimarratzen dute.
Bigarren atalean, eredu emantzipatzaileei egindako kritikak bildu ditugu,
ugalketa-teorietatik eta estrukturalismo marxistatik egindakoak batik bat.
Azkenik, hirugarren atalean teoria kritikoan kokatu diren egileen ekarpenak
bildu ditugu. Frankfurteko eskolarekin hasi eta gaur egunera iritsi den lana da,
“ikuspegi komunikatibo” izenaz ezagutzen den teoria kritikoa alegia.
4.3. ESKOLA BERRIA
Ilustrazioarekin haurtzaroaren garrantzia aintzat hartzen hasi ziren. Horretarako,
bultzada handia izan zen Rousseauren Emilio edo Heziketaz lana. Haurtzaroaren
heziketa-aukerak aintzat hartzen hasi ziren, eta haurra heldu txikitzat hartzeari utzi
zioten (Rousseau, 1973). Egile horren ustez, lehen hezkuntza da etaparik garrantzitsuena, hori nola garatzen den, halaxe garatuko baitira besteak. Amaren esku omen
dago lehen hezkuntza; izan ere horixe zen garaiko pentsamolmea, hots, emakumeen
lana haurrak hezitzea zela, beren lana gizonak hezitzean baitzetzan (gogoratu behar
da Jean Jacques Rousseau 1712an jaio eta 1778an zendu zela). Segidan bere lanetik
azpimarragarriak diren zenbait ideia gogoratu nahi izan dut, eskola berriaren
ekarpenak adierazi baino lehen.
Heziketa naturatik, gizakiarengandik eta gauzetatik datorkigu, eta hiru heziketa horiek beharrezkoak dira perfekzioa lortzeko; hala ere, heziketa ohitura bat
dela dio Rousseauk. Hezkuntzak publikoa izan behar zuela pentsatzen zuen, baina
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bere ustez eskolak ez ziren hezkuntza praktikan jartzeko leku egokiak. Horrela, gizakia hiritar bihurtzeko elementua da hezkuntza. Gizaki izaten irakatsi behar zaio
lehenik, hau da, bizitzen irakatsi behar zaio. Inudea (haurrari esnea emango dion
emakumea) funtsezko elementua dugu heziketan, batez ere lehenengo bizitza-egunetan. Inudearen paper hori amak bete beharko luke; hala ere, askotan beste
emakume baten esku geratzen da haurra.
Jaiotzatik zazpi urtetara arte, emakumeen esku egoten da hezkuntza, eta gero
tutorearen eskuetara pasatzen da. Tutorearen papera aitak bete beharko luke, baina
hori ere gehienetan hala izaten ez denez, tutoreak ezaugarri batzuk bete behar ditu,
horien artean haurra bezain gaztea izatea (horrela egokiagoa izango da hezkuntza
hori).
Rousseauk zioen aberatsak hezitzea txiroak hezitzea baino ekintza probetxugarriagoa zela, baliagarriagoa baitzen. Nolabaiteko diskriminazioa egiten zuen
maila sozialen artean.
Bestalde, tutoreak ikasle osasuntsuak soilik heziko ditu heldu izan arte. Ez du
inondik inora gaixorik onartuko. Bereizketa hori behin eta berriz azpimarratzen du
Rousseauk bere testuan. Tutorearen eta haurraren arteko harremana berezia izango
da, biak banaezinak izango baitira.
Medikuntzaren aurka agertzen da. Higienea omen da medikuntzak aldeko
duen gauza bakarra. Rousseauk zioenez, benetako gizakiak bilatzen ari bagara,
medikuntzatik at aurkituko ditugu soilik; horiek izango dira benetako balioak jaso
dituztenak.
Tutoreak ez dio ikasleari irakasgai bat zuzenean irakatsiko, baizik eta ikaslea
bere ikasketan bideratuko du, eta ikasketa horretan, ikasleak bere gaitasun, behar
eta abarren arabera egingo du aurrera.
Haurren garbiketa eta osasuna azpimarratzen ditu, jaio berriak direnean batik
bat. Baita haurren eta beren amen elikadura zehaztu ere; barazkijaleak diren
emakumeen esnea hiriko emakumeena baino hobea dela adierazten du.
Gizakiaren heziketa jaiotzarekin batera hasten da, hitz egiten, entzuten eta abar
hasi aurretik. Hala ere, haur guztien ezaugarri komun batez ohartu zen Rousseau,
“hotsen hizkuntzaz” alegia. Hori benetako hizkuntzaz jabetu aurretiko hizkuntza
da. Benetako hizkuntzaren jabe egin aurretik, haurrek zentzuen bidez jaso eta adierazten dute sentitzen dutena, eta adierazle nagusia negarra da. Horrelako adierazleei, ordea, ez zaie beti kasu egin behar, haurrek mendekotasuna gara baitezakete.
Haurraren bular-uztea denbora baino lehen gertatzen da. Lehen hortzak ateratzen
diren unea da horretarako garai aproposa. Aldaketa horretan elikagaiak ere aldatu
egiten dira, ahia utzi eta hortzak erabiltzen has daitezen, galletak eta abar eman
behar zaizkie.
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Hizkuntzari dagokionez, Rousseauk zenbait ezaugarri bereizi zituen. Nekazaritza-giroko haurrak hizkuntza hobeto menderatzen hasten dira, denbora oso laburrean. Hiriko haurrek denbora luzeagoa behar dute hitz egiten hasteko, eta lehen
hitzak marmarrak izan ohi dira. Hala ere, hitz egiteko tonuaren arabera ere bereizketa bat egin daiteke: haur nekazarien hizkuntza baldarra eta ozena da, hiriko
haurrena, aldiz, kontrakoa.
Eskola Berria izenaz ezagutu den XX. mendeko pedagogia berritzailearen
mugimenduak —Montessoriren, Decroly-ren eta beste batzuen lanak alegia—
Rousseauren hezkuntzaren ikuspegia jarraitu izan du hein handi batean.
Decrolyren eta Montessoriren metodoen ezaugarri nagusiak honako hauek
ditugu (Avanzini, 1987):
Decroly psikologo-pedagogo belgikarra dugu; Montessori, berriz, mediku
italiarra da, eta Italian burutu zuen bere zeregina. Antzeko ikuspuntua dute: haurren
artean ez dagoela naturaren aldetik kalitate aldaketarik. Lege psikologiko berak dira
denontzat baliagarri. Desberdintasuna gogoaren garapenean dago, batzuena besteena baino motelagoa baita.
Decrolyren (1871-1932) kontzeptu pedagogikoak biosoziologiakoak eta psikologiakoak dira. Herentziaren eta inguruaren garrantzian jartzen du arreta. Kolektibotasunaren irakaskuntza ere garrantzitsutzat jotzen du. Irakurketa lantzeko metodo “ideo bisuala” sortu zuen.
Decrolyk honela definitu du bere programa: «eskola bizitzagatik eta bizitzeko».
Honako hauek dira metodoaren oinarriak:
a. Bizizaletasuna: ingurunea helmugatzat jotzen du, eta era berean hezkuntza
du helburu. Horrela, ingurunea baliabide didaktiko gisa aurkezten du
(naturaren behaketa...).
b. Askatasunaren printzipioa: haurraren zaletasunak bultzatuko duen giroaren inguruan osatuko da eskola. Beraz, garrantzitsuak dira lekuaren aukeraketa eta giroa. Naturaren garrantzia azpimarratzen du.
c. Intuizioaren printzipioa: behaketari garrantzi berezia eskaintzen dio.
d. Globalizazioaren printzipioa: interesak beharrezkoak dira. Beharrek adieraziko dute interesaren oinarria.
Interesguneak, berriz, beste hauek dira:
1. Interesguneen oinarri psikologikoak: metodoak haurraren gogoaren garapenaren oinarriak onartzen ditu.
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2. Interesguneen artikulazioa: programak unitaterantz jo behar du. Unitateak
osotasun zatiezina lortu behar du. Horretarako, ezagutza eta jarduera ezberdinak “ikaslearen beharretan” bildu zituen. Behar horiek biologikoak
izango dira.
Programak bi zati zituen:
a. Haurra eta bere beharrak (janaria, arnasketa, garbitasuna, eguraldia, berotasuna, beldurra, lana...).
b. Haurra eta bere ingurunea (animaliak, landareak, eguzkia, familia, eskola...).
Behar bakoitzari interesgune bat dagokio, eta bere inguruan kokatuta landu
behar da.
Maria Montessorik (1870-1952) 26 urterekin amaitu zuen medikuntza. Haur
bereziez arduratu zen. Ondoren honako galdera egin zion bere buruari: haur
horiekin planteatzen den hezkuntzak zein arrakasta du beste haurrekin?
1907an zabaldu zuen Erroman lehenengo “Casa dei Bambini”-a, eta aurrerantzean ere zabaldu zituen beste batzuk. Urte berean argitaratu zuen bere lana,
Pedagogia zientifikoaren metodoa. Bertan “bolada sensibleak” identifikatzen ditu
haurrarengan. Montessorik Asosiazionismo-tik ateratako eskemen bidez justifikatzen ditu bere hezkuntza-jarduerak. Haurtzaindegietan praktika pedagogikoak lantzearen aldekoa da. Oraindik ere bere material didaktikoak erabiltzen dira gaur egun.
Maria Montessori eta Decroly (baita Claparede eta beste batzuk ere) metodo
aktiboaren lehen bultzatzaileak izan ziren, haurraren ezagutzaren asimilazioaz,
pentsamendu-teknikez eta soziabilizazioaz jabetu zirenak.
Baina bi egile horiek bezala, aurreko mendean zehar aurrera eraman diren
ekimenek ere antzeko helburua izan dute: hezkuntzaren esparruan berrikuntza pedagogikoak sartzea, gizarte aldaketak bultzatzeko. Gizabanakoaren autonomia bermatu ahal izateko, eredu demokratikoa aplikatu nahi izan da. Ekimen horien artean
hauexek dira agian aipagarrienak: Ingalaterran, Neill-ek sortu zuen Summerhill
izeneko eskola, eta AEBetan, C. Rogers-ek psikopatologia terapeutikoaren
inguruan egindako teoriak. Bi horiek bat datoz irakaslearen autoritatea baztertzean.
Neillen kasuan, esate baterako, eskolaren antolaketa (ordutegiak, edukiak...)
ikaslearen behar eta interesen arabera egingo da.
Hezkuntza-jarduera horiek ekarpen handia egin dute. Azpimarratzekoak dira,
besteak beste, norberaren ezaugarrien inguruko azterketa, aniztasunaren onerako;
autoestimuaren eta autonomia pertsonalaren bultzada; ikastetxearen eraketa kudeatzeko unean ateak zabaltzea, bai ikasleei eta bai beren gurasoei; edota horrelako
eskolen funtzionamendurako biltzarrak.
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Summerhill eskolaren sorrera ez zen zorizko gertaera bat izan. Neillek
(1883-1973), Rousseauren pentsamendua jarraituz, eta beste zenbait hezitzaileren
antzera, «haurra ez dela inoiz gaiztoa» baieztatzen du. Gainera, azken hori ere
gizaki ororentzat baliogarria dela adieraziko du (Palacios, 1979). Haurrak gauzak
ezagutzeko gogoa du, ikasteko, arakatzeko. Nagikeria ez da existitzen. Haurrari
arazoak sortzen dizkiona ez da bere izaera naturala, helduaren eragina baizik.
Hasiera batean aitaren eragina, eta ondoren eskolarena.
Eskolan irakasten diren edukiak helduek programatzen dituzte, helduen
ikuspuntutik, helduen bizimodurako. Hori salatu nahi izan zuen Neillek, eta beretzat
horren garrantzitsua den askatasunak egungo estrukturalismoarekin egin zuen
topo. Horregatik erreibindikatu zuen haurraren askatasuna, nortasunaren arlo
ezberdinak garatu ahal izateko.
Haurraren hezkuntza planifikatzerakoan, emozioei adimenari baino garrantzi
handiagoa ematen die. Hezkuntza, era horretan, prebentzio-lan gisa ulertzen da.
Askatasuna erabateko zutabea da: haurra izaki ona da, moralitateak gaiztotzen
du. Iritzi horiek zuzenak direla frogatu dute Summerhill-eko esperientzian, eta
hemen kokatzen da beren proiektuaren lorpen nagusienetakoa.
Askatasunaren eta haurraren autokontrolaren inguruan hauxe pentsatzen dute:
haurrak bere jarrerak autokontrolatzen dituela, eta autokontrol horren iturria, hain
zuen, haurraren izaera dela, izaera askea; autoorekatuak diren haurrengan agresibitate-maila jaisten da.
Neillek bere liburuaren izenburuan (Bihotzak, ez buruak) adierazten digun
bezala, emozioak irakatsi behar dira (Fernández-Sarramona, 1975). Hor dago
hezkuntzaren okerra: pentsaera lantzeko hamaika teknika, helburu eta eduki osatu
dira emozioak bazterrean utziz. Planteamendu berritzaile honekin garrantzia
emozioetan jartzen da, eta horretarako beldurra ezabatzen da. Bekatuaren ideiak,
erruduntasun-sentimenduak eta abarrek horretan lagundu dute.
Giro askea sortzearen ardura, haurraren autooreka eta emozioen garrantzia
dira nire iritziz Summerhill-eko zutabeak; guztietan asmatu dutelakoan nago.
Hals ere, eredu horren ibilbidean ez dira guztiak hamalau izan; eskola gizartearen aldaketarako tresna baliagarri gisa ikusi nahi izan da, baina aldaketa-prozesu
hori gizartetik at eraman izan dute. Eskola laborategi bezala erabili da, gizartearen
errealitatetik kanpo. Horrek desoreka sorrarazi du eskolaren errealitatearen eta
gizartearen beraren bizitzaren artean. Horrela, Summerhill-en kasuan adibidez,
programa horretan parte hartu izan duten zenbait ikaslek zailtasunak izan dituzte
gizarteratzerako unean, ondoren ikusi ahal izan den bezala. Eskola gizartetik isolatu nahi izatea izugarrizko akatsa izan da, eredu horiek beren jarduera eta garrantzi
guztia ikasgela barrura mugatu baitute. Ikaslea eta eskola ezin dira gizartetik isolatu; aitzitik, eskolak gizartearen isla izan behar duela uste dut.
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Aipatutako hutsunea betetzeko asmoz, Freinet-en lana (1896-1966) azpimarratu behar dugu. XIX. mendearen amaieran eta XX. mendearen hasieran, mendebaldeko gizartean, mugimendu sakonak sortu ziren. Industralizazioaren zabaltze-prozesu basatiaren barnean ideologia marxistak eta anarkistak ere zabaldu ziren.
Gizartean aldaketak txertatzeko hezkuntzak duen garrantziaz jabetu zen egile hori.
Desberdintasun sozialari aurre egiteko borroka planteatu zuen. Horretarako herriko
eskola antolatu nahi izan zuen. Ideologia marxista izango zen bere oinarria;
horrela, herriaren ondare nagusia lana zela aitortu zuen. Lanaren bidez pertsonak
ingurunea menderatu ahal izango du.
Freineten pedagogia berriaren ardatzak honako hauek ziren:
– Kanpora ateratzea.
– Ingurunea ezagutzea.
– Esperimentatzea eta adieraztea.
Haurrari hitza ematen ahalegindu zen. Batzarra, gelako antolaketa kooperatiboa, irakasleen eta ikasleen arteko esperientzia-trukaketa, eztabaida eta materialen
ekoizpena ziren landu beharrekoak Freineten iritziz. Haurra arazoen aurrean jartzea
zen garrantzitsuena, arazo horiek gainditzeak aurrera jarraitzeko aukera emango
baitzion.
Teknikak anitzak izan daitezke: ikastetxeko egunkaria, testu librea, fitxategiak,
marrazketa librea, gelako liburutegia, horma-irudiak, hitzaldiak, lankidetza, lanerako planak, autozuzenketarako fitxak, batzarra...
Hiru atal ezberdintzen dira:
– Inguruarekiko esperimentazioa; baita behaketa, konparaketa eta egiaztapena ere.
– Sormena, gauza errealetatik hasita.
– Dokumentazioa: denbora eta espazioa.
Motibazio eza desagertu egiten da. Elementu klabea lankidetza da. Baita
gurasoekin ere.
Freineten lanaren inguruko gogoeta laburra egin ahal izateko, beste egileekin
gertatzen den bezalaxe, bere momentuko errealitatea ezagutu behar da. Esaterako,
eskola publikoaren bultzatzaile sutsua izan arren, eskola pribatua sortu eta aurrera
atera behar izan zuen. Kooperatibismoaren inguruan haurrak lankidetzan jarduteari
abantailak besterik ez dizkiogu ikusten. Eskolaren eta irakaskuntzaren arduran
hainbat elementuk hartzen du parte, ikastetxeko bizikidetzaren zereginak irakasleen, gurasoen eta bereziki ikasleen baitan geratzen baitira. Horiek lankidetzan jardutea zer den jakin dezaten, arduren banaketa erabiltzen da.
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Ugalketa-teorietatik kritika handiak egin zaizkio hezkuntzaren ikuspegi horri.
Hala ere, Decrolyren, Montessoriren, Neillen eta Rogersen proposamenak goraipatu behar direlakoan nago, ikaskuntza gero eta hurbilago baitago ikasleengandik,
eta nire ustez hortxe dago gakoa. Era berean, esan behar da egile gehienek eskolaren eta gizartearen artean eraiki dituzten zubiak ere azpimarratzekoak direla.
4.4. UGALKETA-TEORIAK
Ugalketa-teoria estrukturalismoan oinarritzen da. Estrukturalismoak gizarte-estrukturaren ondorio gisa ikusten du errealitatea. Althusser dugu ugalketa-teorien
sortzailea, baita estatuaren aparatu zapaltzaile eta ideologikoen teoriaren egilea
ere. Aparatu horien helburua boterean mantentzea da Althusserren ustez. Horrela,
aparatu zapaltzaileen artean polizia, armada eta kartzela aurkituko genituzke, eta
ideologikoen artean komunikabideak, zientzia, alderdi politikoak, familia eta abar.
Azken horien artean eskola ere ageri da. Eskolak botereari interesatzen zaizkion
balioak, sinesmenak, ideiak eta ezagutza-formak transmititzen ditu, eraketa-sistema
hierarkiko bat dela medio. Althusserren hitzetan:
Estatuko aparatu ideologiko bakar batek ere ez du derrigorrezko audientziarik
edukitzen hainbeste urtetan (Althusser, 1975).

Eskolak hierarkia-sistema ere islatzen du; esaterako, irakasleak erabakitzen
du nork balio duen eta nork ez, nor saritu eta nor baztertu. Bai ageriko curriculumaren bidez, edo bai ezkutukoaren bidez.
Althusser, ordea, ez da ugalketa-teoria horren partaide bakarra. Bere lanak
honako egileok osatu dituzte: Bourdieu-k, Passeron-ek, Bowles-ek eta Gintis-ek,
besteak beste. Bourdieuk, esaterako, ugalketa-ikuspegi horretan sartzen du hezkuntzan egiten den ekimen oro (Bourdieu, 1977). Berdin da zein den ekimen honen
orientazioa, berdin da berrikuntza pedagogikorako proposamen bat izan ala diktadura-botere baten erreforma izan. Guztiek botere hegemonikoaren mezua eta balioak transmitituko dituztela pentsatzen du.
Egile horrek ugalketa sozialaren eta kulturalaren arteko erlazioa aztertu du.
Hierarkia soziala hierarkia akademiko bilakatzen da. Horrela, goi-mailako partaideek, botereen eta pribiligioen transmisioaren justifikazio gisa erabili dute balorazio akademikoen hazkuntza. Badirudi hezkuntzaren eta kulturaren transmisioaren
mekanismoek mekanismo tradizionalak bereganatu dituztela, kapital ekonomikoaren transmisio heredagarri bezala. Dirudienez, seme-alaben karrera akademikoan
egiten diren inbertsioak ugalketa-estrategiaren sisteman integratu dira, eta horrek
inbertitzen den kapitalaren araberako probetxua izango du. Horrela, kontuan
hartzekoa da goi-mailako klaseek bitarteko hobeak dituztela kokapen akademiko
hobea ziurtatzeko; izan ere, alde batetik kapital kultural handiagoa, eta bestetik,
kapital ekonomiko altuagoa baitute. Ondorioz, logikoa da egiten dituzten inbertsio
ekonomikoak oso probetxugarriak izatea.
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Gainera, hasieran gertatzen diren kapital kulturalaren arteko ezberdintasunek
izen handiko instituzioak hautatzeko beste zentroek baino indar handiagoa ematen
diete goi-mailako klaseetako partaideei. Horrela, instituzio horiek goi-mailako
klaseen monopolioa besterik ez dira. Azken finean, instituzio horietara iristeko
zilegitasuna ez da mekanismo objektibo eta demokratiko batean oinarritzen; hortik
dator, hain zuzen, aipatutako monopolioa.
Ugalketa-teorietan nabarmentzen diren beste bi egile Samuel Bowles eta
Herbert Gintis ditugu. Bi egile horiek eskolaren curriculumaren eta ekonomiaren
beharren arteko elkarrekikotasuna utzi zuten agerian (Bowles eta Gintis, 1983).
Bertan, hezkuntzaren barne dauden kontraesanen, lan munduko hierarkiaren eta
hezkuntza-sistemaren izaera espezifikoaren emaitzen arteko harremana aztertzen
dute. Egile horien ustez, arazo hori funtsezkoa da, izan ere, proposatzen den berdintasunezko hezkuntza-sistema (ikaslearen gaitasun kognitibo, kritiko eta pertsonalak garatzera bideratua dagoena) eratu ahal izateko, ezinbestekoa da oinarrizko
gizarte-aldaketa. Aldaketa hori gizartean dauden kontraesanak ulertu eta erabiliz
egin behar da.
Bowlesek eta Gintisek aztertu zuten zer espero zitekeen eskolaren giza-paperaren ikusmolde liberal tradizionalarentzat egokia zen hezkuntza-sistematik;
eta hiru ezaugarri aurkitu zituzten: hezkuntza berdintzailea, garatzailea eta integratzailea. Baina zenbait iturriren bidez jakin izan da kapitalismo aurreratu bateko
hezkuntzak alderantzizko funtzioa betetzen duela; horrela, berdintasuna bultzatu
beharrean giza-desberdintasuna areagotzen zuen, eta nortasunaren garapena sustatu
beharrean erreprimitu egiten zuen. Bazirudien betetzen zuen funtzio bakarra “hiritar ona” eta “langile ona” eratzea zela.
Estrukturalismoak gizarte-eraldaketa eta subjektuen ekimen aktiboa ukatzen
ditu. Beraz, korronte horren iritziz, aldaketarako ekintza guztiak antzuak dira irakasle, ikasle edota ikastetxe isolatu baten aldetik badatoz. Gizartearen egitura goitik behera aldatzea da aldaketarako geratzen den bide bakarra; horrelako aldaketa
bat gertatzean, hezkuntza-sistema ere aldatuko da.
Ageri denez, teoria horren ikuspegia aski ezezkorra da, eta bere aldeko zenbait egilek babestutako tesietako batean hauxe adierazten da: eskolen arteko ezberdintasunek ez dute ia eraginik ikasleengan, behin horiek graduatu ondoren. Tesi
hori eskuinaren begikoa izateak ez du axola izan, eta tesi bera mantendu izan dute
azken urteetan ere. Beraz, hezkuntza-erreformek ere ezer gutxi egin dezakete gizarte-aldaketan; horregatik, egile horien iritziz, gizarte-aldaketa lortzeko bide bakarra
gizarte sozialista bat ezartzea da.
Badirudi pentsaera horren aldekoek ahaztu egiten dutela erresistentziak
boterearen hegemoniari aurre egiten diola, erresistentzia horretan alternatibak sortu
eta garatu egiten direla, eta horiek guztiek boterearen diskurtsoan kontraesanak
aurkitzen dituztela. Bestela, kontrakoa balitz, zertarako egin ahaleginik? Galdera
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horri erantzuten diote segidan aipatuko ditudanek: sortze-teoriaren aldekoek eta
ikuspegi komunikatiboko egileek.
4.5. IKUSPEGI KOMUNIKATIBOA
70ko hamarkadan sortu zen korronte berri hau ugalketa-teorien aldekoek emandako ikuspegi ezezkorraren alternatiba gisa. Hala ere, korronte horren sustraiak lehenagotik datoz, hain zuzen, 1922. urtean alemaniako Frankfurteko Institut für Sozialforschung-aren inguruan elkartutako egile batzuen bilkuratik. Gerora “Frankfurteko eskola” izenaz ezagutu da ekimen hori.
4.5.1. Frankfurteko eskola
Hausnarketa-prozesu guztietarako oinarri marxista duen abiapuntua erabiltzea
da eskola honen ezaugarri nagusietako bat. Hala ere, segituan gainditu zuten ikuspuntu marxista soila, eta beste teoria batzuen ekarpen baliotsuak ere bereganatu
zituzten; hala nola, psikoanalisiaren teoriaren eragin handia izan zuten.
Gizarte industrializatuaren inguruan diskurtso kritiko bat gorpuztea izan zen
eskola honen hasierako helburua, baina azken hamarkada hauetan, Habermasen
teorien ildotik, industrializatu osteko gizarteaz arduratu izan da batik bat.
Gizarte kontsumitzailea eta eredu kapitalista gogorki kritikatu dituzte, gizabanakoen arteko desberdintasuna, alienazioa eta autoritarismoa sortzen baitituzte.
Ezarrita dagoen ordena eraldatzea da, hain zuzen, kritika horien guztien
xedea, bai maila indibidualean eta bai maila kolektiboan. Ilustrazioko baloreak
dira Frankfurteko eskolaren filosofiaren ardatzak, Kanten eta Hegelen lanetatik
mailegatutako arrazoibidea, justizia eta berdintasuna alegia.
Eskola honen ordezkari esanguratsuenen artean Adorno, Fromm, Marcuse eta
Habermas aurkituko ditugu; bakoitzak bide ezberdina jorratu arren, gizarte kapitalistaren inguruan egiten duten azterketan bat datoz guztiak. Era berean, XX. mendean positibismoak giza- eta gizarte-zientzietan izan duen eragina kritikatu izan
dute: metodo zientifikoak fisikaren alorrean izan duen arrakastak ez omen du
justifikatzen hori bera giza-zientzietan aplikatzeko beharra; are gehiago, metodo
horrek giza-zientzien balioa eta aberastasuna mugatzen omen ditu. Horren ordez,
emantzipazioaren filosofia sortu dute prozesu dialektiko gisa.
Nazismoaren igoerarekin, autore gehienek Ipar Amerikara abiatu behar izan
zuten, eta bertan jarraitu zuten beren lanekin.
Jürgen Habermasek, ekintza komunikatiboaren teoriaren sortzaileak, estrukturalismoaren ikuspegi ezkorra gaindi zezakeen oinarri teorikoa osatu zuen. Teoria
horretan, gizartea bi arloz osatutako mundu gisa behatzen du: batetik “bizitzaren
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mundua” eta bestetik “sistema”, biak batera elkarrekintzan ari direnak. Horrela,
pertsona jartzen du sistemen eta estrukturen gainetik; era horretan, pertsonak buru
ditzake gizartea eraldatzeko helburua duten ekintzak. Habermasen iritziz, pertsona
zer den adierazi nahi badugu, pertsona zer izatera irits daitekeen azaldu beharko
dugu ezinbestez. Beraz, printzipio horretatik abiatuta, pertsona bere buruaren eraldaketarako zenbait ekintza burutzeko gai dela onartu beharra dago. Habermasen
ekintza komunikatiboaren teoriak gizartearen aldaketarako ate bat zabaltzen du,
ekintza komunikatiboan oinarrituz, eta pertsonak diskurtsoa garatzeko duen
gaitasuna kontuan hartuz. Beraz, pertsonari emantzipaziorako aukera eskaintzen
dio.
Habermasen aburuz, “bizitzaren mundua” kontzeptuak gizabanakoa tradizioaren berme gisa ikustea ahalbidetzen du, eta, era berean, baita ekimen berrien
sortzaile gisa ere. Bizitzaren mundua ideologien, aurreiritzien, sinesmenen, usteen
eta bizipenen multzo gisa azaltzen da; hala ere, ezaugarri horien guztien inguruan
adostasun orokorra izanik ere, elkarrizketa batean horietako edozein gai bilaka
daiteke esanguratsu, eta, hortaz, guztiak suerta dakizkiguke eztabaidagarri. Prozesu
horretan zehar, elkarrizketan egindako diskurtsoa eta norberak egingo duen
hausnarketa dela medio, parte hartzen duten subjektuek iritzia alda dezakete.
Elkarrizketan parte hartzen dutenek —hizlariek eta entzuleek— beren iritziak
adosten dituzte gai baten inguruan. Beren argudioen eta jarreren balioaz mintzatzen
dira; horiek —beren argudioak eta jarrerak— mundua ulertzeko duten era subjektiboaren ondorio dira. Beraz, elkarrizketak beren pentsamoldea berriz planteatzeko
aukera eskaintzen die, pentsaera eta iritzi horren inguruko hausnarketa egiteko, eta,
era berean, beren burua baieztatu ala kritikatu ahal izateko, ekintza horretatik jasoko duen informazio berriari esker. Subjektuak nozitzen duen aldaketa indibidual
hori bere ingurune sozialean txertatuko du.
Baina ekintza komunikatibo guztiek ez dute balio bera. Habermasek aintzakotzat hartzen duen diskurtsoak zenbait baldintza bete behar du; hau da, diskurtsoak berme demokratikoa izan behar du, eta elkarrizketaren xedea arrazonamenduzko erabaki batera iristea izango da. Horrela, argudiorik onena hautatuko da, eta
ez, adibidez, presio gehien eragin dezakeena. Partaideek beren iritziak plazaratzeko
ere aukera bera izango dute, elkarrizketa era horizontal batez ulertzen baita
(hierarkiarik gabe).
4.5.2. Ikuspegi komunikatiboaren ezaugarriak
Korronte honekin, hezkuntzak dimentsio berri bat hartu du; hots, hezkuntzan
garatzen ari den ereduak, partaideen arteko elkarkidetzaren ondorio gisa ikusten du
ikaskuntza. Prozesu horren asmoa pertsonak laguntzea da, dituzten ideien, balioen
eta aurreiritzien aurrean hausnarketa egiten laguntzea, eta, behar izanez gero, baita
horiek eraldatzen ere. Partaideen artean elkarrizketa- eta hausnarketa-prozesuak
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etengabeak dira, eta, horiei esker, erlijioak, kulturak, eskolak eta familiak gizabanakoarengan eragindako aurreiritzi, balio, baldintza eta ideietatik bere burua aska
dezake norbanakoak. Horregatik hartu du, hain zuzen, hainbesteko garrantzia
irakaskuntza-ikaskuntza prozesurako, eta horregatik, baita ere, izango zaigu hain
baliagarria sexu-hezkuntzaren jardueran.
Bide horretan, hezkuntzaren helburua subjektuen arteko elkarrizketa garatu
ahal izateko aukera egokiak sortzea da, berdintasunezkoa eta demokratikoa den
ingurune batean. Zeregin horretan hezitzaileak ardura handia izan dezake ikasle
guztiei mintzatzeko aukera berak eskaintzean, denei txanda errespetaraztean, edota,
azkenik, bazterketak gutxiestean. Era berean, gai bakoitzaren aurrean ekarpenak
proposatuko ditu, eta erabakiak adostasunez hartuko dira. Argudiorik sendoena
besteen gainetik jarriko da, eta beste partaideen iritziekin eta ekarpenekin aberastuko da, betiere, hausnarketa prozesuaren bidez. Hezkuntzaren jarduna era horretan
ulertzeak gizartearen eta pertsonaren inguruko gogoeta egitera garamatza, hots, zein
gizarte- eta pertsona-mota hezi nahi dugun galdegin beharko diogu geure buruari.
Hezkuntzaren kontzeptu horrekin ez da jada pentsatzen irakasleak ikasleak
eraldatu behar dituenik (edo “esnatu” behar dituenik), beren ezjakintasunetik
askatuz. Kontzeptu horrek hezkuntza-elkarte osoa du ingurune, eta elkarte horrek
elkarrekintzaren bidez ikasteko aukera du, elkartea osatzen duen subjektu bakoitzaren errealitate eta kulturatik abiatuz.
Estrukturalisten ideiekin, ikusten denez, alde handia dago: esaterako, errealitatea ez da soilik sistemen eta estrukturen ondorio zuzena; aitzitik, errealitate horretan pertsonak lanean eta bizitza osatzen ari dira, “bizitzaren munduan” ari dira
alegia. Horiek (ikasleek, gurasoek, administrariek, hezitzaileek…), egoera jakin baten aurrean, ez dute zertan erantzun estruktura horiek espero duten bezala; aitzitik,
beharbada espero ez den erantzuna eman dezakete.
Korronte horretako egile esanguratsuenak, besteak beste, honako hauek dira:
Apple, Bernstein, Foucault, Freire eta Giroux. Barragán ere multzo horretan kokatu
dut, sexu-hezkuntzan ez ezik ikuspegi komunikatiboaren arloan ere ekarpen interesgarriak egin dituela iruditzen baitzait. Jarraian egile horien lanen ekarpen nagusiak
aipatuko ditut.
4.5.3. Michel W. Apple
Apple-k planteatu duen galdera garrantzitsuenetako bat honako hau izan da:
norena da egun, eskoletan irakasten den ezagutza? Galdera horretan dago bere bizitzan zehar egin duen lanaren ardatza. Ikuspegi horrekin aztertu du testuliburuek
hezkuntzan betetzen duten zeregina. Horrela, gogorarazten digu testuliburuek
curriculum ofiziala biltzen dutela leku guztietan; testuliburuetan zehazten da curriculuma eta, era berean, bertan mugatzen da zein ezagutza irakatsi behar den ere
(Apple, 1996).
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Bestetik, “informazioaren gizartea” izenaz ezagutzen dugunari kritika zorrotzak egin izan dizkio. Horrela, hezkuntza-sistemak industrien proiektu eta asmoen
barnean integratzen hasi direla salatu izan du, giza kapitalaren baliabide gisa,
langile eskurakoiak sortzeko asmoz. Gainera, irakasleak ez daude prestatuta horri
guztiari aurre egiteko, eta orain dela gutxi irakasleak intelektual gisa ikusten
baziren ere, egun irakasleen desintelektualizazioa ezaugarri nagusitzat duen
prozesu bat zabaldu da (Apple, 1987). Gramsci-ren jarraitzaile sutsua dugu Apple,
eta hemen ere gogora ekartzen du egile horren ideia ezagunenetakoa, pertsona
guztiak intelektualak direla alegia. Gaitasun hori da, hain zuzen, pertsona kritikoak
izateko dugun tresna eta baliabiderik eraginkorrena.
Hala ere, arestian eztabaidatu dugun joera hori —irakasleen intelektualtasunaren galtze-prozesua alegia— oso egoera arriskutsua dela esaten digu Applek.
Horren aurrean, irakasleak berrintelektualizatu egin behar ditugula adierazten du,
beren zereginaren dimentsio politiko eta etikoak agerian utziz, eta ikastetxean
egiten den lanaren eta zenbait mugimenduk gizartean egiten duten lanaren artean
lotura eta zubiak eraikiz. Eskola ez da gizartetik banandutako instituzio neutro bat;
aitzitik, boterean dagoen ideologiaren transmisio-tresna bat da. Horregatik, eskolaren dinamikaren eta gizartearen gatazken arteko lotura horren garrantzia ohartarazten digu Applek.
4.5.4. Basil Bernstein
Bernsteinen lana ugalketa-teorien multzoan kokatu izan da maiz, Althusserren
estrukturalismoaren ildotik. Egile ingeles hau soziolinguista da, eta bere ekarpen
interesgarriek esparru hori izan dute sorburu. Hemen adieraziko ditudan arrazoiengatik, Bernsteinen lanak zerikusi handiagoa du ikuspegi komunikatiboarekin, beste
edozein ikuspegirekin baino, estrukturalistarekin baino, esaterako.
Bere iritziz, harreman zuzena dago klase sozialaren eta mintzaira-motaren
artean; are gehiago, bi kode bereizten ditu, batetik kode landua, eta bestetik kode
zakartua. Lehendabizikoa gizartearen goi-mailako kodea da, eta bigarrena, berriz,
langile-klasearen kodea. Eskolak badaki aldea dagoela bi kode horien artean, baina
hala ere, kode landua bultzatzen du. Horrela, kode zakarraren erabiltzaileek aukera
gutxiago dute hezkuntza-sistema barneratzeko; hortaz, eskolan ageri diren haurren
arteko ezberdintasunak ez dira adimen-kontuak izaten, komunikazio-kode ezberdinak erabiltzearen ondorio baizik. Kode landua saritzen da, eta kode zakarra, berriz,
isildu eta gutxietsi egiten da.
“Tokian tokiko pedagogia” (Bernstein, 1990) izendatu du Bernsteinek kalean,
familian eta ikaslearen ingurunean gertatzen dena. Horrek, hain zuzen, subjektuak
ikaskuntzarako gaitzen eta trebatzen ditu; tokian tokiko pedagogiaren bidez, ikasketa-prozesurako beharrezkoak izango dituzten baliabideak eskuratu behar izango
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dituzte. Horrela, subjektu batengan tokian tokiko praktika pedagogikoa nagusitzen
bada, bere ikaskuntzarako zailtasunak areagotu egingo dira, eta egoera horretan
dauden subjektuek diskurtso ofiziala erraz menderatzen dutenek baino aukera gutxiago izango dute. Beraz, egoera desorekatu eta mendeko baten aurrean aurkituko
dira, esku artean tresna eta baliabide gutxiago izango baitute. Hala ere, argitu behar
da hori ez dela beti horrela, eta zenbait subjektu aise egokitzen direla diskurtso
ofizialetara; ondorioz, hezkuntza-sisteman normaltasunez kokatzen dira, eta beharbada arrakasta ere lortuko dute.
Ildo beretik, tokian tokiko pedagogiak baldintzatzen dituen ikasleak erresistentzia-subjektuak izango dira, eta diskurtso ofizialak baldintzatzen dituenak,
berriz, ugalketa-subjektuak.
Bernsteinen teorian bi kontzeptu nagusitzen dira: batetik sailkapena, eta
bestetik ingurapena (enmarkazioa). Sailkapenari dagokionez, eskoletan hainbat
sailkapen egiten direla ohartarazten digu Bernsteinek, besteak beste irakasgaietan,
hizkuntzak, matematikak, fisika eta abar elkarren artean sendoki isolatuta baitaude,
arlo bakoitzak mintegi bat osatuz. Sailkatuta daude ikasleak ere, maila ezberdinetan
banatuta. Bernsteinen ustez, sailkapen horrek antolaketaren printzipioa eta hierarkia
ezartzen ditu, eta hori aintzakotzat hartzen den heinean, inplizituki dauden botere-harremanak ere onartzen dira.
Sailkapena ongi errotuta aurkitzen denean, sailkapena indartsua denean alegia,
botere-harremanak oso markatuta egongo dira, eta, ondorioz, isolamendua handia
izango da.
Eskola-erakundean sailkapena ongi errotuta (zuzendaria, ikasketa-burua, irakasleak, idazkariak...) eta jakintza-arloak banatuta aurkitzen diren unetik, elkarren
arteko komunikazioa mantentzeko zailtasunak sortzen dira. Bakoitzaren iritzia
iritzi espezializatua da, eta beren diskurtsoa ere isolaturik geratzen da. Ondorioz,
lokarria lan-harremana izan beharrean kontrol-harremana izaten da.
Sailkapena ahula denean, aldiz, botere-harremanak ez dira hain esanguratsuak. Beren arteko kategoriak ere ez daude oso markatuta, eta, ondorioz, diskurtsoa
aberatsagoa da. Hortaz, subjektuak lanaren inguruan biltzen dira, eta guztien artean
kontra-boterea osa dezakete.
Arestian esan dudan bezalaxe, Bernsteinen teoriaren beste kontzeptua ingurapena (enmarkazioa) da, hau da, nork kontrolatzen dituen komunikazioaren irizpideak, baita zer eta nola komunikatzen den ere (intentsitatea). Esaterako, irakasleak
komunikazio-prozesu guztia kontrolatzen badu, ingurapena indartsua izango da;
ingurapena ahula denean, aldiz, hartzaileak (ikasleak) komunikazio-ekintzan parte
hartzeko aukera izango du.
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Horrela, sailkapena eta ingurapena indartsuak direnean, hezkuntza zurruna
eta hierarkizatua izaten da, eta curriculuma eta irizpide pedagogikoak irakasleen
interesen eta jakintza-arloen arabera antolatzen dira, eta ez ikasleen beharren arabera, espero zitekeen bezala. Aitzitik, sailkapena eta ingurapena ahulak direnean
sortzen den hezkuntza-prozesua komunikazioan eta irizpide demokratikoetan
oinarritzen da, eta ideia guztiei emango zaie garatzeko eta babesteko aukera,
bazterketarik gabe.
4.5.5. Paulo Freire
Brasilgo garapen ekonomiko eta soziala batetik, eta kultura koloniala gainditzeko nahia bestetik, izan dira Freire-ren lanaren hasierako abiapuntuak. Hala ere,
lan horrek aise gainditu zuen esparru geografikoa. Bere lehendabiziko liburutik
hasita, zapalduen aldeko pedagogia izan da Freirerena, eta horrela mantendu izan
da gainontzeko lanetan. Bere lana ez da abanguardiakoa, ez eta populista ere; pertsonarengan sinesten zuen, bere balio potentzialean, askatasunean eta demokrazian.
Horrela, pertsona ez zuen bukatu gabe dagoen zerbait bezala ikusten, munduan
bakarrik dagoen objektu gisa, eta munduari atxikita dagoen beste edozein animalia
gisa baizik. Freireren ustez, gizakiak duen berariazko ezaugarria da bere inguruan
integratzeko eta berau eraldatzeko duen gaitasuna. Beste espezie batzuk, ordea,
ingurune hori eraldatu beharrean, beren baitan egokitzen dira.
Freirek, era horretan, jarrera kritikoa bultzatu nahi zuen pertsonengan, eta
elkarrizketan jartzen du horretarako garrantzia. Hori izango da hezitzailearen zeregina. Jarrera kritiko hori mantentzen du, gizartearekiko eta elizarekiko. Analfabetismoaren kontra azaltzen da, eta ez du arazo pertsonal gisa ulertzen; aitzitik,
gizarte osoaren erantzukizun gisa azaltzen du.
Neoliberalismoaren aurka azaltzen da Freire, batetik arazorik gabeko hezkuntza
bultzatzen duelako —hezkuntza bankarioa— (Freire, 1977), bestetik historia era
mekanizista batez ulertarazten duelako, eta, batik bat, desberdintasunak agerian
dauden egoera zehatz baten aurrean mezu antzua zabaltzen duelako: gauzak horrela
dira, beste era batez ezin direlako izan. Gainera, diskurtso hori bakarra eta zuzena
izan dadin ahalegintzen da. Neoliberalismoa oinarri horietatik at geratzen zaigu. Ez
du zerikusirik ez praktikan (metodoan), ez filosofian, Freireren mezuarekin. Merkatua da korronte ideologiko horren kezka. Merkatuarentzat ona dena bultzatu
behar da. Hori areagotzean, estatuari berari ere garrantzia eta boterea kentzen
dizkio. Estatuaren boterea gutxituz, ondorioz, ongizatearen estatua desagertzen da.
Enpresa pribatuen esku uzten dira zerbitzuak, eta haiek kudeatuko dituzte zerbitzuok, etekin ekonomikoa ateratzen den bitartean; kontrakoa gertatuz gero, itxi
egingo dira.
Neoliberalismoak merkaturako komenigarriak diren ezagutzak lantzea besterik
ez omen du nahi, etekin ekonomikoa lantzeko beharrezkoak diren edukiak hain
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zuzen, oinarrizko hezkuntzaren kalterako. Ezagutza horietara heltzeko, ikaskuntza
ez da publikoa, ikastetxeak merkatu-sistemaren mende baitaude. Beraz, ikaskuntza
hori eskuratzeko aukera, bakar batzuen esku dago. Paulo Freireren lanek horri
guztiari egiten diote aurre, arriskuez ohartaraziz:
Isiltasunaren kulturan, mutu daude masak; hau da, debekatuta dute bere gizartearen
eraldaketan sormen-lana burutzea, eta horrenbestez, debekatuta dute izatea (Freire,
1972).

Hortaz, elkarrizketak erabateko garrantzia hartzen du, eta horren ezaugarririk
adierazgarriena “hitza” bera da:
Ekintzaren eta gogoetaren artean lotura apurtezina ez den egiazko hitzik ez dago, eta
horrenbestez, praxia ez denik ez dago. Hortik, egiazko hitza esatea, mundua eraldatzea izatea (...). Izatea, gizakiaren izatea, ezin da mutua eta isila izan, eta ezin du hitz
faltsuez elikatu, egiazko hitzez baizik, horiekin eraldatzen baitute gizakiek mundua.

Horrela, hezkuntza horren aurrean, elkarrizketan oinarritutako heziketa babestuko du (Freire, 1977), subjektu kritikoak sortzera orientatuko dena alegia.
Hezkuntzaren oinarri politikoaren inguruko azterketa interesgarria osatu du
Freirek; era berean, hezitzailearen zereginari dimentsio berria eskaini dio, elkarrizketaren bitartekariarena alegia:
Hezitzaile-hezigai dialogiko problematizatzailearentzat, hezkuntzaren programaren
edukia ez da dohaintza bat, edo inposaketa bat –hezigaiei eman behar zaizkien
txosten multzo bat–, baizik eta egituratu gabe entregatutako elementuak herriari
itzultzea, era antolatu, sistematizatu eta areagotuan (Freire, 1977).

4.5.6. Henry A. Giroux
Egile honek azpimarrazten dituen bi elementu garrantzitsuenak honako hauek
dira: batetik, “esfera publiko demokratiko” gisa definitzen du eskola, eta bestetik,
irakasleak intelektual transformatzaile gisa definitzen ditu. Horrela, elkarrizketara
eta hausnarketa kritikora zabalik dagoen eremu gisa ulertu behar dugu eskola, pertsonari bere iritzia adierazteko aukera emango diona, eta, beste kideekin elkarrekintzan, balio demokratikoetan eta berdintasun prozesuetan sakontzeko lana burutzea posible egingo duena.
Irakasleak, intelektual transformatzaile lanetan, hegemoniaren kontrako
diskurtsoa gara dezake. Ikasleak potentziatu ditzake, ezagutza erreala eskainiz eta
beharrezko izango dituzten trebetasun sozialak beren eskura jarriz, zentzu kritikoa
duten ekintzak gizartean txertatu ahal izateko. Era horretan, “ekintza transformatzaile” delakoaren babesean heziko dira, arriskurako eta aldaketa instituzionalerako heziko dira, alegia, eskolatik kanpo dauden beste esfera publikoetan demokraziaren alde borroka dezaten.
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Administrazioko langileen (curriculuma diseinatuko dutenen) eta irakasleen
(curriculuma beteko dutenen) arteko lan banaketaren kontra azaltzen da Giroux.
Banaketa horrek isolatu egiten omen du irakaslea, eta baita erabakiak demokratikoki hartzeko prozesua zaildu ere. Eskola esfera publiko demokratiko gisa, eta
irakasleak intelektual gisa ulertzean, ikasleekin batera giza-desberdintasunak
baztertuko dituen hezkuntza-proiektu bat garatzen saiatu behar dute irakasleek.
4.5.7. Fernando Barragán
Orain arte ikusi ditugun egileek beren lana bereziki pedagogiaren mundura
zuzendu izan dute. Barragán, berriz, sexu-hezkuntzaren inguruan aritu izan da.
Fernando Barragán Tenerifeko La Laguna unibertsitateko irakaslea dugu, Didaktika eta Eskola-Antolakuntzako sailekoa.
Egile honen iritziz, azken hiru mende hauetan sexualitatearen eta sexu-hezkuntzaren inguruko hainbat eredu ezberdin agertu dira, hirurek elkarren arteko
harremana izan badute ere. Ondorioz, beharrezkoa da hezkuntza-praktikan eragina
duten sexu-hezkuntzako ereduak ezagutzea; baita eredu horiek eguneroko bizitzan
ezartzen dituzten ondorioak aztertzea ere. Barragánek sexualitatearen inguruko hiru
eredu ezberdin atzeman ditu: judeokristaua, burgesa eta liberal-kapitalista izenez
identifikatu dituenak. Bestetik, sexu-hezkuntzan nagusitzen diren ereduak honakoak
dira: tradizionala, prebentiboa eta humanista-integratzailea. Eredu horiek erlazio
zuzena dute sexualitatean izaten diren ereduekin, eta beren ezaugarrietako bat gizakiaren sexualitateaz eskaintzen duten erredukzionismoa da, hain zuzen. Horrela,
eredu horietako bakoitzean ezagutzaren zati bat aurkezten da soilik, beste guztia
ezkutatzen den bitartean. Ezkutaketa hori ez da gatazkak sor daitezkeelako egiten,
baizik eta giza-sexualitatearen diziplinartekotasuna ez delako gertaera sozial gisa
aurkezten.
Baina edukien arteko ezberdintasunez gain, beren metodologian aurkitzen da
eredu horien ezaugarri nagusia: informazioa transmititzera mugatzen da metodologia horren zeregina. Horren inguruan hauxe esaten du Barragánek:
Baina jasotzen eta kanpo uzten dituzten edukiei begira, deskribaturiko eredu horien
artean dauden desberdintasunen gainetik, hauxe da hiru ereduen ezaugarria, informazioaren transmisioan datzan metodologia erabiltzen dutela ezagutzaren eraikuntza
autonomoaren aurrean, lan egiten duten taldeen interes intelektualei erantzuna
ematea baztertuz, eta ustez zientzia ordezkatzen duten “egiez” ordezkatuz iritzi eta
teoria autonomoak. Gogoeta kritikoa eta giza-taldeen sexualitateari buruzko sinesmen
eta gizarte ordezkatze sistemaz jabetzea ekiditen dugun bakoitzean, azken batean,
aurrekoaren ondoan jartzen den ordezkatze-sistema baten larderiazko inposaketaren
mesedetan ari gara, pentsamendu autonomoari inolako mesederik egin gabe (Barragán, 1995).
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Zentzu horretan, eredu horien eta maila sozialaren artean dagoen harremanaren inguruan egindako ikerlanek (Barragán, 1988) erkidegoaren sektore
kaltetuenek eredu atzerakoiekin bat egiten dutela adierazten dute (judeo-kristaua
eta liberala), eta mesedegarriak diren giza-klaseek, berriz, eredu zabalagoekin, bai
sexualitatean eta bai sexu-hezkuntzan.
4.6. EZAGUTZA, BOTEREA ETA SEXU-HEZKUNTZA
Habermasek deskribatu duen interes-teorian oinarrituz, ezagutza zientifikoa sortzeko
bideak jorratu ahal izan ditut atal honetan. Labur bada ere, guztiek hezkuntza-sistemari eta, era berean, sexu-hezkuntzaren praxiari eskainitako zeregina irudikatu
nahi izan ditut. Agerian geratu da ezberdinak direla interes bakoitzetik ondorioztatutako ezagutza eta praxia. Hala ere, ezberdintasunak ezberdintasun, sexu-hezkuntzaren jarduera ofiziala oso eskasa da gaur egun; gehienetan sexologiaren profesionalen esku uzten den ziklo laburretara mugatzen da.
Sexu-hezkuntzak dituen ezaugarriak eta betebeharrak kontuan hartuz, ingurunearen kontrola oinarri eta helburu duen ezagutzak batetik, eta objektiboa, unibetsala
eta interesik gabekoa bilatzeko nahiak bestetik, nekez lagun diezaiokete pertsona
sexutuari bere ahalmenak (eta, horiei esker, bere biografia sexuala) garatzen. Hala
ere, hezkuntzan oro har, baina baita sexu-hezkuntzan ere, arrakasta handia lortu
izan du eredu horrek. Horren inguruan hauxe azaltzen digu Bonafék:
Era askotako eskari profesionalak daudenez, ez da batere harritzekoa profesional
askok ongi etorria egitea beren ordez helburuak, edukiak eta ikaste-jarduerak erabakitzen dituzten tresnei, horien antolaketa, sekuentzia eta denborazkotasunaz gainera. Ez da harritzeko aurrefabrikaturiko sistemak denboraren aurrezle gisa hartzea
(...). Irakaskuntza-egoeratik kanpo dauden pertsonek erabakitzen dute, sistemako
goragoko maila batetik, irakaskuntzaren praktika. Plangintza eta exekuzioa bereizi
egiten dira, eta bere kontrol profesionaletik kanpo geratzen da irakaslearen lana.
Horixe da, hain zuzen ere, irakaskuntzaren proletarizazio-tesiaren defentsaren funtsezko argudioetako bat (Bonafé, 1992).

Bi ardatz aipatzen ditu hemen Bonafék: batetik egungo eskoletan aurkitzen
ditugun sexu-hezkuntzaren trataera “integrala” iragartzen duen material curricular
ugariaren inguruko gogoeta, eta bestetik irakasleak nozitzen ari omen diren proletizazio prozesua, eredu honen erabilera sistematikoak dakarren ondorio zuzena,
alegia. Irakasleen egoera kezkagarri horretaz, hauxe ohartarazi digu Applek:
Eta lan-aukerak nabarmen eraldatzen direnik ezin da esan, curriculum zabal eta
konplexu horiek profesional gisa eskatzen dizkieten erronka horiei irakasleek beren
lanpostuan aurre egin diezaien. Era berean, ezin da esan irakasleen kalitatea hobetzen
denik, joera horiek nagusitu ahala. Pedagogikoki ez ezik kulturalki ere, pixkanaka-pixkanaka, proletarizazio-prozesuan dagoen kolektibo bat dela esatea ukaezina da,
horrenbestez (Apple, 1989).
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Irakasleak teknokraziaren prozesuan erortzen ari direla dirudi. Hala ere, irakasleriaren proletarizazio-prozesu hori kezkagarria bada, are kezkagarriagoa da materia
curricular horiek betetzen duten eginkizun ezkutua. Applek irakatsi digun bezala,
curriculum-material horietan ezagutza ofiziala biltzen eta zabaltzen da. Horregatik,
honako galdera hau egiten diogu geure buruari: zein da erabilgarri ditugun sexu-hezkuntzako curriculum-materialek zabaltzen duten ezagutza?
Ildo horretatik, honakoa adiarazten du Pierre Mcherey-k:
Obra bat ideologiari loturik dago, esaten duenarengatik baino gehiago esaten ez
duenarengatik: testuko isiltasun esanguratsuetan, bere huts eta gabezietan, hortxe
senti daiteke, modu positiboagoan, ideologiaren presentzia (Eagleton, 1978).

Gure gizarte honetan, heterosexualitatearen diskurtsoa nagusitu izan da batik
bat, eta bestalde, lehendabiziko multzoan ikusi dugun bezala, azken hamarkada
hauetan erotismoaren kontsumoaren lehertze birtuala ari gara bizitzen. Askatasuna
dirudiena, azken finean, merkantilismoaren prozesu basatia besterik ez da. Lehen
miseria sexuala zena, sexu-merkatu aberasgarri bihurtu da gaur egun. Horrela, erotikaren aberastasun pertsonala interes merkantilisten hatzaparretan geratzeak edertasun eredu jakin bat sortzea ekarri du, besteak beste. Hau da, interes ekonomikoek
sortu duten merkatua. Edertasun-eredu horrek itxura eta neurri jakin bezain zorrotzak ditu, eta mendebaldeko gizarteak eta kulturak zainetaraino barneratu dute
irudi sexual hori1.
Gauza da edertasunaren irudi hori ez dela beti bera izan; hots, aldatzen joan
da denboraren poderioz, eta garai batean ederraren eta erotikoaren ezaugarri zena,
beste garai batzuetan, ez da hala izan. Horrela, jakin badakigu historiako garai
ezberdinetan edertasunaren inguruko eredu eta estereotipo ezberdinak izan direla.
Gogora ekarriko dut, esaterako, historiaurretik heldu zaizkigun emakumeen irudiei
esker —emakume zabalak, indartsuak—, garai haietan emankortasunaren ahalmenari erabateko garrantzia eskaintzen zitzaiola pentsa dezakegula. Hori ez da harritzekoa, garai hartako bizi-baldintzak kontuan hartzen baditugu. Zer gertatuko zen
antzinan, egungo edertasunaren neurriekin bat zetozen pertsona haiekin? Edertzat
hartuko al zituzten beren kideek?
Gure garaitik hurbilago ere, Barroko aroan adibidez, agerian geratzen da
emakumearen edertasunaren estereotipoa bestelakoa izan zela, Rubensek utzitako
lanetan ikus daitekeen bezala. Emakume erotiko —desiratu— haiek haragitsuak
ziren oso, eta artistak beren neurrian erretratatu zituen, beren edertasun biluzian
alegia.

1. Sustraia Eskola Sexologikoaren zuzendari izan zen Carlos Menéndezen omenez 1996an
Hondarribiko Zuloaga Etxean emandako hitzaldiko zenbait kontzeptu bildu nahi izan ditut hemen.
Hitzaldiaren izenburua: “Sexualidad en la sociedad actual”.
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XX. mendearen hasieratik mendearen bukaerara bitartean ere, aldatzen joan
zen edertasunaren estereotipoa: 50eko hamarkadan saldu ziren irudi erotikoak, eta
mende bukaeran ezarri zirenak, oso bestelakoak ziren. Kurbak eta neurriak aldatu
egin dira, bolumena ezberdina izan da garai bakoitzean, eta nork ziurta dezake
hemendik gutxira ere bestelako irudi erotikoa bultzatuko ez denik?

Hortaz, zer berri eskaintzen du egungo estereotipoak? Nire iritziz, estereotipo-eredu murriztu honek inoiz baino garrantzia handiagoa lortu du, edertasunaren
irudia guztiz homogeneizatzera iritsi arte; are gehiago, bere ezaugarriak —merkatuan salgai jarri direnak alegia— inposatu egin dira. Edertasun-eredu honen ezaugarriak gaitz askoren iturburu izan daitezke; izan ere, sexista eta baztertzailea da.
Sexista dela diot, zenbait balio bultzatzen dituelako, beste batzuen kalterako: emozioak, esaterako, ez ditu lantzen; aitzitik, mundu emozionala baztertua geratzen da,
eta horren ordez faltsua den irudi sasi-birtuala eskaintzen du. Zer ulertu izan du
mendebaldeko kulturak edertasunaren irudiarekin? Zein funtzio betetzen du edertasun horrek, interes ekonomikoen interesak estaltzeaz gain?

Interes ekonomiko horiei esker hartu du, hain zuzen, edertasun estetikoak
hainbesteko garrantzia. Estetika horren inguruan estereotipo zehatza moldatu da,
neurri eta ezaugarri ezagunak dituen estereotipoa, jakina. Hala ere, neurri eta ezaugarri horiek faltsuak dira, ezin baitira naturalak izan, sasi-birtualak baizik. Inork izan
ezin ditzakeen neurri eta ezaugarri fisikoez osatuta dagoen estereotipoa da. Noren
mesederako saltzen da edertasun-eredu hori, denboraren poderioz aldatzen den eredu estetikoa alegia? Noren interes ekonomiko, politiko eta sozialei erantzuten die?
Are latzago, sexu-hezkuntzaren praxitik, zein trataera jasotzen du?
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Horrela, edertasun estetikoaren eredu horrek gazte eta nerabe askorentzat
“balio erantsia”-ren antzeko zerga dirudi; guztiok ordaindu behar dugun zerga, gustuko izan ala ez, geure buruak eder, lirain eta polit sentitu nahi baditugu behintzat.
Azken hori, gainera, gezurra da, merkatuaren eskakizunak goitik behera bete arren,
inoiz ez baititugu geure buruak poxpolintzat hartuko, eta konplexuren bat edo beste nagusituko da azkenean. Hemen dugu, hain zuzen ere, edertasun estetiko horren
baliorik garrantzitsuena: edertasuna manipulatu egiten du; edertasun-estereotipo
bat sortuz, bakarra eta absolutua balitz bezala. Bestetik, edertasun hori erosi egin
daitekeela sinetsarazi digute; horrela, merkantilismoaren sistemak merkatua
—erosle potentziala alegia— sortu du lehenik, ondoren sendagaia edo edertasunaren “ura” salgai jarri ahal izateko. Etekina ziurtatuta zegoen.
Edertasunaren eredu estetikoa estereotipatzeak oztopatu egin dezake norbere
buruaren gaineko balorazio positiboa; hots, norberaren autoestimuarengan eragin
zuzena bezain kaltegarria izan dezake. Gauzak horrela, zer nolako harremanak
izango ditugu itsusi eta gutxiagotu sentiarazten bagaituzte? Edota garena eta
duguna baloratzen ikasten ez badugu? Ildo horretatik, edertasun estetiko antzu
honek ez badu trataera egokirik eskoletako material curricularretan, zein da bertan
bultzatzen den ezagutza? Zein etorkizun espero dezakete gure herriko gazte eta
nerabeek?

Hau da, garena eta duguna zer den ere ez dakigunean, mendeko subjektu
bihurtzen gara: ahulak, beldurtiak, askatasun gabekoak... Baldintza horietan, zer
nolako hezkuntza ari gara eratzen? Zer nolako erotika eta zer nolako ars amandi-a?
Pertsona eder sentitu ahal izateko, hamaika kontu eta tratamendu izan behar
baditugu, eta gorputzaren erdia eraldatuz eta beste erdia ezkutatuz ere, eder sentitzen ez bagara, zein funtzio betetzen du gizarte honetan gizakiaren sexualitateak,
gizakiaren berezko dimentsio atsegingarriak alegia?
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Edertasun estetikoaren irudia oso markatuta dagoen bitartean, edertasun
funtzionala guztiz gutxiagotuta dago. Hortaz, edertasunak balore estetikoa baino ez
du bereganatu, plazerraren edota gozamenaren kalterako. Sexu-hezkuntzak, nire
iritziz, edertasunaren estereotipo hori zalantzan jartzeaz gain, edertasunaren
inguruko hausnarketa eta elkarrizketa bultzatu behar ditu. Edertasunaren garrantzia
azpimarratu behar du gizarte osoa merkatutzat duten interes ekonomikoek ezarritako kanonetatik at. Edertasunaren irudia eta balioa funtzionalitatean bilatuz, aniztasunari ateak zabalduko dizkiogu, eta biografia sexualak biderkatu, eta gozamenerako gaitasuna ere aberastuko dugu. Edertasunari trataera humanoagoa eskaini
behar zaio, horrek eragin zuzena baitu norberak bere buruaren gain duen ikuskerarekin, munduarekiko bere ideiarekin, beraz.
Bestetik, gure egungo gizartean eta kulturan sarketa —koitoa— hartu izan da
harreman sexual nagusitzat. Hortik abiatuz, eta prebentzioaren izenean, hainbat
gairen inguruko informazio zehatza plazaratu da; besteak beste, sexu-bidezko
gaixotasunen edota nahi gabeko haurdunaldien inguruan. Hala ere, heterosexualitatea
izan da batik bat kanpaina horien abiapuntua, eta ikuspegi hori beste harreman-motak menderatzera iritsi da; hots, egin diren prebentzio-kanpainak Giza Izate
Sexuala sakontzeko eta hobeto ezagutzeko balia zitezkeen, heterosexualitatearen
eredutik eta koitoaren jolasetik harago joan ahal izateko, baina ez da hala gertatu:
eredu tekniko egokiak zirela pentsatuz, gizartea eta gizabanakoen kontrola helburu
izan duten prebentzio-kanpainak bideratu dira soilik, betiko jolasetara mugatuz,
koitoa helburua dutenetara alegia. Horrela, beste era bateko jolasak eta harremanak
ez dira ia kontuan hartu. Normala —norma barruan dagoena—, berriro ere, koitoa
omen da, eta anormala gainontzeko harremanak; besteak beste, 69a, masturbazioa,
“filiak”...

Gainera, koitoaren jolasa ez da berdintasun maila batean egiten, mendekotasunean baizik, jolasari zakilak ematen baitio hasiera eta amaiera. Hortaz, jakina
denez, zakildunak ez diren lagunek ezer gutxi dute adierazteko jolas honetan.
Baina, gauzak horrela, nola iritsi da koitoa jolas sexualaren hegemonia eskuratzera? Zer dela eta neurtzen da harreman sexualaren aberastasuna jolas bakar
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horren arabera? Elberdin sexologoaren lanak ekarpen interesgarriak egin ditu
horrelako galderen inguruan (Elberdin, 1997).
Egungo giza-sexualitatearen ikuspegia sexista, merkatuaren interesen araberakoa, menderatzailea eta hertsia izateak falokraziara garamatza ezinbestean.
Testuinguru honetan oso zaila baita harremanak beste era batekoak izatea. Berriro
ere adieraziko zaigu plazerraren iturburua faloa —zakila— dela. Bere erantzun fisiologikoa —tentetze-prozesua eta hazi-isurketarena batik bat— hamaika ikerlanen
bidez ongi baino hobeto zehaztua eta problematizatua azalduko zaigu. Merezi ez
duen garrantzia eskaintzeak Giza Izate Sexuala kaltetzen du, zakilak eraman ezin
duen zama bere gainean hartzen baitu. Haurrak garenetik, zakila plazer sexualaren
adierazlea dela entzuten dugu, hura omen dugu maskulinitatearen ikurra, sexu-harremanaren bermea, plazerraren iturria, gizonaren harrokeria... Zama handia, handiegia,
hain txikia den gauzatxo batentzat; hortik sortu zen beharbada Amezúaren Locus
Genitalis-aren gainbehera. Ez al da eskakizun handiegia? Ardura pisutsuegia?
Nire ustez, mesede eskasa egiten zaio horrela giza-sexualitateari, eta ez naiz
emakumeen sexualitateaz soilik mintzo, gizonen sexualitateaz eta horren aberastasunaz ari naiz gehienbat. Tristura sortzen dit gizonaren estereotipo eta balio horrek, arrazoibidearen kontrako ezaugarria baita giza-sexualitatea zakilaren tamainan
edo tentetzearen iraupenean kokatzea. Agerikoa da arrazoibidean baino sineskerietan eta harrokerietan oinarritutako jokaera dela, sexologiak behin eta berriz ezagutzera eman ahal izan duenez.

Plazer sexuala aipatu dugun honetan, zein curriculumek lantzen du plazer sexuala? Non eta nola eraikitzen da plazerraren diskurtsoa? Zein trataera eskaintzen
zaio? Menderatzailea bezain harroa den falokraziatik at, zer lantzen da sexu-hezkuntzako curriculum-plangitzetan?
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Nik behatu dudanaren arabera, plazerraren diskurtsoa bigarren edo hirugarren
mailan geratzen da kasurik onenetan. Trataerarik gabeko gaia da, aipamenetara
soilik mugatzen dena. Masturbazioa, esaterako, hedonismorako jolasa baino ez
dela dirudi: masturbazioa ona dela, edota masturbazioa gazteen artean normala dela,
dioten adierazpenak maiz aurkitu izan ditut. Horrela, plazerraren diskurtsoan sartzen ari garela dirudi. Hala ere, masturbazioaren praktika ez da normala edo ona,
beharrezkoa baizik, eta ez naiz ari hain ongi ezagutzen dugun mutilen masturbazio
azkarraz, karentzialaz... baizik eta ezagutza eta gozamena helburu dituen masturbazioaz, ezagutza eta sentipena helburu dituen masturbazioaz; nola demontre ezagutu ditzakegu gure gorputzaren sentipenak, masturbazioaren bidez ez bada? Nork
erakusten digu geure buruak eta gorputzak eskain dezaketena ezagutzen, zaintzen,
baloratzen? Hortaz, pertsona sexutuarentzat, ez al da beharrezkoa masturbazioaren
praktika?

Ikusi dugun bezala, sexu-hezkuntzaren egoera, gainontzeko hezkuntza
formala bezalaxe, botere hegemonikoaren esanetara dago, ezkutuan bada ere, eta
balore atzerakoiak bultzatzen ditu. Torresek honako hau adierazten digu:
Erreprodukzio teorien hipotesietatik, eta bereziki, kultur erreprodukziotik hasita,
nagusi diren gizarte-klase eta taldeen interesekin bat datozen ezagutza eta egien
aukeratze-iragazki gisa jarduten dute baliabide didaktikoek (Torres, 1991).

Fernando Barragánek gogorarazten digu prestatzen diren curriculum-materialek
alternatiba irekiak proposatu behar dituztela; horrela, irakasleari eta ikasleei eginkizun eraikitzaile eta autonomoa eskaintzeko aukera zabalduko zaie, eta, era berean,
irakasleen proletarizazio prozesua gelditzeaz gain, beren praktikaren gaineko ardura
zuzenagoa eskainiko zaie.
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Zentzu horretan, ikerketan oinarritutako ekintzak diseinatu eta gauzatu behar
direla uste dut, teoriaren eta praktikaren arteko aldea gutxituko baitugu batetik, eta
elkarren artean ikastetxeetan berrikuntza pedagogikoaren zeregina osatzeari ekingo
baitiogu bestetik.
Sexu-hezkuntzaren inguruko eredu berria diseinatu, zabaldu eta garatu behar
dela uste dut, gizakiaren sexualitatea ez dadin erabili kontrol sozialaren terminoetan; aitzitik, merkatu sexualari aurre egin behar diogu, falokraziaren mamua uxatu,
eta zapaltzaile eta emantzipatzaile gisa eraikiko den proiektu pedagogikoa zabaldu
behar dugu, tokian tokiko berezitasunak kontuan hartuz, eta eragile guztien parte-hartzea bermatuz. Hori dela eta, ezagutza kritikoaren ekarpenak garatu eta bultzatzea proposatu nahi dut, hori baita eraldaketa sozialera eraman gaitzakeen bidea,
aberastasun pertsonal eta sozialaren bidea alegia.

5. Zientzia kritikoan eta ekintzan
kokatutako ikerkuntza

5.1. SARRERA
Aurreko atalean hezkuntzaren hainbat ikuspegiren nondik norakoak azaltzen eta
horiek sexu-hezkuntzan dituzten ondorioak irudikatzen saiatu naiz; era berean,
pertsonaren heziketarako sexu-hezkuntzak duen garrantzia aldarrikatu nahi izan
dut. Zein da, baina, hezkuntza-sistema honek sexu-hezkuntzari eskaintzen dion
trataera? Sexu-hezkuntza zehar-lerro gisa islatzen da, oinarrizko curriculumaren
diseinuan. Saltoka dabilkigu hezkidetzaren eta osasun-hezkuntzaren artean. Hala ere,
hasiera batean curriculumerako garrantzizko gaitzat hartzen bada ere, ondorengo
txostenetan garrantzi hori desagertu egiten da, eta gizakiaren sexualitateari eskainitako trataera sustrairik gabe geratzen da OCD-etan, eta ondorioz, pobre eta lotsati.
Hori dela eta, egungo errealitate gordinarekin egiten dugu topo: ikastetxe
gehienetan, sexu-hezkuntzaren garapenari heldu nahi zaionean, ikastetxetik
kanpoko profesionalen esku uzten da, edo irakasle jakin batzuen “borondatepean”.
Dinamika horrek uharteak sortzen ditu ezjakintasunaren itsasoan zehar, eta sexu-hezkuntza “zoriaren baitan” geratzen da berriro ere. Errealitate horretan ezin irudika daiteke edukien, jarreren eta prozeduren sistematizazioa. Efigenio Amezúaren
hitzetan,
ikasleei elektrizitatea zer den adierazi nahi badiegu, ezin dugu asetu bonbila baten
funtzionamenduaren azalpenarekin (Amezúa, 1999a).

Ni neu ere bat nator egile horren baieztapenarekin. Sexu-hezkuntza soilik
ikastetxetik kanpoko profesionalen esku uztean, sexu-hezkuntzaren lanketa erabat
mugatuta geratzen da. Egitasmo berezi gisa antolatzen da, eta horrelako programa
berezien inguruan ustekabea izaten da gehienetan giro nagusia, azken zazpi urteotako eskarmentuak erakutsi didan bezala. Horregatik da hain garrantzitsua niretzat
ezagutza kritikoaren bidea. Bide horretan, ikerkuntza-ekintza izenaz ezagutzen den
metodologia hautatu dut sexu-hezkuntzaren jarduerarako, eta azken atal honetan
ezagutza sozial kritikoa eta ikerkuntza-ekintzaren inguruko ezaugarri garrantzitsuenak bildu ditut. Kemmis-en ustez,
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Gizarte eta kultura oso baten aldaketa, irudiz, gizabanakoaren eskuetatik at geratzen
da; ikerkuntza-ekintzan, taldeek elkarkidetzan egiten dute lan, beren mintzaira, beren
jarduerak eta beren giza harremanak aldatzeko, eta horrela, beren erara aldaketak
aurreirudikatu, aurreratu eta bultzatzeko; hori guztia, zabalagoa den marko batean,
gure gizartea eta kultura zedarritzen dituzten elkarrekintzak barne hartzen dituen
marko batean (Kemmis, 1988).

5.2. ZIENTZIA SOZIAL KRITIKOAREN BIDETIK
Enpirismotik iritsi zaigun zientziaren ikuspegitik at dagoen hezkuntza-zientzia eta
bere metodoa deskribatu eta babestea da idatzi honen helburua. Horretarako,
zientzia horren zilegitasuna bermatzeko asmoz, hezkuntzaren beraren izaeran eta
xedeetan oinarrituko naiz.
Nire iritziz, hezkuntzaren asmoak ez du izan behar soilik bizitza sozialerako
beharrezkoak izan daitezkeen pentsamenduen eta jokaeren ereduak berregitea.
Aitzitik, subjektuengan pentsamenduaren askatasuna garatzea izango da bere
xedea. Baina nola sor daiteke askatasun prozesu hori? Uste dut pertsonak —gizakiak eta gizartearen partaide diren unetik— ezin direla gizartetik isolatuta ulertu.
Gizaki izateak bizitza sozialean elkar ulertzeko beharrezkoak diren mintzaira eta
kontzeptuak barneratu izana dakar berekin. Carr-ek adierazi duen bezala,
dialektikoki erlazionatzen dira gizakiak eta gizartea; bakoitza besteaz osatua dago,
edo bakoitzak bestea osatzen du (Carr, 1990).

Gizakiok izaki sozialak garen bezala, animalia arrazoidunak ere bagara; gure
gaitasun arrazional horrek ahalbidetzen du hain zuzen hausnarketa kritikoa egitea:
Gizakien bereizgarria zera da, auto-gogoeta kritikorako ahalmena, jada erdietsi duten
beren buruaren zentzua ebaluatzeko gaitasuna, heredaturiko autoulermen horrek
beren beharrak eta interesak sustatuko dituen kontsideratzeko gaitasuna; eta autoazterketa arrazionalean oinarrituta, beren buruak eta beren gizarte-mundua aldatzeko
duten gaitasuna. Horrenbestez, animalia arrazional gisa gizakien bereizgarria zera da,
beren buruei eta gizarteari buruzko ikusmoldeak berrebaluatu eta berreraiki
ditzaketela, beren deliberazio eta gogoeta arrazionaletan oinarrituta (Carr, 1990).

Gizakiaren izaera era horretan ulertzen duenarentzat, humanizatzeko balio
duen prozesua izango da hezkuntzaren jarduera: gizabanakoek beren autokontzientzian sakondu, desioak, jarrerak eta aurriritziak aztertu, ezjakintasunetik
askatu, eta beren burua eta ingurune soziala eraldatzeko aukera izango dute.
Hala ere, gauzak horrela, har al dezakegu zientziatzat autonomia razionalaren
garapena bultzatzen duen ikerketa? Eta, era berean, izan al daiteke zientifikoa
hausnarketa kritikoaren ondorioz sortzen den ezagutza? Aurreko atalean azaldu
dudan bezala, Habermasek bi galdera horien erantzuna aurkeztu du. Egile horrek
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zientzia sozial kritikoaren ideia gorpuztu du, eta hori ere jaso eta aurkeztuko dut
hemen. Habermasen iritziz, gizarte modernoek zenbait baldintza sortu dituzte, eta
horien arabera arrazoibidearen kontzeptu klasikoaren azpian ez da jada adierazpen
praktiko egokirik aurkitzen. Horrela, aldez aurretik ezarrita dauden xedeen jazarpen eraginkorra lortzeko tresna bihurtu zaigu arrazoibidea, balio instrumental soila
duen tresna, alegia. Gizakiaren arrazoibideak bere izaera kritikoa galdu du, eta
berekin batera, epaitzeko eta erabakitzeko ahalmena. Horren ordez, kalkulua eta
teknika agertu zaizkigu, eta pentsamendu bihurkorra izan beharrean, arau metodologiko zurrunak nagusitu dira. Morenok dioenez:
Sormen zientifikoa xede duen edonork, hain zuzen ere sormen horri bide ematen
dionari –pentsamendu autonomoa– uko egin beharko dio lehenengo, komunitate
zientifikoan une horretan nagusi diren pentsamendu-ereduak betetzeko, eta pentsamendu-eredu horiek buruan sartu beharko ditu bere arrazoitzeko modua ordezkatzera
iritsi arte. Horrelakorik ez badu egiten, inor ez da zientzialari izatera iritsiko, eta
iristen bada ere, “zientzia ofizialak” erabat kolonizatua edukiko du, eta oso zaila
egingo zaio bere kabuz pentsatzea, eta paradigma nagusiak aldatzea, ezinbesteko
baldintza zientziaren progresurako (Moreno, 1992).

Arrazoibidearen kontzeptuak esanahiaren aldaketa hori nozitu izana, natur
zientziek naturaren munduan lortu duten arrakastaren ondorio zuzena da. Arrakasta
horrek naturaren munduarekiko kontrola ahalbidetu duenez, gizakiaren eta
gizartearen munduarekiko kontrol bera lor zitekeela pentsatu izan da. Ondorioz,
arrazoibide zientifikoak kritikarik ez duen pentsakera gisa egiten du lan, eta
pentsakera diziplina intelektual modernoetara zabaltzeaz gain, eguneroko bizi-moduaren alderdi guztietara ere iritsi da. Habermasen iritziz, arrazoibide zientifikoaren
hedapena hain indartsua izan da, ezen filosofia eta zientziaren artean ditugun
kontzeptuak ulertzeko irizpideak benetan nahastu egin diren. Horrela, zientziak
filosofiatik eratorritako eredu epistemologikoen kontra justifikatu beharko du bere
jakinduriaren grina, orain suposatzen den bezala, zientziatik eratorritako ereduek
filosofia eta epistemologia bera ere epaitu beharrean, orain gertatzen den bezala.
Habermasek “zientifizismo” izena eman dio gertaera horri.
Bere ustez, “zientifizismo” horren emaitzak latzak izan dira, giza eta gizarte
zientzientzat. Teorizazio soziala baloreak kontuan hartzen ez dituen zientzia
bihurtu da, eta sofistikazio metodologikoa eta trebetasun teknikoa dira bere
ezaugarri nagusiak. Ondorioz, subjektuak bere buruarenganako konfiantza galdu
du, bere ekintzen helburuak eta xedeak arrazoibidez zehazteko gaitasuna galdu du,
eta orain bere munduaren irudia errealitate objektibo gisa ikusten du, berak errealitate objektibo horrengan inolako kontrolik izango ez balu bezala. Gauzak horrela,
Habermasek dio filosofia modernoaren zeregina zientzia soziala garatzea dela, giza
arrazoibidea gai sozialetan berritu eta landu ahal izango duen zientzia.
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Hiru dira, Habermasen esanetan, ezagutzan oinarritutako interesak. “Ezagutza,
boterea eta sexu-hezkuntza” kapituluan hirurak azaldu ditut; beraz, oraingoan
hirugarrena —emantzipazioarena alegia— jorratuko dugu soilik. Interes horren
funtsa askatasuna da, arrazoibidea estutzen duen eraginetik askatzea; izan ere, autoritateak, ezjakintasunak, sineskeriak, tradizioak eta beste hainbat faktorek gizabanakoaren askatasuna oztopatzen dute, gizabanakoak egin ditzakeen arrazoizko
hausnarketak oztopatzen dituzte; hortaz, bere ekintzak eta helburuak askatasunez
erabakitzeko oztopo bilakatu dira faktore horiek.
Interes emantzipatzaile horrek zientzia sozial kritikoaren ideia sorrarazi du.
Ezagutza zientifikoak gizabanakoak ilustratu egiten ditu, beren existentziaren
jatorria eta izaera, beren ekintzak eta sinesmenak, ezagutza emantzipatzailea
bultzatuz; era horretan, arrazoibide autonomoa garatzen du.
Habermasek “diskurtso” kontzeptuaren inguruan eraikitzen du bere argumentua:
Diskurtsoak, solaskideek jada ziurtzat hartzen ez dituzten iritzien egia asmoak aztertzen laguntzen du. Diskurtsoan, argudiorik onenaren indarra da betebehar onargarri
bakarra, eta egiaren bilaketa kooperatiboa da arrazoi onargarri bakarra (…). Diskurtsoak ez du eztabaida besterik sortzen (Habermas, 1973).

Baina diskurtsoaren praktika horretan parte hartzen dutenek balioaren inguruko asmo hauek onartu behar dituzte:
1. Esaten dena ulergarria izatea.
2. Egiten diren baieztapen objektiboak baliagarriak izatea.
3. Esaten dena testuinguruan kokatzea, eta justifikagarria izatea.
4. Hizlaria zintzoa izatea, eta entzulea engainatu nahi ez izatea. Asmo horiek
guztiak mintzairaren estrukturan sustraitzen dira.
Habermasen iritziz, era horretan, eta aipatutako balioaren asmoak kontuan
hartuz, lortzen den hitzarmenak “arrazoibidezko adostasuna” gorpuzten du; akordio
hori, hain zuzen, argudio onenaren inguruan adostasuna lortu delako sortzen da.
Habermasek onartzen du arrazoi hutsezko diskurtsoak ez duela deskribatzen
benetan ezadostasunak ebazten diren era. Hala ere, Habermasek “diskurtsoaren
egoera ideala” izendatzen duen irudia sortzen du; hau da, testuinguru sozial bat
eraikitzea, non arrazoizko deliberazioari eta argumentazioari oztopoak ezabatu
zaizkien, elkarrizketa askea eta irekia nagusitu den testuingurua alegia. Horrela,
mintzairaren erabilerari esker, gizabanakoek bizitza sozialaren aldeko nahitaezko
fideltasuna adierazten dute, eta gizakiaren arrazoibidea ideologiaren eta tradizioaren
eragin usteletik emantzipatu egiten da. Hori da, hain zuzen, zientzia sozial kritikoak sortu nahi duen bizitza soziala.
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Zientzia sozial kritikoaren oinarria diskurtsoan kokatzean, gizarte-zientziak
filosofia enpirista modernotik askatzea da Habermasen asmoa, ondoren filosofia
klasikoan kokatu ahal izateko; horrela, arrazoibidearen autonomia eta gizabanakoaren potentzialtasuna azpimarraztuz, norberak bere ekintzak determinatzeko
arrazoizko hausnarketaz baliatu behar duela dio. Baina hori egitean, hezkuntza-zientziaren garapenerako baliabide epistemologikoak ere eskaini ditu Habermasek.
Horrela, zientzia sozial kritikoaren inguruan egiten duen justifikazioa hezkuntza-zientziaren inguruko justifikazioa ere bada, baina ez du zientzia “enpiriko-analitiko” bat defendatzen, aurresana eta kontrola oinarritzat izango dituen zientzia bat,
hezkuntza arrazoizko autonomian eta bizitza soziala forma demokratikoetan
oinarritzen duen zientzia bat baizik, zientzia kritikoa alegia.
Beraz, era horretan “kritikoa”, “hezigarria” eta “zientifikoa” den zientzia bat
agertzen da, Carr-en hitzetan:
“Kritikoa”, autoulermenaren eta gizarte bizitzaren formetan dauden eskasiak erakutsi
eta baztertzeko ereduak eskaintzen dituelako; “hezitzailea”, bera ere hezkuntza-prozesua delako, autokontzientzia eta ekintza ilustratua sortzeko; eta “zientifikoa”,
erabiltzen dituen ebaluazio arrazionalerako irizpideak azaldu eta definitzen dituelako,
irizpide horien baitan egongo baita bere kategoria zientifikoa. Horrela ulertuta,
hezkuntza-zientzia kritiko bat ez litzateke “hezkuntzaren” eta “hezkuntzari” buruzko
zientzia bat izango, “hezkuntzan” eta “hezkuntzarako” zientzia bat baizik. Era
horretan ulertuta, gauza bakar eta bera izango lirateke hezkuntzaren eta hezkuntza-zientziaren helburu edo xedeak (Carr, 1990).

5.3. IKERKUNTZA-EKINTZA, EKINTZAN KOKATUTAKO IKERKUNTZA
Ikerkuntza-ekintza izenarekin adierazten dena argitzen saiatzea, definizio argia eta
xehea ematea baino askoz ere korapilatsuagoa da, arrazoi ugari direla medio. Hasteko eta behin, “ekintzan kokatutako ikerkuntza” izena nahikoa erakargarria da,
berez ikerkuntza-planteamendu zaharrak berriro izendatzeko. Egun aurki ditzakegu,
esaterako, azalean ikerkuntza-ekintza (I-E) etiketa amu gisa azaltzen duten eta ohiko ikerketa teknikak lantzen dituzten liburuak. Edota alderantziz, hausnarketa xumeena duen edozein hezkuntza-praktikaren aldaketa-saiakuntza “ikerketa-ekintza”
gisara ere izenda daiteke. Horrek guztiak dakarrena hauxe da, termino zehatz baten
esanahiaren nahasketa eta hustura.
Horregatik du hain zuzen ere berebiziko garrantzia I-E zer den eta zer ez den
aztertzeak, horrela jakingo baitugu zein den gure hezkuntza-jarduerak eskain diezagukeen ekarpena. Hori da ondoren egitera goazena. Hala ere, arestian esan bezala,
zalantza guztiak argituko dituen definizio baten bidez azaltzea baino zailagoa da;
izan ere, historian zehar I-E-ri berari buruzko kontzeptualizazio ezberdinak egin
baitira. I-E ulertzea hauxe da beraz: I-E-ren zentzuak batuko dituzten ideiak atzematea, eta izen beraren barnean hainbat zentzu, justifikazio eta forma azal daitezkeela kontuan hartzea.
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5.3.1. Zer da eta zer ez da ikerkuntza-ekintza?
Kemmisek eta McTaggart-ek honela seinalatu eta azaldu dute zer den eta zer
ez den I-E:
Parte-hartzaileek gizarte egoeretan abiarazitako ikerketa-modu introspektibo kolektiboa da ikerketa-ekintza, beren gizarte- edo hezkuntza-praktiken arrazionalitatea
eta justizia, eta praktika horien eta praktika horiek burutzen diren egoeren ulermena
hobetu ahal izateko (...). Uste dugu, laguntzailea denean soilik gertatzen dela
ikerketa-ekintza, baina garrantzitsua da argi uztea taldeko kideen banakako ekintzaren azterketa kritikoaren bidez lortzen dela taldearen ikerketa-ekintza (Kemmis
eta McTaggart, 1992).

Hezkuntzaren esparruan I-E ez da hezitzaileek beren lanaren inguruan hausnartzea. Elkarrekintza sistematikoa da ikerkuntza-ekintza, datuak biltzea eta taldeko
hausnarketa sakona egitera behartzen gaituena.
Ez da gatazken irtenbidea soilik. Ikerkuntza-ekintzak berak planteatzen ditu
gatazkak, eta ez soilik horien irtenbideak. Bere abiapuntua ez da arazoak era patologizatu batez ikustea. Ikerkuntza-ekintzak hauxe bilatzen du: mundua hobetzea
eta ulertzea, aldaketa-ikaskuntza prozesuaren bidez.
Ez da beste pertsonen inguruko ikerketa. Ikerkuntza-ekintza, zenbait pertsonak beren lanaren inguruan egiten duten ikerketa da, egiten dutena hobetzeko
asmoz. Ikerkuntza-ekintzak agente autonomo eta arduratsutzat jotzen ditu pertsonak, eta ez ikerketa-objektutzat; elkarrekin lan egitera eta aldaketa- eta hobekuntza-agente izatera animatzen ditu.
Ez da irakaskuntzan aplikatzen den metodo zientifiko enpirikoa. Bere
ikuspegia historian zehar egin diren beste zientzien metodoetatik ezberdintzen da,
eta egoeraren aldaketaz arduratzen da, ez soilik haren interpretazioaz.
5.3.2. “Ikerkuntza-ekintza” kontzeptuaren jatorria
Historian zehar I-E-ren inguruko hiru eredu kokatzen dira. Lehena Kurt
Lewin-en lana dugu (1946). I-E-ren ideia berak baino lehenago beste autore batzuek
erabili bazuten ere, Lewin ahalegindu zen AEBetan eta gerraostean, 1940ko hamarkadaz geroztik, komunitate-esperimentuen ikerketa-lana osatzen, bere hitzetan
«liburuak ekoiztera mugatuko ez zena, baizik eta esperientzia zientifikoa ekintza
sozialarekin batuko zuena». Ikerkuntza-ekintza hainbat testuingurutan probatu zen,
besteak beste etxebizitza integratuetan, lana aurkitzeko aukeren berdinketan, haurren aurreiritzien kausetan eta sendakuntzan, kaleko gaizkile-taldeen soziabilizazioan, eta lider gazteen formazioaren hobekuntzan. Lewinen lanean honako bi
ardatz hauek daude: talde-erabakia eta hobekuntzarako konpromisoa.
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Lewinek hainbat maila dituen espiral baten prozesu gisa deskribatu zuen I-E,
eta horietako maila bakoitza honako azpiatalez osatuta dagoela esan zuen: planifikazioa, ekintza eta horren guztiaren emaitzaren inguruko ebaluaketa. Praktikan,
nolabaiteko aldaketaren edo hobekuntzaren ideia orokorra mahaigaineratzen
denean abiarazten da prozesua, eta taldeak ideia horren inguruko ardura hartzen
duenean.
Horrela, giza-taldeetako arazoen inguruko jarrera-aldaketei buruz egindako
ikerketa-sistema horren erabilerak aldakuntzak eraginkorragoak zirela ikusarazi
zuen, talde horietako kideak ikerketa-prozesuan sartzen baziren eta aldakuntzei
buruzko erabakietan parte hartzen bazuten. Horrela, bere baitan ikerketak dituen
praktika sozialaren ideiari bidea emateaz gainera, I-E-ren jarduera burutu behar
dutenek ekintza sozialen eragile izan behar dutela proposatu zuen, eta ez aditu edo
ikertzaile profesional.
1970eko hamarkadan aurkituko dugu Britainia Handian I-E-ren bigarren mugarria hezkuntzaren esparruan, Stenhouse-ren eta Elliott-en eskutik. Horien iritziz,
zeregin hori ez da aldaketa sustatzeko ikerketa-teknika bat izango; aitzitik, hezkuntza-ideien balioak ideia horiek praktikan gauzatzen direnean soilik adieraz omen
dezake bere benetakotasuna. Hori hezitzaileek baino ezin egin dezakete, beren
praktikaren eta ideien bidez ikertuz. Stenhouseren Humanities Curriculum Project-etik ateratako proiektu ofizialaren eskuliburuan (1970), honako irizpideak
ezartzen dira:
1. Eztabaidagarriak diren gaiak gazteekin ikasgelan landu behar dira.
2. Hezkuntzaren etapa honetan, irakasleak onartzen du beharrezkoa dela
bere iritzi eta ikuspuntu propioa ez bultzatzea.
3. Eztabaidagarriak diren arloen ardatza elkarrizketa izango da, eta ez irakaskuntza (instrukzioa).
4. Adostasuna lortzen saiatu beharrean, elkarrizketak partaideen ikuspuntu
ezberdinak babestu beharko ditu.
5. Irakasleak, elkarrizketaren moderatzaile izaki, kalitatezko ikaskuntzaren
mailaren ardura izango du.
Hauxe dio Jonh Elliottek:
60ko hamarkadako humanitate-irakasleek prozedura praktikoak behar zituzten,
zeuden ezagutza humanistikoek ikasleen esperientziei begira egokitasun kutsu bat
har zezaten, ulermenaren teoria berri baten baitan eta teoria hori oso desberdina
izango zen zehaztutako praktikaren berri ematen zuen teoriaren aldean. Praxiologia
deituko diot ideien espresio-prozedura horri. Praxiologia baten funtzioa ideien eta
ahaleginen artean bitarteko izatea da, praktikan eguneratzeko. Ideiak modu praktikoan
moldeatzeak, ideia horiek martxan jartzen laguntzeaz gainera, praktikan egiaztatu eta
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aldatzeko aukera ere ematen du. Ideiak ekintza bihurtzeko artearen oinarri da
praxiologia, egiteko modu hoberenari buruz praktikoek duten iritzia mugatu gabe
(Elliot, 1990).

Ez da, beraz, aurreikusitako hezkuntza edota gizarte-aldakuntza jakinak lortzeko saiakera, hezkuntza pentsamolde jakinek izan dezaketen adiera praktikoari
buruzko ikerketa baizik, edota oinarri pedagogikoaren eta praktikaren arteko
koherentzia lortzeko ahalegina.
Hala ere, Stenhousek sortu eta Elliottek jarraitu zuen ideiak konponbide zaileko
arazoekin egin du topo: hezitzaileek ezin dituzte beti beharrezkotzat jotzen dituzten
aldaketa horiek burutu, baldin eta lanean diharduten egitura instituzionalean bakarrik ari badira. Egitura hori hain da sarkorra, ezen ez baitira bere existentziaz ere
jabetzen, ezta beren lanaren interpretazioan duen eraginaz ere. Horrela, berezko eta
ohikotzat jotzen dituzte ohituren presioak eragindako tradizioak, sistemaren funtzionamenduaren aitzakian oinarritutako aginduak.
Hori da, hain zuzen ere, Stephen Kemmisek atzematen duen zailtasunik
nabarmenena. Egile horrek, Wilfred Carr-ekin batera, I-E-ren birkontzeptualizazioa bilatzen du 80ko hamarkadaz geroztik; horretarako Lewinen ereduan oinarritu
dira. Beren iritziz, hori ezin da ulertu irakasleen banakako praktikaren aldaketa-prozesu gisa, elkarrekin abiatzen den aldaketa sozialaren prozesu gisa baizik. Horretarako Habermasen teoria kritikoaren laguntza izan dute. Carren eta Kemmisen
iritziz, hiru ezaugarri aurreikusten dira Lewinen I-E-ren ereduan: bere izaera partehartzailea, bere bultzada demokratikoa, eta aldi berean, zientzia sozialaren eta
aldakuntza sozialaren alde egiten duten ekarpenak (Carr eta Kemmis, 1988).
5.3.3. Ikerkuntza-ekintza ereduaren ezaugarriak
José Contreras Domingok (1999) azaldu dizkigu I-E-k dituen berezko ezaugarriak. Egile horrek, I-E-ren inguruko hainbat ikuspegi aztertu ondoren, ondoko
bost multzoetan bildu ditu:
I-E-k ezagutza eta ekintza uztartzen ditu
I-E-k zalantzan jartzen du oso zabalduta dagoen honako ideia hau: praktikan
eragiteko arrazoizko modua, eskura dagoen ezagutza aplikatzea da, eta benetako
ikerketa, berriz, errealitate edo fenomeno bat ezagutzera bideratzen dena da.
Ezagutza horretatik ondorioztatutako teknikez eta aholkuez baliatuko da, beraz,
praktika. Horren aurrean, I-E-k praktika bera bihurtzen du ikergai.
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I-E-k praktikaren ikuspegi instrumentala zalantzan jartzen du
Praktika ez da aldez aurretik jakinak diren emaitzak lortzera zuzendutako
ekintzen multzoa. Hezkuntzan, fenomeno konplexuagoa da praktika. Horregatik ez
da aplikagarria bitartekoak eta xedeak bereizten dituen ikusmoldea. I-E-k, beraz,
hezkuntza-praktikaren ikuspegi teknologikoa baztertzen du.
I-E praktikan dihardutenek burutzen dute
I-E-k proposatzen duen ezagutzaren eta ekimenaren arteko uztarketak
beharrezkotzat jotzen du praktikan dihardutenek burutu behar dutela ikerketa. Ez
dago ezagutza eta ekintza bilaketa-prozesuaren alderdi bereiztutzat ulertzerik,
praktikaren eraldaketarako ezinbestekoa delako praktikak bera ulertzeko modua
eraldatzea. Egiten dugunaren adiera eta balioa aldatzeko modu bakarra gure
ekintza eta ikuspegia ikergaitzat hartzea da.
I-E-ren xedea praktikaren hobekuntza da
I-E praktika eraldatzera edota hobetzera zuzentzen da. Hori da, hain zuzen
ere, ikerketa konbentzionaletik bereizten duen faktorea. Hala ere, horrek ez du esan
nahi I-E-n ezagutzaren aldeko grinak lekurik ez duenik. Baina, kasu honetan,
praktikarekin lotura handia duen ezagutzaz ari gara hitz egiten. Horrek hauxe esan
nahi du, ezagutza horrek ez duela alboratzen errealitatea ezagutzea, ezta geure
buruari galdetzea ere, zer egin behar dugun, nola egin daitekeen, eta zein diren
zailtasunak.
I-E aldaketa sozialaren aldeko ikusmoldea da
Testuinguru sozial jakin batean praktika eta bere hobekuntza planteatzerakoan, agerikoa da I-E-k praktika sozialak aldatzea proposatzen duela. Zein aldaketa
mota egin behar den, nola gauzatu behar den, norantz gidatu behar duen, zein diren
bere protagonistak… galdera horiek guztiak dira, nola edo hala, I-E-k erantzuten
dituenak. Heziketa ezin da ulertu kudeatzen duen marko instituzionalean arretarik
jarri gabe, ikastetxeetan ezarritako kultura- edota hezkuntza-esperientziek dituzten
aukera politikoei eta ondorio sozialei begiratu gabe. Hezkuntzaren praktikak eraldatzea planteatzen denean, beharrezkoa da alderdi horiek guztiak ulertzea, baita
aldatzeko saiakerak dituen mugak ere, edota alderdi horiek eragiten dituzten oztopoak. Baliteke horiek guztiak ikerketa-objektu bilakatzea. Hala ere, I-E-k berak
dakar berekin aldaketa sozialaren aldeko ikuspegia ingeniaritza-eredu sozialen
aurrean, non adituak eta agintariak diren zuzenketa- eta aldaketa-prozesua kontrolatzen dutenak, I-E-k bere burua hezi dezakeen erkidegoa du helburu politikotzat.
Kasu horietan, bertan dihardutenak dira beren praktikaren arduradunak, eta eraldaketaren protagonismoa bereganatzen dutenak.
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5.4. IKERKUNTZA-EKINTZA SEXU-HEZKUNTZAN
ETA EZAGUTZA SOZIAL KRITIKOA
I-E sexu-hezkuntzan aplikatu ahal izateko, oinarrizko baldintza da gure hezkuntza-praktikaren eta gizakiaren sexualitatearen ikuspegiaren aurrean dugun iritziaren
eta jarreraren inguruko hausnarketa egiteko prest egotea, prozesua norberaren iritzi
horietatik abiatuko baita. Asmoa, berriz, ez da izango gure pentsamoldea inposatzea,
edota ondokoak konbentzitzea, diskurtsoa garatzen hastea baizik. Argi izan behar
dugu arrazoibide askatzailea intelektualekiko mendekotasunaren kontrakoa dela.
Hori dela eta, hezitzaileon zeregina betetzean sortzen diren kategoria interpretatiboak erabili behar ditugu lanean; horrela, errealitatearen ikuspegi dialektikoa
lehen eskutik lortzeaz gain, gaizki ulertzeak eta okerrak gainditzeko bilgunea
osatuko dugu, elkarrekintzaz gure praktikaren gaineko azterketa eginez hezkuntza-paktikak dituen alderdi sozialen inguruko ideologia ulertzera eta eraldatzera irits
baikaitezke, erabiltzen ditugun material curricularrek gordetzen duten ideologia
ezkutuari alternatiba emantzipatzaileak elkarren artean eraikiz.
Sexu-hezkuntzaren praktika aurrera eraman nahi izateak diziplinartekotasuna
eskatzen du, eta horrek, aldi berean, metodologia konstruktibista konplexua
diseinatzea. Tamalez, ikastetxe gehienetan aurki dezakegun programa kontrakoa
izaten da, eta helburuak, edukiak, jarduerak eta ebaluazio irizpideak bata bestearen
segidan aurkezten dira.
Horregatik, hezitzaileari bere hezkuntza-praktikaren ikerlari bilakatzeko
aukera eskaintzen dio I-E-k; izan ere, nor da bera baino egokiagoa ikasgela
barruan gertatzen diren gatazkak ezagutzeko eta gainditzeko? Zentzu horretan,
beharrezkoa da material curricular irekiagoak sortu eta erabiltzea, horrelakoek
eskainiko baitiote zeregin autonomoa eta eraikitzailea irakaskuntza-ikaskuntza
prozesuan parte hartzen duten agenteen jarduerari. Hezitzaileen eta ikasleen ekarpenei eta ideiei leku egiteko asmoz, ezabatu egin behar da hezkuntzaren teoriaren
eta praktikaren arteko aldea, eta azken finean, ikastetxeak beren berrikuntza
pedagogikoaren motore bihurtu, ikastetxetik bertatik beren premien arabera eta
elkarrekintzan berrikuntzak bultza ditzaten.
Hori lortzen ez den bitartean, hezkuntzako profesionalok ez ditugu zertan
material curricular horien ideiak gure praktikaren gainetik ezarri; aitzitik, material
horietan biltzen den ezagutza hobetzeko beharra eta ardura dugu, eta hori elkarrekintzan eta prozesu dialektikoaren bidez lortuko dugu. Prozedura horrek, hasiera
batean, ahalegin handiagoa eska diezaguke hezitzaileoi, baina, era berean, baita
gure hezkuntza-praktikaren hobekuntza ere.
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5.4.1. Interesgunea eta I-E-ren lau ardatz
I-E-ren balioa praktikan kokatzen denez, Kemmis-en eta McTaggart-en eredua
jarraituz, metodologia horrek dituen etaparik garrantzitsuenak aipatuko ditugu
ondoren. Bi egile horiek azaltzen diguten bezala,
Ikerketa hau parte-hartzailea eta elkarren artekoa da, lantalde barruan azaltzen diren
kezken ondorioz sortzen dena. Partaideek beren kezkak eta interesak adierazten
dituzte; ondoren, besteen iritziak aztertzen dituzte, eta zer egin daitekeen asmatzen
ahalegintzen dira. Elkarrizketaren bidez, zer egin daitekeen erabakitzen dute, eta
horrekin talde-proiektu bati heltzen zaio. Talde horrek bere interesgunea zehazten du,
eta interesguneak lantaldeak diseinatuko duen estrategiaren arloa definitzen du.
Taldeko lankideek (ikerlariek) burutuko diren ekintzak planifikatu eta lanari ekiten
diote. Bai bakarka eta bai taldean, ekintzen emaitzak behatzen dituzte, eta azkenik,
horien inguruko hausnarketa egiten dute (Kemmis eta McTaggart, 1992).

Interesgunea ez da gauzak hobetzeko metodoa; sexu-hezkuntzaren inguruko
kezka baten izaera mugatzen eta formulatzen du, eta ez da, besterik gabe, hobea
omen den metodo baten onarpena. Interesguneak lantaldearen zeregina bideratuko
du, eta zikloaren lau ardatzetan beharrezkoa den sarbidea eskainiko dio. Lau ardatz
horiek osagarriak dira elkarren artean, espiralaren irudia behin eta berriz osatuz.
I-E aurrera eraman ahal izateko, lantaldeko kideek honako hau burutuko dute:
– Gertatzen ari dena hobetzeko izaera kritikoa —emantzipatzailea— duen
ekintzen plangintza bat garatu.
– Plangintza praktikara eramateko jarduerak diseinatu.
– Testuinguru jakin batean ekintza kritikoaren emaitzak behatu.
– Emaitza horien inguruko hausnarketa egin, ondoren plangintza berrituari
edo berriari hasiera eman ahal izateko.
I-E-k sexu-hezkuntzaren diziplinartekotasuna gorpuztea errazten du horrela.
Hezkuntzako profesionalek beren zereginetan egunero egin behar dutena proposatzen da hemen, baina zoritxarrez sexu-hezkuntzaren ezagutza maiz geratzen da
zeregin honetatik kanpo. I-E-k lekua uzten dio ezagutza horri, eta horri esker hezitzaileok ez ditugu geure burua eta lana isolatuta ikusiko; ondorioz, I-E-ren praktikatik ateratzen den emaitza ez da etsipena, gogorik eza edota ezkortasuna, baizik
eta hezkuntzaren beraren ulerkuntza eta eraldakuntza.
Lau ardatzen ezaugarririk esanguratsuenak aztertzen hasiko gara. Horretarako,
etapa bakoitza aztertuko dugu; planifikazioarekin hasiko gara beraz. Ekintza antolatua dugu plangintza, ekintzaren aurretik burutu behar dena aurrerantz begiratuz.
Kemmisek eta McTaggartek onartzen dutenez,
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Onartu behar da gizarte-ekintza guztia ezin dela aurretik jakin, eta halako arrisku bat
badu horrenbestez. Plan orokorrak malgua behar du izan, aurreikusi gabeko
kontuetara eta aurretik bereizi ezinak ziren mugetara egokitu ahal izateko (Kemmis
eta McTaggart, 1992).

Plangintzatik ondorioztatuko den ekintza kritikoki informatuta egongo da,
ondorengo bi zentzuotan; batetik, aldaketa sozialak ekar ditzakeen ondorioak kontuan hartu behar ditu; era berean, egoeraren muga errealak, materialak eta politikoak ezagutuko ditu. Bestetik, elkarrizketak erabateko garrantzia du; elkarrizketak
berak hezitzaileok ditugun mugak gainditzen eta egoera hobeto ezagutzen lagunduko du, eta irekitzear dagoen prozesuan sakontzea ahalbidetuko du. Horrela,
hezitzaileok egoera jakin baten aurrean hobeto erantzuteko gai egingo gaitu; beraz,
sexu-hezkuntzaren inguruan egingo den ekintza emankorragoa izango da. Elkarrizketak mintzaira garatzen lagunduko du; hortaz, egoera ulertzea eta aztertzea
errazagoa egingo zaigu.
Bukatzeko, I-E-ren lau etapak zehaztu ditut ondoko eskeman. Espiralaren
amaierak prozesuaren hasierarekin egiten du bat; horrela, prozesua nahi beste luza
daiteke:

Hausnarketa

Plana

Ekintz
a eta B
ehaket
a

Ekintz
a eta B
ehaket
a

Berriz aztertutako plana

keta
snar
Hau

Plana
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1. Planifikazioa: ezaguna den egoera bat aldatzeko burutuko diren ekintzen
gaineko hausnarketa-prozesua da.
2. Ekintza: aurreko urratsean egindako planifikazioa gauzatzen da.
3. Behaketa: datuak jasotzen dira ekintzaren garapenaren inguruan.
4. Hausnarketa: jasotako datuak interpretatu eta prozesua gogoratzen da,
ondorengo jardueretan hausnarketa horrek balio izan dezan.
Prozesu hori amaitzean, berriz ere has daiteke planifikatzen.

6. Ondorioak

Amezúak gogoratu duenez, etengabe jorratzen den heziketa da sexu-hezkuntza, bere barnean eredu ezberdinak aurkitu arren. Horrela, testuinguru batzuetan zeregin
horri era formal eta sistematizatu batez ekingo zaio; besteetan berriz, “adituen esku”
utziko da, eta beste zenbait kasutan, ez da ezer jakin nahi izango gai horren inguruan. Egoera horietan guztietan, sexu-hezkuntza jorratzen dela dio Amezúak.
Abiapuntu hori ontzat hartuz, emakume- zein gizon-taldeetan, ikastetxeko eta laneko harremanetan, familia barruan eta gazteen arteko elkarrekintzan dirauen sexu-kulturari egin behar diogu so.
Horrela, mito, tabu eta kontraesan ugarik dirau oraindik ere, gizakiaren sexualitatearen inguruan. Gazteak, gurasoak eta irakasleak ez daude gatazka horretatik
at; are gehiago, beren isla garbia dira. Gainera, irakasleak haurren sexu-hezkuntzaren ardura hartzera behartu ditu hezkuntzak, baina ez du horretarako bitartekorik
eskaini.
Sexu-hezkuntzak, beste edozein hezkuntzak bezalaxe, bere helburuak markatu behar ditu etapa bakoitzerako. Helburu horietatik ondorioztatuko diren edukiak
ere zerrendatu behar ditu. Horri guztiari egokitzen zaion metodologia aukeratu
behar du, eta azkenean ebaluatzeko irizpideak markatu behar ditu. Sexu-hezkuntza
zehar-lerrotzat hartzea aurrerapausoa izan da; hala ere, merezi duen trataera zehaztu
gabe uzteak ez dio mesederik egin.
Ez da aski heziketa horren garrantziaz ohartzea, eta zehar-lerro gisa curriculum barruan txertatzea. Lan honetan bildu dugun errealitateak erakusten duenez,
sexu-hezkuntzak, zehar-lerroa izateaz gain, hezkuntza-sisteman bere espazio propioa izan behar duelakoan nago.
Hemen ez naiz hezkuntza moralista baten alde ari, emantzipatzailea den hezkuntza baten alde baizik; demokratikoa eta askatzailea izango da, pertsonak hezteko
asmoa izango du alegia, eta hezkuntza-prozesuaren partaide diren agente guztien
parte-hartzea ahalbidetuko du, beraz.
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Era berean, ez dugu sinesten asexuala den heziketa afektibo-sexualean. Sexu-hezkuntzaren helburu nagusia pertsonak heztea da, baita nork bere burua ezagutzeko eta garatzeko baliabideak eskaintzea ere, norbera bere gustuak baloratzera, gozamena ezagutzera, eta hori konpartitzera anima dadin. Azken finean, hain garrantzitsua den pertsonaren ezaugarri hori aberastu ahal izateko, sexutuak diren kideak
hezi eta biografia pertsonal anitzak eraiki behar dira. Hori da ustez sexu-hezkuntzaren balio nagusietako bat, eta bide horretan lan hau lagungarria izango delakoan
eman nahi izan dut argitara.
XXI. mende honetan inoiz baino garrantzitsuagoa da sexu-hezkuntzaren beharraz mintzatzea. Hezkuntza-sistemak ezin dio pertsonaren dimentsio aberasgarri
horri bizkarra eman, eta trataera egokirik gabe utzi, pertsona bere osotasunean hezitzeko ardura baitugu, eta sexualitatea pertsonaren esparru garrantzitsu, aberasgarri eta gozagarria baita. Gizakia berez ezin da ulertu bere sexualitatea ulertu gabe.

Badakit gaur egun gizakiaren sexualitatearen hezkuntzari leku gutxitan eskaintzen zaiola merezi duen espazioa; halaere, sexu-hezkuntzaren inguruan daramatzadan urte luze hauetan esperientzia anitzak bildu ditut, eta maiz aurkitu dut,
esaterako, ikastetxeren batek bere kabuz eta ia laguntzarik gabe egindako programazioa. Saio hau esperientzia eta esku-hartze horiei laguntzeko egin dut, eta ene
saiakerarekin asmatu dudalakoan, agurtu aurretik, bide beretik jarraitzera animatu
nahi zaituztet.
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