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a debat

Sexualitat i Drets dels Infants
Com acompanyem la descoberta infantil del 
propi cos i els dels altres? Cal defensar el dret a 
l’acompanyament emocional i sexual dels infants, 
on escoles i famílies tenen un paper  essencial
Pere Juan 
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om entenem l’acompa-
nyament emocional i 
sexual en els infants de 
0-6, des d’una perspec-

tiva de l’educació lliure?
La família és l’agent educatiu 

fonamental en la nostre societat. 
L’escola infantil l’entenem com 
una continuïtat d’aquest acompa-
nyament. Un acompanyament que 
es fonamenta en el vincle afectiu i 

aprendre de forma activa. Són com 
dues cares de la mateixa moneda.

Des que els infants tenen una 
certa autonomia motriu, manifes-
ten un impuls per explorar l’espai, 
els objectes, els cossos de les per-
sones properes, el seu propi cos. 
És una necessitat que els portarà 
a desenvolupar capacitats i habili-
tats necessàries per la vida i que 
tenen a veure, d’una forma o d’una 
altre, amb la autonomia.

En aquesta etapa infantil, dels 
0 als 6 anys, la necessitat d’explo-
rar és també un dret. Des de la 
meitat del segle passat, les dife-
rents teories sobre l’aprenentatge 
destaquen la importància de l’ex-
ploració. Piaget, que es declarava 
epistemòleg (¿que és el coneixe-
ment i cóm aprenem?) de vocació, 
va fonamentar tota la seva teoria 
en la interacció amb l’ambient. 

El famós equilibri entre adap-
tació i assimilació. Però també tots 

els autors posteriors que van de-
senvolupar el seu treball dins o a 
prop del constructivisme (Brunner, 
Vigotsky, etc), van donar una relle-
vància fonamental a l’acció sobre 
l’ambient.

És a dir, l’exploració és una eina 
fonamental per la descoberta del 
món i d’un mateix. I l’exploració 
del propi cos i del cos dels altres 
es una forma particular d’aquest 
fenomen global que impulsa els 
éssers humans a investigar tot allò 
que perceben els sentits.

L’acompanyament emocional 
és fonamenta en un vincle “incon-
dicional”. En una acceptació de 
l’altre sense judici. En una dispo-
nibilitat, per part de l’adult/a per 
acollir les emocions, siguin les que 
siguin.

Aquests dos aspectes de l’edu-
cació, acompanyament emocional 

-
lació amb l’altre. Els infants apre-

nen a reconèixer les seves emoci-
ons i a tractar amb les emocions 
dels altres. Dins les relacions que 
s’estableixen entre ells i elles, 
apareix la sexualitat com una di-
mensió més de la relació humana, 
però aquesta és diferent de la se-
xualitat adulta.

Per un infant, les zones geni-
tals no tenen una consideració 
especial, apart de les que pugui 
ser transmesa pels adults. La seva 
recerca està plena de curiositat 
i innocència. La seva sexualitat, 
en contrast amb la dels adults és 

maduració genital que els porti a 
necessitar una “culminació”.

Pero a través d’aquesta ex-
ploració hi ha molts aprenentat-
ges importantíssims que poden 

assolir: descoberta del propi cos 
i del dels altres, respecte vers un 
mateix i els altres, posar límits, 

<< En l’etapa 
infantil, dels 
0 als 6 anys, 
la necessitat 
d’explorar és 
un dret >>

<< Estem els adults 
preparats per 

acompanyar-ho?  
Ben poc, però 

en podem 
aprendre >>
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sensibilitzar-se vers les necessi-
tats pròpies i dels altres.

De sempre, la nostra cultura 
occidental arrossega un gran tabú 
en relació amb la sexualitat. Però 
això pot evolucionar perquè les 
nostres vivències siguin molt més 
favorables.

Tanmateix, estem preparats 
els adults per acompanyar-ho? Ben 
poc, però podem aprendre.

S’ha d’aclarir que l’adult, en 
cap cas participa d’aquesta ex-
ploració. És un acompanyament 
des de fora. La sexualitat infantil 
i adulta no s’han de barrejar mai.

El primer principi, i això va 
més enllà de la sexualitat, és el 
respecte i la seguretat. Ha d’haver 
un consentiment i acceptació per 
part de tothom que participi. En 
aquest sentit, la funció de l’adult 
és essencial, com en qualsevol al-
tre àmbit, per assegurar que l’ex-
periència sigui enriquidora. De 
fet, és una gran oportunitat pels 
infants que no saben posar límits 

en relació al propi cos o que no són 
capaços d’entendre el dels altres.

A més a més d’aquesta segure-
tat emocional, també hem de tenir 
en compte la higiene i seguretat fí-
sica. Per exemple no es poden uti-
litzar objectes.

Tenint en compte aquestes nor-
mes de seguretat que s’apliquen, 
com he dit, a qualsevol interacció, 
tot està permès.

I, com en qualsevol altre àm-
bit, si detectem un comportament 
que ens incomoda, hem de parar 
atenció, posar límits si cal i com-
partir amb l’equip i amb la família. 
Apart de les possibles tendències a 
imposar o no ser capaç de dir que 
no, les quals es tracten com qual-
sevol altra àrea, estan aquelles 

masturbació compulsiva o la imita-
ció de la sexualitat adulta (moltes 
vegades mediatitzada per mitjans 
de comunicació).

En aquests dos darrers casos, 
la intervenció acostuma  a ser in-

directa.
Què aprèn l’adult acompanyant 

la sexualitat infantil? Una vegada 
superat el impacte de veure com 
exploren els seus genitals, sols, en 
grup, etc, l’adult pot mirar cap en-
dins i veure què l’incomoda, què el 
remou, perquè no pot estar emo-
cionalment tranquil en aquesta si-
tuació.

A mesura que es va “acostu-
mant” i veient cada vegada més 
normal aquest tipus de coses, pot 
preguntar-se si la seva sexualitat 
és tan sana com la que practiquen 
els infants. Segurament la seva se-
xualitat començarà a ser més lliure 
i innocent.

Com en molts altres aspectes de 
l’educació, acompanyar els infants 
ens dóna l’oportunitat de revisar 
les nostres ferides i limitacions. 
Acompanyar la sexualitat infantil 
ajuda a que la de l’adult es desen-
volupi d’una forma més plena. Fins 
i tot es podria dir que tàntrica, en 
el sentit de presència. 


