
< índex

FEP.net 3 • desembre 2006 • Créixer en una societat plural ALTRES APORTACIONS

17

Educació, seducció, tedi
En aquest breu article em proposo reflexionar sobre la figura del 
professor i la seva relació amb la categoria postmoderna de seducció. 
Aquesta categoria esdevé clau a l'hora d'interpretar alguns trets 
simptomàtics de la nostra societat contemporània. Lipovestky  ha 
emprat aquesta categoria per explicar alguns aspectes característics 
de l'anomenada societat postmoderna: la societat occidental a partir 
dels anys 80 . Per Lipovetsky, aquesta categoria no té una dimensió 
psicologicoamorosa (no està relacionada amb el mite de Casanova 
o Don Juan), sinó sociològica . En la societat actual, la publicitat utilitza 
la seducció per convèncer l'individu de la necessitat de comprar i 
adquirir un producte determinat. Evidentment, la seducció, s'ha estès 
a altres àmbits que no són estrictament els de la publicitat: entre 
aquests, el de l'educació i la política. 

En les societats democràtiques actuals es tracta, més que d'obligar 
els ciutadans, de convèncer-los. Per fer-ho se'ls sedueix d'una manera 
molt semblant a com es fa en la publicitat. Per aquesta raó, en la 
nostra societat, s'hi palesa una diferència fonamental respecte a altres 
moments històrics considerats democràtics: a l'antiga Grècia els 
filòsofs ensenyaven la retòrica (i Sòcrates la dialèctica) amb una finalitat 
política, la de convèncer els ciutadans de la polis a través de la força 
dels arguments. En canvi, en el món actual, el ciutadà resta convençut, 
més que a través de la força de la raó, a través de la força de la 
seducció . En política, la seducció és absolutament fonamental.

Aquest fet sociològic, que s'observa en la política, també és present 
en l'educació. De tota manera, l'assimilació d'aquesta categoria per 
part de l'educació, no crec que hagi estat quelcom conscient, tot i 
que, en el cas de secundària i batxillerat, la LOGSE ha introduït una 
pauta en aquesta direcció, amb la intenció d'afavorir... [llegir més]

La diversitat ignorada: escola i 
diversitat sexual
1. Introducció. L'absència de la diversitat sexual a les escoles

Tot i que el sistema educatiu actual promou la possibilitat que es parli 
de diversitat sexual a l'aula, a la pràctica continua el silenci. Aquest 
article pretén constatar aquesta absència, tant en l`àmbit de les ciències 
de l'educació, com de la pròpia pràctica docent. Analitza la forma actual 
que pren l'educació sexual, constatant que ho fa sota el prisma de 
l'heterosexisme. Pretén, a més, oferir alguns suggeriments per al 
tractament adequat d'aquesta diversitat a les escoles, proposant fórmules 
d'inclusió tant a través del currículum ocult com del currículum formal.

Estem lluny de la normalització social de la diversitat sexual a l'aula: tot 
l'ensenyament està pensat per a i per persones heterosexuals. Aquest 
ensenyament  tracta els desitjos, les identitats sexuals, les vivències i 
actituds dels estudiants com a heterosexuals. Aquest plantejament és 
doncs discriminatori i excloent, ja que està enviant el missatge a l'alumnat 
homosexual que continua essent anormal i estrany. Cal, doncs, una 
educació que no negui l'existència d'alumnat, professorat, pares i mares 
homosexuals, lesbianes, bisexuals i transgenèrics/ques. 

Pel que fa a les Ciències de l'Educació, aquest silenci es produeix en 
un context de creixement de la investigació sobre altres diversitats 
discriminades anteriorment (gènere, educació especial, interculturalitat). 
Afortunadament, a nivell docent ja s'estan produint iniciatives que de 
manera aïllada i amb recursos escassos intenten pal·liar aquestes 
carències en l'àmbit de la investigació. És el cas de la guia didàctica per 
a la introducció transversal de la diversitat sexual elaborada pels 
professors de Xente Gai Astur , o de la literatura infantil que en forma 
de contes tracta el tema amb absoluta normalitat... [llegir més]

Dr. Antoni Llach, professor col·laborador del Departament de Pedagogia Dr. Alfons Romero, professor del Departament d'Empresa
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En aquest breu article em proposo reflexionar sobre la figura del professor i la seva relació 
amb la categoria postmoderna de seducció. Aquesta categoria esdevé clau a l’hora 
d’interpretar alguns trets simptomàtics de la nostra societat contemporània. Lipovestky1 ha 
emprat aquesta categoria per explicar alguns aspectes característics de l’anomenada 
societat postmoderna: la societat occidental a partir dels anys 802. Per Lipovetsky, aquesta 
categoria no té una dimensió psicologicoamorosa (no està relacionada amb el mite de 
Casanova o Don Juan), sinó sociològica3. En la societat actual, la publicitat utilitza la 
seducció per convèncer l’individu de la necessitat de comprar i adquirir un producte 
determinat. Evidentment, la seducció, s’ha estès a altres àmbits que no són estrictament els 
de la publicitat: entre aquests, el de l’educació i la política.  


En les societats democràtiques actuals es tracta, més que d’obligar els ciutadans, de 
convèncer-los. Per fer-ho se’ls sedueix d’una manera molt semblant a com es fa en la 
publicitat. Per aquesta raó, en la nostra societat, s’hi palesa una diferència fonamental 
respecte a altres moments històrics considerats democràtics: a l’antiga Grècia els filòsofs 
ensenyaven la retòrica (i Sòcrates la dialèctica) amb una finalitat política, la de convèncer 
els ciutadans de la polis a través de la força dels arguments. En canvi, en el món actual, el 
ciutadà resta convençut, més que a través de la força de la raó, a través de la força de la 
seducció4. En política, la seducció és absolutament fonamental. 


Aquest fet sociològic, que s’observa en la política, també és present en l’educació. De tota 
manera, l'assimilació d'aquesta categoria per part de l'educació, no crec que hagi estat 
quelcom conscient, tot i que, en el cas de secundària i batxillerat, la LOGSE ha introduït 
una pauta en aquesta direcció, amb la intenció d’afavorir l’aprenentatge (el 
reproduccionisme sociològic explica prou bé com es produeixen aquests processos 
d’adaptació dels models socials exteriors per part de l’escola o la universitat). Ens estem 
referint als crèdits variables. En aquest sentit, la LOGSE considera fonamental l'autonomia 
dels centres de secundària a l'hora de dissenyar-los, i aquest fet ha suposat que la reforma 
educativa implantada de manera general a partir de l’any 1992, hagi estat criticada amb 
l’afirmació que proposa una educació a la carta. Malgrat que la reducció d’aquests crèdits 
variables ha estat constant en aquests últims anys, els criteris que s’han emprat per 
dissenyar-los han partit tot sovint de la idea que han de ser interessants, és a dir, seductors.  


En el món universitari, igual que en l’àmbit de l’ensenyament secundari i el batxillerat, 
aquest procés també s’ha produït. En les últimes dècades s’ha accentuat no només la 
creació de noves facultats amb una oferta atractiva, interessant, també les carreres han estat 
dissenyades, igual que els crèdits variables a l’E.S.O., seguint criteris de seducció 


                                                             
1 Lipovetsky és un sociòleg i filòsof francès que ha estudiat el complex fenomen de la postmodernitat. Un 
dels seus llibres més remarcables és: L’era del buit. 
2 La postmodernitat s’inicia als anys 80, i és un fenomen sociològic i filosòfic exclusivament occidental. 
Una de les característiques més importants de la Postmodernitat és la impossibilitat, en aquesta era, de 
desenvolupar una teoria unitària del saber. 
3 Vegeu G. Lipovetsky: L'era del buit. Pàg. 24. Ed. Anagrama. 1998. 
4 Habermas faria bé de tenir-ho en compte. Habermas és un filòsof que ha intentat superar la crisi de la raó 
il·lustrada amb una teoria de l'acció comunicativa que recupera la força de la raó com a fonamentadora de la 
societat i la realitat en el sentit, precisament, il·lustrat. 







dissimulats a partir d'aspectes com la competitivitat i l'aposta tecnològica. Així, el tema de 
les noves tecnologies no obeeix tan sols a raons de competència i eficiència, també està 
relacionat amb la qüestió de la seducció, tot i que la teoria o la filosofia de l’educació no 
l'aborda des d'aquesta perspectiva. És a dir, en l'actualitat, la qüestió de les noves 
tecnologies, no només a la universitat, sinó també al Batxillerat i a l’E.S.O, està molt 
lligada a la idea d'atorgar als estudis que s'ofereixen una imatge de novetat. Evidentment, 
aquest abús constant de la seducció fa que en la nostra societat es valori més la forma que 
no pas el contingut. Per això, aquest món actual és un món epidèrmic, sense profunditat. 
Per definir-lo podem emprar aquella sentència que Montaigne aplica a l’home: “En ella 
no hi ha cap més profunditat que la seva superficialitat”.  


De tota manera, la dependència del món de l’ensenyament respecte a la categoria 
postmoderna de seducció no s’esgota en la seva vessant més institucional. També afecta 
els alumnes des del seu interior. És a dir, és un fenomen que la seva consciència ha 
absorbit. En l’actualitat, l’alumne, tant de l’E.S.O. com del batxillerat i de la universitat, vol 
que se’l sedueixi durant les classes com ho fa la publicitat o els humoristes de la tele i de 
la ràdio. Així, els comentaris que els professors sentim tot sovint, tant en un lloc com en un 
altre, és: “quin pal!”, “quin fàstic!”. Això, que s’ha dit sempre a les aules i a la 
universitat, avui ha agafat un nou enfocament. Perquè, si bé abans també es deia, avui, 
l’alumne ha assumit que el professor l’ha de divertir per obligació.  


I no ha de ser així! Car, que la societat hagi fet de la categoria de seducció un dels seus 
pilars fonamentals no justifica pas que l’educació hagi de ser seductora i divertida. El 
coneixement, com defensa Plató en el mite de la caverna interpretat antropològicament, és 
un procés dolorós, costós. Però la pedagogia contemporània (com posa en evidència la 
Teoria i la Història de l’Educació) ha prescindit d’aquest punt (el tema de la memòria i de 
la seva desvalorització en el camp pedagògic s’ha d’interpretar, segurament, des d’aquesta 
perspectiva). Aquest fet explica també la importància que el cognotivisme psicològic ha 
tingut en aquests darrers anys: és a dir, la valoració, sobretot a secundària, dels 
procediments per sobre dels continguts. Per tot plegat, avui, “és profecia i ho sap 
tothom”, els coneixements no es consoliden. En moltes ocasions, l’alumne de secundària, 
fins i tot l’alumne universitari, afronta un examen com si fos una prova d’un concurs de la 
tele. Només li importa allò de “prova superada!”, que es diu en aquests casos.  


Tanmateix, la identificació entre seducció i educació no tan sols implica la no assimilació 
de coneixements, també allunya l’alumne de la vida. Car, el món, més enllà de l’escola o 
de la universitat no és pas un món massa divertit. Més aviat és una realitat tràgica, plena de 
contradiccions econòmiques i socials, que semblen, la gran majoria d’elles, insuperables 
(personalment, penso que és impossible viure una vida que no sigui problemàtica i que la 
pedagogia ha d'aportar elements per a poder afrontar aquesta faceta.)  


Ara bé, hi ha un factor que Lipovetsky no explica a la seva obra L'Era del buit: per què la 
categoria de seducció té tanta presència a la nostra societat i, també, a l'escola? Al meu 
entendre, l'explicació s'ha de cercar en un fenomen que té diverses dimensions, una 
dimensió psicològica, una dimensió sociològica, i també una dimensió filosòfica: el tedi. 
És a dir, avui, la gent s'avorreix i cerca desesperadament ésser seduïda per la publicitat, pel 
cinema, per la política, per l'educació. Així, hi ha una relació directa entre la seducció a 
través de la novetat o de l'humor i el tedi. En aquest sentit, els comentaris dels alumnes: 
“quin fàstic!”, “quin avorriment”, són, també, els comentaris de la societat actual. Els 
alumnes s'avorreixen a l'escola, però la gent s'avorreix a fora de les escoles! La gent vol 
divertir-se tothora, no vol avorrir-se i, molt menys, que algú o quelcom l'avorreixi.  
 
Però, què és en realitat el tedi? D'on prové aquest fenomen? En la seva obra sobre el tedi, 
Svendsen planteja que aquesta sensació és una experiència fonamental lligada a la 
Modernitat i a la pregunta Què puc fer amb la meva llibertat?5 Tot i que, al meu entendre, 


                                                             
5 Lars Svendsen, Filosofia del tedio, pàg. 54, Tusquets Editores, Barcelona, 2006. 







el tedi també està vinculat a una altra característica igualment determinant. Es tracta d'un 
factor considerat per primera vegada per Benjamin, un filòsof alemany d'entreguerres. Per 
Benjamin, més que l'època del tedi, la Modernitat és l'època de la repetició, sobretot a causa 
del procés d'industrialització.6 En bona mesura, l'art de Wharhol manifesta aquest 
aspecte...  
 
La repetició es dóna en tots els àmbits de la cultura actual. En el seu llibre, l'Era del buit, 
Lipovetsky posa l'exemple del món del cinema de Hollywood. És sorprenent! Les 
pel·lícules que s'han produït al llarg de tota la història d'aquesta institució es poden reduir a 
una vintena d'arguments! Es canvia la manera de filmar-los, però els arguments són 
essencialment els mateixos dels anys trenta. Altrament, el fet de com superar el tema de la 
repetició esdevé la gran obsessió de la publicitat. Per fer anuncis que tinguin ganxo, cal 
cercar sempre noves fórmules, en definitiva noves maneres de seduir. Per tant, si bé 
Benjamin considera la repetició com una característica de l'art contemporani, "de la pèrdua 
de la seva àurea"7, avui, aquest fenomen ha esdevingut general, global. Tot plegat, aquest 
dejà vu generalitzat que hi ha en el camp de la cultura, avorreix i genera un fet molt negatiu, 
no tan sols en el camp de l'educació, també en el camp de la participació política. Quantes 
vegades no sentim a dir abans d'unes eleccions: "Per què s'ha d'anar a votar, si tots els 
polítics són iguals i diuen i repeteixen el mateix?"  
 
Per tant, l'objectiu de fer més atractiva l'educació en aquests últims anys no s'ha d'entendre, 
tan sols, com un gir pedagògic, sinó com una necessitat social general. Avui, tot ha de ser 
interessant, tot ha de ser divertit amb l'única finalitat de fugir del tedi.  
 
Per aquesta raó, en aquesta conclusió, aprofito per fer una reivindicació.  
 
Al meu entendre, vincles com ara el que hem establert entre educació i seducció, justifiquen 
la filosofia de l'educació com l'únic àmbit de la pedagogia capaç de clarificar aspectes 
d'aquest estil: uns aspectes que no poden ser abordats tan sols des del camp de la 
psicologia o de la sociologia, ja que tenen un fonament essencialment filosòfic.  
 
Quina és la solució? Evidentment, la superació d'aquesta pedagogia de la seducció només 
és possible si s'estableix un canvi social general, i, això, avui, és difícil que passi. Potser per 
aquesta raó, des de la filosofia de l'educació, només podem fer el diagnòstic del problema.  
 
NOTES 


{ HYPERLINK "file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\XP\\Escritorio\\Article%20Llach.doc" \l 
"sdfootnote1anc#sdfootnote1anc" } El concepte de postmodernitat és complex. És tracta d’una 
categoria filosòfica i sociològica que s’ha de relacionar amb el procés històric de la Modernitat, derivat 
de la Il·lustració del segle XVIII. La Postmodernitat, en el camp estrictament filosòfic, va ser 
anunciada per Nietzsche amb la seva crítica a la Raó Il·lustrada, una crítica que en el moment actual ha 
estat seguida per autors com Lyotard, Vattimo, Lipovestky i altres. Una característica fonamental de la 
societat postmoderna és que aquesta ja no és, pròpiament, una societat del coneixement. estudiades 
Això explica la dissolució que s'ha produït en la Postmodernitat de les diferencies de classe clàssiques.  


{ HYPERLINK "file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\XP\\Escritorio\\Article%20Llach.doc" \l 
"sdfootnote2anc#sdfootnote2anc" }  Vegeu G. Lipovetsky: L'era del buit. Pàg 24. Ed. Anagrama. 
1998.  


{ HYPERLINK "file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\XP\\Escritorio\\Article%20Llach.doc" \l 
"sdfootnote3anc#sdfootnote3anc" }  Habermas faria bé de tenir-ho en compte. Habermas és un 
filòsof que ha intentat superar la crisi de la raó il·lustrada amb una teoria de l'acció comunicativa que ha 
recuperat la força de la raó en el sentit, precisament, il·lustrat.  


                                                             
6 En concret, Walter Benjamín, estudia aquesta quesito en el seu llibre : L’obra d’art en l’era de la seva 
reproductivitat tècnica. 
7 Vegeu Walter Benjamín: L’obra d’art en la era de la seva reproductivitat tècnica. En castellà, hi ha 
una traducció de l’alemany d’aquest text a Taurus, Madrid, 1980.  







{ HYPERLINK "file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\XP\\Escritorio\\Article%20Llach.doc" \l 
"sdfootnote4anc#sdfootnote4anc" }  Lars Svendsen, Filosofia del tedio, Tusquets Editores, 
Barcelona, 2006 


{ HYPERLINK "file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\XP\\Escritorio\\Article%20Llach.doc" \l 
"sdfootnote5anc#sdfootnote5anc" }  Walter Benjamin és un filòsof conegut per els seus estudis 
estètics. La seva obra més important és Origen del Drama Barroc alemany. Taurus, Madrid, 1992. 


{ HYPERLINK "file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\XP\\Escritorio\\Article%20Llach.doc" \l 
"sdfootnote6anc#sdfootnote6anc" }  En concret, Benjamin estudia aquest tema a L'obra d'art en 
l'era  de la repetició, que és un text fonamental a l'hora d' entendre el sentit de l'art contemporani. 


{ HYPERLINK "file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\XP\\Escritorio\\Article%20Llach.doc" \l 
"sdfootnote7anc#sdfootnote7anc" }  Walter Benjamin: L'obra d'art en l'època de reproducció. 
Taurus, Madrid, 1980 
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SECCIÓ ALTRES APORTACIONS 
 


La diversitat ignorada: escola i diversitat sexual 
 


Dr. Alfons Romero, professor del departament d’Empresa 
 
 
1. Introducció. L’absència de la diversitat sexual a les escoles 
 
Tot i que el sistema educatiu actual promou la possibilitat que es parli de diversitat sexual a 
l’aula, a la pràctica continua el silenci. Aquest article pretén constatar aquesta absència, tant 
en l`àmbit de les ciències de l’educació, com de la pròpia pràctica docent. Analitza la forma 
actual que pren l’educació sexual, constatant que ho fa sota el prisma de l’heterosexisme. 
Pretén, a més, oferir alguns suggeriments per al tractament adequat d’aquesta diversitat a les 
escoles, proposant fórmules d’inclusió tant a través del currículum ocult com del currículum 
formal. 
 
Estem lluny de la normalització social de la diversitat sexual a l’aula: tot l’ensenyament està 
pensat per a i per persones heterosexuals. Aquest ensenyament  tracta els desitjos, les 
identitats sexuals, les vivències i actituds dels estudiants com a heterosexuals. Aquest 
plantejament és doncs discriminatori i excloent, ja que està enviant el missatge a l’alumnat 
homosexual que continua essent anormal i estrany. Cal, doncs, una educació que no negui 
l’existència d’alumnat, professorat, pares i mares homosexuals, lesbianes, bisexuals i 
transgenèrics/ques.  
 
Pel que fa a les Ciències de l’Educació, aquest silenci es produeix en un context de 
creixement de la investigació sobre altres diversitats discriminades anteriorment (gènere, 
educació especial, interculturalitat). Afortunadament, a nivell docent ja s’estan produint 
iniciatives que de manera aïllada i amb recursos escassos intenten pal·liar aquestes carències 
en l’àmbit de la investigació. És el cas de la guia didàctica per a la introducció transversal de 
la diversitat sexual elaborada pels professors de Xente Gai Astur1, o de la literatura infantil 
que en forma de contes tracta el tema amb absoluta normalitat (Newman, L., 2003; Recio, 
C., 2001).   
 
La lluita de les organitzacions pels drets dels homosexuals, lesbianes i transgènerics, així 
com l’ambient de certa permissivitat social respecte a la diversitat sexual no s’ha traduït, 
doncs, en una introducció d’aquesta temàtica a l’escola. Continua sent un tema que 
bàsicament no es tracta i si es tracta és sovint per les preguntes dels propis alumnes sobre 
l’orientació sexual quan es parla de temes de sexualitat o drets, més que un tema introduït 
expressament pel professorat. 
 
També és curiós que el tema de l’educació no hagi estat una prioritat per a les pròpies 
organitzacions de gais i lesbianes, donat que molts pensem que es tracta d’un tema essencial 
per acabar d’arrel amb les desigualtats que pateixen els col·lectius afectats. 
 
Inspirats per l’exemple de les minories ètniques i per les dones per incloure la diversitat 
multicultural i de gènere a les aules, algunes veus comencen a reclamar: 
 


� Que les identitats dels homosexuals, lesbianes i transgènerics sigui vista com a part 
normal de la diversitat de les escoles. 


� Que s’ataqui d’arrel per part de les escoles l’assetjament homofòbic. 
� Que tot el personal implicat: estudiants, pares i mares, personal de l’escola no tingui 


problemes en el reconeixement de la seva orientació. 
� Un canvi en el currículum per introduir la diversitat sexual a totes les àrees. 


 


                                                
1 Alonso, J. i altres (2002) El respeto a la diferencia por orientación sexual. Homosexualidad  y 
lesbianismo en el aula – Guía didáctica, Oviedo, Xente Gai Astur. 
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2. L’heterosexisme i l’homofòbia a l’escola actual 
 
Sabem que les identitats sexuals i de gènere no vénen donades biològicament, sinó que són 
creades i recreades a través de pràctiques institucionals. En aquest sentit l’escola pot ser vista 
com un lloc de producció d’identitats de gènere i sexe; i no només com una agència que de 
manera passiva reflecteix les relacions de poder dominant. 
 
Investigacions recents sobre masculinitat ha contribuït a aquest debat posant de relleu que 
també els nois estan sotmesos a pressions de gènere i d’identitat sexual (Lomas, 2003; 
Lesko, 2000; Bourdieu, 2000). 
 
Diversos estudis mostren que les taxes de suïcidi entre els joves homosexuals són molt més 
elevades que les dels heterosexuals (Bagley i D’Augelli, 2000; Halpert, 2002; Morrison i 
L’Heureux, 2001; McDaniel, Purcell i D’Augelli, 2001)2. Aquestes dades posen en 
evidència que cal una major implicació del sistema educatiu en la lluita contra l’homofòbia. 
No hi ha raons que justifiquin que els joves homosexuals visquin la seva diferència com un 
problema, com un procés traumàtic perquè l’escola els ignora. 
 
La idea que fins fa poc a l’escola no es tractava el tema de la sexualitat és falsa: la sexualitat 
hi ha estat present sempre. El discurs subjacent sobre la sexualitat que era i continua 
proporcionant l’escola és la “naturalització ” de la heterosexualitat, presentant la resta de 
variacions com a desviacions (Epstein, D., 1994; Kehily, M.J., 2002; Lipkin, Maca n Ghaill, 
M., 1996). Això es veu molt clar en els debats sobre la no necessitat de parlar de sexualitat 
en els nivells de l’educació infantil. A l’educació infantil hi ha un model de sexualitat 
predominant heterosexual que és bàsic per a l’hegemonia de l’heterosexisme donat que es 
dóna durant el que els sociòlegs anomenem primera socialització, que és la més fortament 
arrelada en la consciència i personalitat dels individus. 
 
Heterosexisme i homofòbia es donen, així, la mà a l’escola. S’entén per heterosexisme el 
silenci sobre l’homosexualitat i la presumpció que tothom és heterosexual. El terme 
homofòbia s’utilitza per parlar dels atacs explícits o no a homosexuals i lesbianes. 
L’heterosexisme acostuma a actuar en silenci. Molt sovint es creu que l’homofòbia implica 
el contrari, que sigui un atac explícit, però com a part de l’heterosexisme, l’homofòbia 
també és el silenci i l’absència (Borrillo, D., 2001). Com posa en evidència Dyer: 
 
“ L ’heterosexualitat com a realitat social sembla ser invisible per a aquells que es beneficien 
d’ella. Això es deu en part a la construcció de l’heterosexualitat com a quelcom de natural. 
Si les coses són naturals ja no poden ser qüestionades o analitzades, de manera que deixen 
de ser escrutades. Aquesta naturalització acostuma a caracteritzar com veiem, i com no 
veiem, el poder, com els altres veuen, i com no es veuen a sí mateixos ” (Dyer, 1993: 133-4). 
 
És important destacar, a més, l’estreta relació entre diversitat sexual i desigualtat de gènere 
que acompanya aquesta homofòbia. La investigació realitzada per Mary Jane Kehily sobre 
homosexualitat i lesbianisme a les escoles mostrava la forta vinculació existent entre 
sexualitat i gènere per part de l’alumnat: 
 
“ A cap de les tres escoles que vaig investigar no vaig trobar cap estudiant que em digués 
obertament que era homosexual. Els nois joves que eren denominats “gais ” a les escoles 
em van suggerir que eren altres factors, i no l’orientació sexual, els que provocaven aquestes 
etiquetes. Aquests factors eren molt diversos: des d’un acostament positiu al professorat i a 
l’escola, passant per una falta d’interès pels esports o la preferència per amigues noies en 
comptes de nois. Fins i tot per tenir el cabell ros. El conjunt de criteris arbitraris que podien 
definir l’homosexualitat suggereixen una forta vinculació entre sexualitat i gènere ”  
(Kehily, 2002:188). 
 
Tot aquest procés de naturalització de l’heterosexualitat té un altre efecte: la seva absència 
del currículum. 


                                                
2  Com evidencia Halpert, S. (2002) aquestes majors taxes de suïcidi no es deuen en si a l’orientació 
sexual, sinó a l’homofòbia i els prejudicis que pateixen aquests adolescents. 
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3. Incloent la diversitat sexual a les escoles 
 
3.1. Currículum ocult 
 
El concepte de currículum ocult és utilitzat pels científics socials per posar de relleu que 
l’aprenentatge sobrepassa les fronteres del currículum oficial i que té efectes sovint no 
apreciats. Dit d’una altra manera, quan parlem de currículum ocult estem parlant de 
l’ensenyament que l’escola fa de manera subtil i indirecta a través de la transmissió de 
valors, del càstig, dels premis, etc. 
 
Des d’aquest punt de vista, òbviament,  el currículum ocult també pot ser vist en termes de 
regulació de categories de sexe i gènere. Així, en el context educatiu en general es produeix 
tot un conjunt d’aprenentatge informal relacionat amb el sexe i el gènere: 
 


� El reforçament de l’homofòbia entre els nois 
� La reputació sexual de les noies 
� El reforçament de l’heterosexualitat com a ideal, model i pressió. 
� La marginació i estigmatització de la diversitat sexual. 


 
En aquest sentit cal remarcar, que tot i que l’escola treballa de manera transversal el tema 
dels valors, generalment no es planteja la inclusió de l’eradicació de l’homofòbia entre els 
seus objectius.  La majoria de la recerca actual sobre el tema de la diversitat sexual i 
l’educació posa de relleu la necessitat de treballar en l’àmbit del currículum ocult. 
 
Propostes per al Currículum Ocult: 
 
A continuació es detallen algunes suggerències per a lluitar contra l’homofòbia que es 
produeix en la transmissió del currículum ocult: 
 
� Canviar la nostra assumpció que tot l’alumnat és heterosexual, i actuar, pensar i parlar 


tenint en compte l’existència de la diversitat a l’aula. 
 
� Amb apreciacions directes durant la classe. Cada vegada que un alumne fa un comentari 


homofòbic, el professor/a hauria d’expressar el seu desacord amb el comentari i fer 
reflexionar l’alumnat sobre el tema. 


 
A la campanya “Tornem a l’Escola ” de la Gay Lesbian Straight Education Networks es va 
proposar als antics estudiants homosexuals i lesbianes escriure als seus antics professors per 
explicar-los les seves experiències. Es van enviar més de cinc mil cartes durant l’any 1996. 
 
En una d’aquestes cartes, un noi homosexual explicava com es va enamorar a la universitat 
per primera vegada. Ell se sentia estrany i diferent de la resta dels seus companys. Els insults 
més populars entre els joves estaven relacionats amb l’homosexualitat: 
 
“ El professorat mai va actuar per aturar els insults relacionats amb l’homosexualitat, de 
manera que el meu sentiment de buidor i soledat creixia encara més ” (Lipkin, 1999:242). 
 
� No adreçar l’alumnat diferent sempre i de manera sistemàtica cap al psicòleg o 


psicopedagog del centre (per no fer-los sentir tan malament, estranys o víctimes). 
 
� L’educació de gènere és indispensable per a qualsevol campanya. Cal treballar 


positivament a favor del gènere femení a les escoles per canviar a millor els prejudicis 
dels heterosexuals, però també dels propis homosexuals. 


 
� Utilitzar un llenguatge no discriminatori envers aquesta diversitat, parlar de pares i mares 


en plural, de la possibilitat que els fills/es tinguin dos/dues pares/mares, dir company en 
comptes de xicot/xicota, o cònjuge en comptes d’espòs o esposa, etc... 
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� Utilitzar un llenguatge en històries, ficció, permetent la presència de gais i lesbianes: “en 


Jaume deu tenir xicot o xicota, no? ” 
 
� Sol·licitar la cooperació d’associacions que treballen el tema de la diversitat sexual i 


l’educació. 
 
Podem pensar que la lluita contra l’homofòbia és responsabilitat de cada un de nosaltres i 
no dels centres. És necessari que hi hagi directius/ves preactius/ves que no esperin l’arribada 
dels problemes. És prou habitual que els equips directius pensin que en els seus centres no 
existeixen homosexuals o lesbianes i que l’educació per la diversitat sexual no és rellevant 
per als seus estudiants heterosexuals. 
 
3.2. Currículum formal 
 
Tot i que és cert que ara hi ha més presència d’homosexuals, lesbianes i transgenèrics/ques 
en els mitjans de comunicació, això no canvia la sensació de soledat. Els mitjans de 
comunicació estan lluny de la realitat personal dels estudiants i molt sovint presenten la 
diversitat sexual sota la forma de “show”. Aquests joves necessiten saber si hi ha 
professors/es, altres alumnes a prop d’ells, personatges de la història dignes de ser inclosos 
en els manuals... en definitiva necessiten una imatge, sinó positiva, sí normalitzada o que els 
serveixi de referent. 
 
L’educació contra l’homofòbia va molt més enllà d’ajudar exclusivament els joves 
homosexuals. També té beneficis per als joves heterosexuals. Com s’ha demostrat a 
investigacions sobre minories ètniques, l’educació per a la diversitat no es fa només per fer 
sentir millor l’alumnat de les minories ètniques presents a l’aula; també s’utilitza per obrir 
mentalitats, per fer créixer emocionalment i mental la resta de l’alumnat: la integració 
estimula un diàleg que enriqueix tot l’alumnat. 
 
Un altre benefici per als joves heterosexuals afecta la seva pròpia sexualitat i la seva relació 
amb les noies: la pressió que pateixen per accentuar la seva masculinitat fa que la 
comunicació amb les noies s’empobreixi (pressió per a no mostrar les emocions, per ser 
més fort, per no fallar, etc... en definitiva pressió per amagar tot el que pugui semblar “als 
seus ulls i dels altres nois ” com a femení). Les noies abandonen el que podria ser una 
relació autèntica d’igualtat de gènere i passen a parlar exclusivament de les seves 
confidències amb altres noies. 
 
El professorat hauria de reconèixer com el currículum masculí esbiaixat de l’actualitat, 
celebra aquestes idees de la masculinitat i contribueix a aquest problema. En aquest sentit no 
n’hi hauria prou de parlar-ne en alguna assignatura o matèria específica. En termes 
generals, la principal crítica que se li fa a un currículum que tracti el tema de la diversitat 
sexual com a quelcom marginal, no present en tot el currículum, és que continua 
estigmatitzant la minoria, que confirma la impressió de “marginal ” que pot tenir l’alumnat 
sobre el tema.  Per a que sigui més efectiu cal no presentar-ho com un tema fragmentat o 
aïllat del currículum. 
 
A continuació fem esment d’algunes de les matèries susceptibles de canviar el seu 
currículum per introduir-hi la diversitat sexual: 
 
� Salut i educació sexual 
 
L’educació sexual es veu com a una categoria separada, devaluada en relació a altres 
assignatures o matèries acadèmiques. Sovint, a més, es redueix a qüestions biològiques, 
funcions procreatives i malalties de transmissió sexual. 
 
Una de les referències obligades a la homosexualitat en educació sobre salut i sexualitat és el 
de la SIDA. Es corre així el risc de relacionar salut amb heterosexualitat, i malaltia amb 
homosexualitat. 
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A més a més, la formació que només tracta les dimensions fisiològiques de l’homosexualitat 
reforça el prejudici general de reduir l’homosexualitat exclusivament al sexe.  
 
� Ciències Socials 
 
Es tracta de l’àrea amb més possibilitats d’incloure la diversitat sexual en el currículum.  
 
A més de ser un àrea excel·lent per treballar transversalment l’educació en valors, les 
ciències socials permeten reflexionar sobre: 
 


- la història dels moviments socials, incloent-hi els dels grups per la diversitat sexual 
- personatges històrics que han estat homosexuals o lesbianes i els problemes que això 


els hagi pogut ocasionar. 
- refer la història oficial: per exemple en el cas de l’holocaust nazi, recordant que 


també van morir molts homosexuals.  
 
� Llengua, literatura, art: 
 


- Assenyalar la importància de l’homosexualitat i lesbianisme dels autors per entendre 
la seva obra. 


 
- Però també en molts casos d’autors no homosexuals o lesbianes, parlar de 


l’homoerotisme de les seves obres, de l’orientació sexual dels seus personatges, del 
paper del gènere, etc.. 


 
- A l’hora de fer ficció o explicar contes incloure personatges amb diversitat sexual 


en les històries. 
 
Tenim exemples de contes o literatura infantil a Espanya (Boesche, S., 1986; Newman, L., 
2003; Recio, C., 2001). O de literatura juvenil (Riera, C., 1998; Gómez Ojea, C., 2000, entre 
d’altres molts.). 
 
� Ciències experimentals i matemàtiques 
 
Tot i que aquí és més difícil introduir-hi el tema de manera transversal, és possible que en la 
majoria de matèries (física, química, matemàtiques) els exemples que es posin incloguin 
persones homosexuals o lesbianes. 
 
� L’educació física 
 
Es tracta d’una àrea molt relacionada amb el gènere (Griffin, Pat, 1995). És un camp en el 
qual trobem sovint: 


- segregació per gènere 
- s’encoratja l’agressivitat i competitivitat per als nois 
- descoratjament de l’agressivitat per a les noies. 
- ús de la intimidació homofòbica per reforçar l’esport masculí i femení 


 
4. Conclusions 
 
Si bé hem dedicat gran part de l’article a justificar la necessitat d’educar des de i per a la 
diversitat sexual, el debat actual no pot quedar-se només en aquest punt. Lamentablement 
l’escola segueix ignorant la diversitat sexual existent tant a les seves aules com a la pròpia 
societat. En tot cas, mirar cap endavant implica donar per justificada aquesta necessitat per a 
centrar-se en nous temes: quan, amb quins materials i com ha d’educar-se en la diversitat 
sexual. 
 
Aquests serien alguns dels àmbits en els quals caldria treballar: 
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� Un canvi legislatiu per treballar també des de les lleis i el Departament d’Ensenyament 
per a la normalització de la diversitat sexual a les aules. 


� Canvi de clima a l’escola, per treballar un dels temes centrals cap a una educació no 
discriminatòria: els valors i actituds de l’alumnat i el professorat. 


� Formació d’educadors: cal una formació dels professionals del món educatiu (incloent-
hi l’educació en el lleure) sobre la diversitat sexual. 


� Canvis en el material educatiu: cal que tot el material educatiu (de manera transversal) 
tingui present la diversitat sexual en totes les matèries. 


� Pares i mares: cal treballar amb els pares i mares per què la feina feta a l’escola tingui 
també el recolzament familiar. 


� Conscienciació social. El treball a les escoles no pot anar sol, cal que hi hagi debat i 
conscienciació de tota la societat per què sigui més efectiu. 


 
Pel que fa a quan és necessari introduir el tema de la diversitat sexual a les escoles, les 
recerques sobre tolerància racial i sexual han mostrat que quan abans es comenci més 
s’avança i més profund és el grau de tolerància en les persones. Es demana així, que es 
treballin aquests temes des de la mateixa educació infantil. 
 
La recerca també mostra com la capacitat d’adonar-se del que passa en el món i de 
preguntar-se pel que passa en el món és especialment forta en els primers anys. Tot i així cal 
també una programació acurada per poder-hi introduir aquesta temàtica. Es tracta 
d’introduir temes relacionats amb l’afectivitat i el gènere d’una manera natural. 
 
Però cal també dir que no totes les teories sobre sexualitat i educació estan d’acord en el 
com introduir la diversitat sexual a l’escola. 
D’una banda tenim els que consideren que cal introduir-la per ajudar l’estudiantat 
homosexual, lesbianes i transgenèrics, fent referència directa a aquests col·lectius. De l’altra, 
alguns seguidors de la teoria “queer ” que consideren que aquest tipus d’intervenció reifica 
la discriminació i les etiquetes posades per l’heterosexisme. Es defensa doncs, una educació 
que no etiqueti, que tingui com a objectiu trencar amb aquestes etiquetes que encasellen les 
persones. En aquest sentit es considera que no és bo parlar en termes d’oposició entre 
heterosexualitat i homosexualitat, sinó en termes de diferència: 
 
“ Una característica central d’aquesta pedagogia crítica consisteix en desenvolupar un 
llenguatge d’anàlisi i discussió que intenti trencar la intractable oposició entre 
homosexualitat i heterosexualitat que actua com a part del discurs opressor. Aquesta falsa 
oposició la trobem tant en l’acció política heterosexual com a l’homosexualitat ” (McLaren, 
P., 1995:119).  
 
Acabar dient que no podem admetre l’excusa que es tracta d’una qüestió de temps, que no 
tota la comunitat escolar hi està d’acord, que cal que vagi acompanyat de legislació...  tot 
això són excuses: ha estat mai la comunitat escolar d’acord unànimement sobre cap tema?  
Es pot començar ara i aquí, des d’abaix, amb iniciatives particulars de professorat interessat, 
de pares i mares involucrats, de directors/es de centres, de consells escolars, etc. Tot això 
sense renunciar a la lluita de caràcter més institucional. 
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