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Aexhibición sexual explícita conducente á excitación erótica é tan
vella como a civilización e forma parte da cultura, especialmente
das artes. O concepto de pornografía que hoxe manexamos pro-

cede da Era Victoriana, dentro da estratexia de control do comportamen-
to sexual das masas. Pero ten variado moito ao longo do século pasado e
especialmente neste milenio co novo paradigma tecnolóxico.

A sociedade patriarcal privilexia tanto a mirada como a satisfacción da
sexualidade masculina, configurando tamén a pornografía dominante. As
mulleres están subordinadas en todos os planos, incluíndo o sexual, e
malia ser suxeitos sexuais e teren o seu propio desexo, foron reducidas ao
rol de obxectos, limitando, ou mesmo prohibindo, o seu acceso
autónomo á sexualidade e o pracer.

As transformacións tecnolóxicas actuais permiten producir unha can-
tidade inconmensurable de contidos con accesibilidade universal, gratuí-
ta e anónima. Internet mudou o modelo da industria do porno, a rede
distingue entre cliente e usuario final, que ve porno nunhas plataformas
cada vez máis potentes que facturan miles de millóns de dólares. Este
diñeiro procede dos clientes, que pagan por difundir a súa publicidade:
cyber sex, portais de citas, contactos de prostitución, venda de substancias
para provocar a erección ou incrementar o tamaño do pene. 

O contido tamén mudou, pasou de ser porno maioritariamente
“brando”, a ser cada vez máis violento e misóxino. Sábese que máis dun
terzo da pornografía consumida inclúe actividade sexual non consensua-
da. Consensuada ou non, na meirande parte da presentación dos filmes
empréganse descritores como: putas cachondas, violación, incesto, foder
con nenas, gangbang, BDSM, sexo sádico, coprofilia, zoofilia, etc.
Descritores que fan referencia ás fantasías masculinas recorrentes e inclu-
so extremas organizadas nestas categorías de procura. 

A idade media para iniciarse baixou até os once anos, o que quere
dicir que hai criaturas máis novas vendo porno. Isto está a preocupar
moito debido ás súas consecuencias, e está a producir un intenso debate
social e moral.  FOTO 1

Non vai ser preciso argumentar que a sexualidade non deriva só da
pulsión natural. É evidente que implica tamén a psique, e ten fondas
implicacións sociais e culturais. A través da cultura construímos os imax-
inarios e os modelos de comportamento, tamén o erótico e sexual. Se
aceptamos que a industria alimentaria modela a nosa forma de comer e
a industria da moda o noso gusto de vestir, a industria do porno influirá
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verténdose nun mecanismo para activar os cir-
cuítos do pracer, facéndonos sentir, en certa
maneira, que formamos parte da acción. Esta
pornografía fílmase de xeito que os homes se
identifiquen cos do filme, incluso en moitas
escenas a cámara sitúase de xeito que o especta-
dor ve o que está a ver o actor. De poderse com-
probar a hipótese en posteriores estudos neuro-
científicos, estariamos en condicións de valorar
como as implicacións desa empatía son moi pro-
fundas en relación coa aprendizaxe da resposta
sexual.

O que si podemos afirmar é que este modelo
pornográfico constrúe un relato violento, agresi-
vo e misóxino, especialmente grave para as idades
máis novas, onde o cerebro aínda non ten
maduro o córtex prefrontal, polo que o desexo
vaise moldear con esta influencia.

Os datos son contundentes respecto da xener-
alización do consumo a idades cada vez máis
novas. Fálase de cativos que ven porno aos 8
anos, a maioría deles acceden de xeito accidental,
porque as páxinas das plataformas se meten nos
seus terminais mentres están xogando en rede.
Resulta incrible que sexamos incapaces de lexislar
para impedilo, ou que carezamos da capacidade
técnica para protexer a infancia deste acoso e da
vulneración dos seus dereitos.

O termo “pornonativo” designa o fenómeno
polo que a as criaturas teñen visto este tipo de

no noso gusto sexual. De non ser así, sería a
única industria sen impacto na cultura.

Non se trata de que vaia determinar o noso
comportamento. Por ver publicidade de alcol
non nos imos converter en alcohólicos, pero que
se publicite con normalidade, mesmo asociado a
sofisticación, luxo, diversión ou masculinidade,
vai condicionar a valoración e o uso do alcol.
Visto así, podemos considerar que moi probable-
mente imos estar condicionados por un tipo de
relato pornográfico que normaliza o privilexio da
sexualidade e do desexo masculino. Ademais,
erotiza unha sexualidade violenta e a relación
desigual de poder entre os xéneros.

Dende ese privilexio, non parece moi aventu-
rado formular a hipótese de que a forza da
pornografía sobre os homes reside en que activa
os circuítos da imitación, na que poderían estar
involucradas as neuronas espello. Estas neuronas
existen en moitos mamíferos e son circuítos neu-
ronais que se activan cando o animal ve a outro
realizar unha acción determinada. Non se coñece
aínda a súa influencia real en humanos, pero
algúns estudos suxiren que poderían estar rela-
cionadas coa empatía, por exemplo, o feito de
que ver sorrir a alguén induce en nós outro sor-
riso e certo benestar. En parte, vivimos a experi-
encia allea como propia.

Se esta hipótese é correcta, ver pornografía
podería ser máis que un estímulo visual, con-

PORNO ADOLESCENCIA
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corta lumes desa descarga para non afectar o
núcleo, pero o córtex non se desenvolve plena-
mente até pasados os vinte anos. Daquela, o
porno pode afectar igual que unha droga. Neste
caso, cando se está nunha relación sexual real
pode chegar a ocasionar disfunción eréctil
inducida polo consumo pornográfico, producin-
do así adictos ao porno para poder manter
relacións sexuais. Ademais, traslada a idea de que
non hai risco, pois constantemente se ven pene-
tracións sen condón.

O consumo de porno por parte das mulleres
está pouco estudado. En xeral, sábese que con-
sumen moito menos, o que non resulta sorpren-
dente, porque ten un relato masculino excluínte.
Nun estudo afirmase que tres de cada dez ven
porno unha vez por semana e unha de cada dez
faino cada día; máis da metade dixo que o facía
para compracer as súas parellas e sábese tamén
que hoxe forma parte da relación sexual como un
elemento performativo.

En todo caso, podemos formular a hipótese
de que as influencias máis negativas que pode ter
ver porno mainstream  para mulleres é que se
preguen ao desexo masculino, pensando que así é
como se deben comportar, porque o importante
é compracer. Isto repousa sobre a socialización
diferencial que reciben as nenas, que consiste
basicamente en que unha muller sempre debe
agradar. Esa influencia pode levalas a realizar

imaxes, incluso moi violentas, antes de ter experi-
mentado a sexualidade con outras persoas. Dende
a preadolescencia todo o que teña que ver co sexo
suscita unha enorme curiosidade, a partir de aí
comeza unha procura que vai levar a moitas visitas
a estas webs gratuítas. A fonte principal de “infor-
mación” sobre sexo foi sempre o grupo de iguais,
que pola súa vez, procúraa nestas webs. FOTO 2

Así, hoxe temos un imaxinario sexual colo-
nizado pola pornografía, que presenta como
“normais” as fantasías de dominación masculina.
A través deste imaxinario, os homes, e particular-
mente os máis novos, perciben que as mulleres
están aí para proporcionarlles pracer.

Nas sociedades democráticas a mocidade
recibe unha dobre mensaxe: por un lado a do dis-
curso oficial que afirma a igualdade, e por outro,
a do relato pornográfico, polo que os mozos inte-
riorizan que elas son corpos ao seu servizo en
relacións onde eles deben dominar. É unha men-
saxe favorable a un modelo de sexualidade que
busca a permanencia da masculinidade hex-
emónica. Hoxe percíbese unha reacción contra o
avance das mulleres noutras esferas da vida que
emprega estas estratexias.

Por outro lado, hai estudos que indican que
consumir porno a idades novas implica risco de
adicción. O pracer sexual aumenta a dopamina
no nucleus acumbens do cerebro nun 200 por
cento. A función do córtex prefrontal é actuar de

PORNONATIVO
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O que si chega ás consultas de terapeutas sex-
uais é que provocan certas ansiedades, como a
que experimentan algunhas mozas e mulleres
fronte ás penetracións brutais e sucesivas. Pola
súa parte, moitos mozos temen a comparación
con eses “atletas” do sexo, tanto no tamaño do
pene como na resistencia, o que produce inse-
guridades e complexos. Son frecuentes as consul-
tas sobre alongamento do pene, capacidade de
erección, uso de medicamentos, exaculación pre-
coz e cantidade de seme. Resulta paradoxal que
neste mundo hipersexualizado, o problema máis
estendido sexa a perda do desexo sexual, parte da
cal podería relacionarse coa sobreexposición ao
porno.

A pornografía, como mecanismo ideolóxico,
normaliza a violencia sexual. A meirande parte
dos filmes ofrecen unha imaxe deshumanizada
das mulleres: seres sen identidade, pasivos, inter-
cambiables, corpos con buracos para ser penetra-
dos e agredidos de moitas formas, incluso dun
xeito sádico. Fronte a esa violencia explícita, as
mulleres que interveñen neses filmes aparecen
como satisfeitas e contentas nese rol de sub-
misión. Isto pode ter a terrible consecuencia de
alimentar a cultura da violación, na que se asocia
o sexo coa humillación das mulleres, un modo de
pensar que favorece a tolerancia social ás agre-
sións, os abusos e a impunidade.

Isto, ademais de propiciar a perda da empatía
dos homes respecto das necesidades, desexos e
sentimentos das mulleres, tamén alimenta a con-
fusión respecto do consentimento. Xa estaba moi
estendida a crenza de que as mulleres din que
non cando queren dicir si, ou que no fondo
gústalles ser dominadas e forzadas, pero esta
crenza está constantemente reforzada nos guións
dos filmes máis vistos. O incremento dos casos
de violacións en grupo, “manadas”, amosan a
correlación co que se está a ver no porno. A falta
de empatía e a confusión no consentimento mós-
trase en que os agresores afirman que elas estaban
alí voluntariamente e gozaban. Outra correlación
preocupante é o incremento do consumo de
prostitución e a súa normalización por parte dos
mozos; o fenómeno recente de Onlyfans é un
indicador desta banalización. FOTO 3

O argumento machista afirma que os relatos
e guións son así debido á segmentación actual do
mercado, na que tres de cada catro consumidores
son homes: “É o libre mercado, non os intereses
ideolóxicos ou de poder”. Porén, o relato maior-
itario na pornografía é o da sexualidade masculi-
na hexemónica presentada como estándar uni-
versal, na que os desexos e preferencias das
mulleres, doutros homes e doutras sexualidades
non normativas quedan relegadas ou son inexis-
tentes.

prácticas que non desexan pero que se supón que
son excitantes e pracenteiras.

Todo isto non cae no baldeiro, a socialización
amorosa das mulleres inclínase cara ao amor
romántico, que no fondo implica a renuncia a si
mesmas e a inclinación a atender os desexos do
outro. E tampouco é alleo o feito de que o manda-
to da beleza para as mulleres implica ser sexi.

Moitas mozas interiorizan como “normal” un
papel submiso nas relacións sexuais que xa está
no imaxinario colectivo, tal como se mostra nun
estudo de AGASEX no que aparecen afirmacións
como estas: “Facémolo sempre como di porque el
sabe máis de como ten que ser, viu moito máis
porno ca min” (rapaza de 15 anos); “Coa pene-
tración sen estimulación o único que fai é
doerme e aburrirme. El di que o sexo ten que ser
así, que así é como fan os actores e as actrices no
porno” (rapaza de 16 anos). 

As prácticas máis representadas son: felacións
nas que se enfoca o pene e o rostro da muller,
exaculación na cara da mulleres e penetracións
anais e vaxinais. O imaxinario do pracer céntrase
nas penetracións, dando a entender que as
mulleres gozan especialmente ao ser penetradas,
incluso de xeito violento, sádico e sucesivo.
Moitos guións presentan unha muller (ou unha
mociña) que ao principio adoita negarse, pero
que unha vez forzada queda inmensamente satis-
feita e encantada de someterse. Non resulta sor-
prendente que as mulleres consuman menos
porno, porque ademais de todo o comentado até
aquí, esta pornografía está totalmente desvincu-
lada da sensualidade e dos afectos. 

O neurocientífico computacional, Ogi Ogas,
que analizou as preferencias de centos de millóns
de persoas, atopou que a preferencia máis univer-
sal na pornografía está nos temas de dominación
e submisión sexual, tanto para homes como para
mulleres, heterosexuais ou homosexuais, sen
importar a idade. Por outra parte, topou que os
homes buscan máis escenas de sexo en grupo con
máis protagonistas masculinos, escenas de pene-
tración anal e de exaculación na cara das
mulleres, e máis concretamente nos ollos, e todo
tipo de escenas de dominación. Ademais, poñen
moito interese na xuventude das mulleres, os 13
anos é a idade de preferencia.

Estas preferencias non implican que as per-
soas que ven porno sexan incapaces de separar
esas fantasías da súa realidade, nin que desexen
levar á práctica todas elas. O máis probable é que
nas interaccións reais os guións violentos e
extremos se desvanezan, polo menos en gran
parte. Tampouco se topou evidencia que
demostre a suposición de que ver porno libera de
pulsións e polo tanto permitiría canalizar condu-
tas perigosas.
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Existen posicións que defenden unha
pornografía alternativa, un relato pornográfico
que celebre o apoderamento das mulleres e
doutras sexualidades, reivindicando a visibilidade
deses outros corpos, desexos e erotismos. As
mulleres poderían facer, e de feito algunhas xa o
fan, pornografía de mirada feminina, pero non
deixa de ser unha produción moi marxinal nun
ámbito brutalmente patriarcal.

Partir de que a sexualidade é, sobre todo, pro-
duto da cultura, abre a posibilidade de cambiar
os mandatos establecidos. Aí é onde entra a posi-
bilidade de actuar a través da educación para
contrarrestar as consecuencias negativas da
pornografía. Non se pode deixar as familias á
deriva fronte a un mundo invadido pola tec-
noloxía, e nun momento da vida na que os iguais
teñen máis peso que os proxenitores.

Debemos deseñar políticas integrais que com-
batan as violencias contra as mulleres e outros
grupos ou colectivos discriminados. Hai que
artellar medidas legais de protección da infancia
na Internet, porque está en xogo o sistema
democrático e a política debe actuar en todos os
ámbitos posibles. Non se pode descoidar o tra-
ballo pendente no sistema sanitario e tampouco
nos media, pero é especialmente importante o
traballo na escola en combinación coas familias,
formando o criterio crítico da mocidade e o com-
bate contra os imaxinarios sexuais de domi-
nación, actuando a través da coeducación e a
educación afectivosexual. O obxectivo é desmon-
tar o modelo violento, e facer posible que as per-
soas desenvolvan unha sexualidade autónoma,
vertebrada en torno a conceptos como, pracer,
comunicación, afecto, empatía e coidado n


