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Repensar a sexualidade no século XXI
Chis Oliveira Malvar

Resumo:
O sexo e a sexualidade pasaron de ser un tabú a estar presentes en todas partes. 

O artigo aborda algunhas das cuestións clave e dos debates actuais máis impor-
tantes: os imaxinarios sexuais, a sexualidade como construción social, o control 
do comportamento sexual, o reto de superar os reducionismos do modelo coito-
céntrico e heterosexual, a superación da desigualdade de xénero, o debate sobre 
a pornografía e o futuro da sexualidade na era de internet. A análise faise tendo 
en conta a deriva neoliberal actual, co seu corolario de individualismo, consumis-
mo e narcisismo.
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Abstract:
Sex and sexuality have evolved from being considered a taboo to being present 

everywhere. The article addresses some of the key issues also the most important 
current debates: sexual fantasies, sexuality as a social construct, control of sexual 
behavior, the challenge of overcoming the reductionism of the coitocentric and 
heterosexual model, overcoming gender inequality, the debate about pornogra-
phy and the future of sexuality in the age of internet.The analysis is carried out 
taking into account the current neoliberal tendency, with its corollary of individua-
lism, consumerism and narcissism.
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De onde vimos

En occidente o sexo e a sexualidade eran tabú até hai relativamente pouco tem-
po. Ademais, as ideas máis estendidas sobre este aspecto fundamental do ser 
humano estaban inzadas de medos e de prexuízos, de mensaxes de perigo ou 
baixo o estigma do pecado. Pero como se obedecese a un movemento pendular, 
actualmente predomina a banalización, a mercantilización e a exhibición. Este é 
o punto de partida da nosa análise, e neste artigo tentaremos abordar algúns
dos debates e dos retos máis importantes; ímolo facer dende a crítica ao modelo
dominante e con perspectiva de xénero, poñendo tamén atención á deriva neo-
liberal.

Neste momento, todo o referente ao sexo está sobredimensionado coa fin de 
alimentar desexos e crear necesidades; nos media prolifera a hipersexualización 
para maximizar o consumo. Dun xeito máis ou menos explícito, está na publicida-
de e en todos os produtos audiovisuais. Non é infrecuente o emprego de imaxes 
de cativiñas sexualizadas e o consumo de pornografía en internet acada cotas 
inéditas que alimentan a industria da prostitución.

Todo isto produce novos mitos e unhas expectativas que logo non se realizan nas 
nosas vidas. Malia vivir na sociedade da información, o que prima nesta cuestión é 
o espectáculo, que configura un espellismo e unha mentira en torno ao que debe
ser unha experiencia sexual satisfactoria.

O comportamento sexual humano é un obxecto de estudo moi recente e moi 
pouco desenvolvido, o que se acentúa no caso da sexualidade feminina. Isto foi 

Hipersexualización: pornificación da infancia
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consecuencia dos prexuízos da cultura xudeu cristiá, que afectaron negativamen-
te a súa abordaxe científica. A sexoloxía é unha ciencia que apenas ten cen anos, 
e dende os exhaustivos traballos de Kinsey e os de Masters e Johnson de media-
dos do século XX, non se teñen realizado traballos de magnitude similar.

Foucault dixo que o desexo ten un enorme potencial revolucionario; por iso, as 
sociedades despregan estratexias sistemáticas de control e de disciplina, nas que 
a ocultación ten un papel significativo. No pasado, ese control era exercido pola 
relixión, e nas sociedades modernas tamén se exerce, pero con outras estratexias 
menos evidentes. No século XIX a ciencia trazou límites entre o “normal” e o “des-
viado”, a sexoloxía e a psiquiatría construíron categorías como a de “muller histé-
rica”, “neno onanista” ou “pervertido”. Poderíase dicir que persiste unha ampla 
corrente de pensamento que considera que a sexualidade hai que controlala para 
lograr orde moral e un adecuado funcionamento social. A carón diso, vemos como 
se desenvolven sen atrancos a pornografía máis violenta e a industria da prostitu-
ción a escala internacional, incluída a trata de seres humanos, case todas humanas.

Sábese ben que a sexualidade ten unha base biolóxica e psicolóxica, pero se 
organiza, máis que nada, sobre patróns culturais e sociais, de aí a súa complexida-
de. Para analizala hai que ter en conta a estrutura e as relacións sociais, a relixión 
ou moral, de modo que implica relacións de poder, normas ou roles de xénero, 
así como aspectos de orde estética ou artística. A diversidade é propia do com-
portamento sexual humano, e, segundo indican as investigacións antropolóxicas, 
foino moito máis antes da expansión da cultura occidental. A través da erótica 
despregamos a fantasía, a imaxinación e o desexo nas nosas prácticas sensuais. 
O erotismo herdámolo a través da cultura e apóiase na nosa base biolóxica, de 
modo que implica pulsión, emoción e razón.

O discurso dominante sobre a sexualidade céntrase na represión e na canaliza-
ción do potencial sexual cara a fins socialmente aceptables; non só das activida-
des propiamente ditas, senón tamén das fantasías. Os discursos constrúense coas 
normas establecidas pola autoridade moral, e tamén dende a autoridade cientí-
fica, así como por outras esferas de poder e de control que operan no campo da 
cultura como as industrias culturais. Deste xeito, o “coñecemento” establécese e 
difúndese para regular e canalizar as condutas e os desexos.

Un exemplo: a homosexualidade foi eliminada do DSM (manual diagnóstico es-
tatístico de trastornos mentais) en 1973 e até a súa versión do 78 mantivo o 
diagnóstico “rgo-dystonic homosexuality”. Con este apelativo definíase a “falta 
de interese heterosexual e malestar persistente por un padrón indesexable de 
excitación sexual” o que permitiu que até ese momento se fixesen investigacións 
científicas que hoxe son homofóbicas. Actualmente as terapias non van no senti-
do de “corrixir” a orientación do desexo senón no de aceptarse e integrarse con 
normalidade nunha sociedade na que a heterosexualidade é o patrón dominante.

Para Foucault non existe un único modelo de desenvolvemento sexual que 
poidamos considerar “normal”. Cada cultura ten o seu padrón de normalidade 
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e dispón de numerosas tecnoloxías para controlar as sexualidades. Faino, por 
exemplo, cos relatos exemplarizantes, difundidos a través do que el describe 
como dispositivos da industria cultural, impregnados coa dose necesaria de 
ideoloxía. Estes relatos son eficaces porque non somos conscientes da súa for-
za nin do seu obxectivo. Por iso teñen o poder de configurar o noso desexo 
erótico de acordo co que lle convén ao poder, encarnado no capitalismo e no 
patriarcado. Neste aspecto, o cumio da xerarquía está ocupada polo modelo 
masculino heterosexual, rico e branco. Así, a sexualidade non implica as mesmas 
dimensións, límites ou significados para homes e mulleres, nin tampouco para 
as sexualidades non normativas ou periféricas. En consecuencia, é un discurso 
androcéntrico, construído sobre o imaxinario sexual e erótico masculino, atrave-
sado por reducionismos e mitos que temos fondamente interiorizados. Ao estar 
construído en base a relacións de poder, non escapa ao exercicio da violencia 
simbólica, tal como a describe Bourdieu.

Con todo, algunhas cousas teñen cambiado. Por exemplo, hoxe xa non se cues-
tiona que a sexualidade forma parte de todas as etapas da vida. As criaturas 
amosan satisfacción co contacto corporal, tócanse, míranse, ou tocan a outras 
persoas mentres non as repriman; na adolescencia móstrase de moitas maneiras 
unha grande necesidade afectiva e sexual; as persoas anciás demostran como se 
incrementa a súa necesidade de cariño, de compañía e de que se lles exprese 
amor, e hoxe recoñéceselle a realización do desexo sexual. Pero como afirma 
Anna Freixas segue a ser socialmente revolucionario ese recoñecemento no caso 
das mulleres.

Superar o reducionismo que centra a sexualidade na zona xenital e no coito 
é tamén un desafío, porque 
o discurso dominante aso-
cia coito con pracer sexual,
especialmente a través da
pornografía. Sábese ben que
o cerebro é o órgano sexual
por excelencia porque ten o
poder de harmonizar corpo e
mente. Ademais, toda a pel é
un órgano a través do que dis-
corre o pracer debido ao seu
potencial de comunicación;
así, todos os sentidos se com-
binan para proporcionar un
pracer global. O reducionis-
mo xenital e coital prexudica
aos homes porque no man-
dato da masculinidade hexe-
mónica todo o que reborde
o xenital é considerado pou-
co viril, o que empobrece e 

Desmontando os mitos do amor romántico e da pasividade 
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limita o potencial erótico; pero sobre todo prexudica ás mulleres porque teñen 
unha sexualidade máis complexa incluso no plano fisiolóxico, e a sensualidade é 
un trazo que se cultiva máis no proceso de adquisición da identidade feminina, 
as mulleres teñen un potencial erótico máis global polo que viven esa redución 
con grande insatisfacción.

Os factores socioculturais como tabús, crenzas relixiosas ou normas morais te-
ñen moito máis peso para as mulleres que para os homes, debido ao seu papel 
subordinado, o que condiciona a posibilidade de sentir pracer. Pensemos, por 
exemplo, na importancia que ten a seguridade, tanto no plano social como no 
da saúde. Factores como o castigo pola transgresión e as consecuencias de todo 
tipo coas que elas cargan. Nas investigacións móstrase que no momento do coito 
na mente das mulleres están presentes perigos como embarazo ou ITS.

Por outro lado, o desexo non é o mesmo que a excitación, e nesta xoga un papel 
moi importante a estimulación do clítoris. Hai que considerar que ir directamente 
á penetración pode producir dor, complexo de “frixidez” ou de anormalidade, 
ou a suposta inferioridade da libido feminina. Todo isto leva a enmascarar unha 
situación na que non se está a gozar e quérese que remate canto antes, o que leva 
incluso a finxir orgasmos.

Para os homes os problemas teñen máis que ver coas expectativas de virilidade. 
De acordo cos mandatos da masculinidade hexemónica e os mitos de poder en 
torno a ela, o coito convértese nunha obsesión, e cando non hai erección ou se 
teme non tela, é frecuente empregar fármacos antes de parecer “impotentes”.

Nas consultas sexolóxicas as mulleres adoitan queixarse da falta de desexo e de 
“anorgasmia”. Os homes consultan problemas centrados no pene, no seu tama-
ño e na erección; o problema do tamaño é un lugar común e ten moita relación 
coa cultura falocéntrica e narcisista, exacerbada actualmente coa pornografía. O 
problema da erección, medicalizada como disfunción eréctil, ten sentido cando o 
coito é o obxectivo. A falta de erección ou un tamaño non estándar non impide 
o xogo erótico en todas as outras posibilidades e, aínda que poida ter unha com-
poñente fisiolóxica, o factor subxectivo da ansiedade escénica é fundamental. O
modelo coitocéntrico propicia unhas expectativas moi altas para os homes, polo
que moitas veces produce bloqueos e inseguridades, o que podería impedir a
erección no momento do coito.

A hexemonía da heterosexualidade que deriva do reducionismo reprodutivo, su-
pón un enorme sufrimento para moitas persoas, porque o discurso moral domi-
nante promove a discriminación e a exclusión. Deste reducionismo deriva tamén 
que a masturbación aínda está cuberta por un manto de ocultación e menospre-
zo, especialmente nas mulleres, malia ser a práctica máis universal e estendida en 
todas as culturas e unha fonte imprescindible de autocoñecemento.

Ademais deste tipo de visións reducionistas, negadoras ou excluíntes, hai outros 
aspectos que é preciso superar. Un exemplo é a procura imperiosa do orgasmo, 
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especialmente estimulada polo relato pornográfico, que se pode converter nunha 
obsesión. O orgasmo é importante, xa o deixou claro Reich, pero non debería ser 
un obstáculo para gozar e recreármonos nunha sexualidade lúdica e sensual sen 
metas. Na sexoloxía actual ábrense paso concepcións máis abertas e globais, que 
afirman que hai moitas formas de vivir o pracer e de expresar a enerxía sexual, 
un amplo abano que vai dun plano difuso até outro máis denso: sensualidade, 
tenrura, erótica e xenitalidade.

A orientación sexual non é sempre fixa, a maioría das veces trátase dun conti-
nuo, ser homo, bi ou hetero non é algo estanco, e xa nos anos cincuenta Kinsey 
investigou e formulou unha escala. Esta fluidez é máis acentuada nas mulleres, 
mentres que nos homes, unha vez definida, é moi estable. A socialización inflúe 
na orientación do desexo, pois grande parte dos estímulos que o condicionan son 
aprendidos. Na nosa sociedade son moi importantes os relatos que nos ofrece a 
industria cultural xunto coas propias experiencias durante as etapas clave do des-
envolvemento da sexualidade, así, podemos continuar coas pautas interiorizadas 
previamente, abandonalas ou substituílas.

Hai moita discusión e teorías encontradas en canto a cal é a base da orientación 
do desexo sexual. Non imos entrar nese terreo, pero si nos imos deter no interese 
en establecer unha clasificación sobre á orientación sexual: homosexual, hetero-
sexual, bisexual, heteroflexible, asexual, pansexual e incluso máis nomes. Parece 
como se precisásemos de etiquetas que permitan certa seguridade nas interac-
cións, ou talvez para entender e interiorizar códigos nas relacións. A apertura e 
a flexibilidade respecto da orientación sexual é un elemento que define a unha 
sociedade cada vez máis libre e aberta, mentres que as etiquetas ríxidas son limi-
tadoras. O certo é que hai moitas persoas que non son cen por cen homosexuais 
ou cen por cen heterosexuais, e máis alá de cuestións que derivan estritamente 
da bioloxía, hai todo un campo cultural que permite, en maior ou menor medida, 
a expresión diversa do desexo e que ten que ver coa norma cultural en cada so-
ciedade.

Asemade, as limitacións das etiquetas nos empobrecen, porque precisamos dun 
certo grao de madurez psicolóxica e de experiencia vital para comprender o noso 
propio desexo e a expresión do mesmo. Deixármonos fluír pode facilitar a nosa 
vivencia sen traumas. Apostar pola liberdade de elección, como seres que se en-
contran independentemente do seu sexo ou da súa morfoloxía, colócanos nunha 
situación de aceptación serena do que imos vivindo.

Vimos dun modelo fondamente desigual que inclúe o exercicio da imposición, do 
sometemento e mesmo da violencia sexual sobre as mulleres e   sobre as criatu-
ras. A meirande parte das mulleres do mundo viven a sexualidade sen conciencia 
dos seus dereitos, e moitas descóbrena a través de experiencias opresivas. Xa vai 
algún tempo que se iniciou o camiño da visibilidade da sexualidade feminina e da 
eliminación desas desigualdades, en correspondencia cos avances noutros planos 
de relación entre os xéneros. Campañas, accións políticas e cambios xurídicos 
coñecidos como o Me too ou Eu si te creo.
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Nos anos setenta parecía que o horizonte prometía a ansiada liberación sexual, 
pero despois de albiscala coa chegada dos anticonceptivos, as ideas de liberda-
de do Maio do 68 e os avances na incorporación das mulleres á esfera pública, 
aínda temos pendente a revolución no que afecta á intimidade, e dentro dela a 
igualdade nos dereitos e expectativas sexuais. O modelo sexual de control da 
sexualidade feminina ten sido clave para o sostén do patriarcado e un espazo 
central da hexemonía masculina. A corrente de fondo que controla os resortes 
de poder apropiouse dos desexos de cambio para darlle a volta en beneficio do 
mantemento do poder masculino. Esta manobra consistiu en espir o corpo das 
mulleres e obxectualizalas, facendo ver que nisto consistía a liberación sexual. 
Primeiro foron a televisión, o cinema e a publicidade; despois foi a pornografía, 
que baixo o disfrace da liberación está inzada de misoxinia.

As investigacións referidas por Estupinyà indican que o modelo estruturouse ao 
servizo do pracer masculino. Masters e Johnson acharon unha notable diferencia 
no logro do orgasmo en homes e mulleres. Actualmente esa diferenza persiste, 
e tamén se observan diferenzas importantes respecto da frecuencia nas relacións 
sexuais, no número de parellas, na práctica da masturbación, na idade de inicio 
e de finalización de certas prácticas, así como no sexo casual con descoñecidos. 
Nos últimos anos esas distancias vanse acurtando. Os estudos mostran que os 
homes logran o orgasmo máis facilmente e en máis ocasións que as mulleres, e 
ademais moitas delas din que a súa sexualidade non é satisfactoria. Tamén hai un 
dato moi revelador nun estudo sobre a masturbación, no que o 56% das mulleres 
afirma obter maior satisfacción que no coito e din ter mellores orgasmos cando 
conducen o seu pracer de forma autónoma; pola contra, os homes afirman isto só 
nun 19% dos casos.

En relación á complexidade da sexualidade feminina pode resultar interesante 
comentar os achados sobre a concordancia sexual, con ela trátase de medir o 
grao de correspondencia entre a resposta fisiolóxica xenital e a experiencia su-
bxectiva de sentir excitación ou non. A hipótese é que os xenitais poden reaccio-
nar a estímulos que a mente non interpreta nin experimenta como excitantes, e 
polo mesmo, non se ten consciencia. Medindo a concordancia en homes e mulle-
res vese que nos homes as respostas están moi ben correlacionadas, pero entre 
as mulleres hai unha enorme diversidade; algunhas mostran unha concordancia 
sexual idéntica á de calquera home, pero en moitas esta concordancia é baixí-
sima. As mulleres que presentan unha concordancia sexual maior son mulleres 
que teñen un nivel educativo máis alto, unha frecuencia masturbatoria máis alta e 
practican meditación ou técnicas de relaxación. Vese como a concordancia exercí-
tase, porque ten que ver coa aprendizaxe e co autocoñecemento do corpo. Este 
aspecto é importante porque este grupo declara estar máis satisfeitas coa súa 
sexualidade.

Por outro lado, na sexualidade e no mundo afectivo é onde as mulleres se atopan 
hoxe máis vulnerables, en comparación coa posición que foron adquirindo no 
eido público. Os logros sociais non enchouparon dabondo o comportamento na 
intimidade sexual, e incluso hoxe podemos albiscar que, de estenderse o modelo 
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pornográfico, as relacións heterosexuais poden volverse aínda máis violentas ou 
impositivas do que xa son. A pornografía é un dispositivo que ofrece modelos 
visuais moi poderosos nos que se aprende, especialmente nas idades máis novas 
e sen experiencia, a reproducir prácticas patriarcais.

Hai mozas, e tamén mulleres adultas, que teñen sexo consentido pero non sem-
pre desexado; non opoñen resistencia e acceden ás relacións, pero en moitas 
ocasións non o desexan, acceden por inseguridade, por medo a que as deixen, a 
ser cualificadas de “estreitas”, ou a que el marche con outra. Lamentablemente 
aínda persiste un modelo no que o mandato da masculinidade esixe e busca a 
muller submisa, e nese modelo acéptase o sometemento como referente erótico; 
porén, cada vez hai máis mulleres que se senten autónomas e poderosas, deman-
dan bo sexo e avanzan no camiño de afirmar a súa liberdade. No que respecta á 
superación das asimetrías de xénero, agora trátase de afianzar estas aspiracións, 
ter claro, por exemplo, que as mulleres non precisan “amar” para gozar sexual-
mente. O importante é que haxa sinceridade, honestidade e respecto, porque as 
persoas non somos obxectos ao servizo do pracer de outras.

Historicamente o desexo sexual masculino ten que ver coa dominación e está 
fortemente erotizado na mente de moitos homes e tamén das mulleres. Neste 
sentido resulta moi esclarecedora a visión de Eva Illouz respecto da novela As
cincuenta sombras de Grey. Todas as persoas, independentemente da nosa con-
dición sexual ou de xénero, debemos reflexionar sobre o papel que xoga esa 
dominación na nosa vida sexual, así como deserotizar os encontros onde os dese-
xos non son absolutamente propios, e máis aínda se son violentos. A revisión da 
vivencia da sexualidade propón o gozo como obxectivo ético, baseado en que a 
satisfacción propia non redunde no sufrimento ou na alienación doutras persoas.

A cultura patriarcal ten feito moito dano ás mulleres á hora de vivir a súa sexua-
lidade, fundamentalmente porque se lles ten negado o pracer. Na cultura occi-
dental o sexo “mancha” ás mulleres. Historicamente construíuse unha poderosa 
alianza entre patriarcado e relixión que podemos rastrexar na mitoloxía grega e 
cristiá: Palas Atenea e a Virxe María, que están preto do cumio nos seus respec-
tivos panteóns, son mulleres célibes e “inmaculadas”. Esta negación do pracer 
é simbólica, pero non por iso menos eficaz. A mutilación xenital feminina, unha 
aberración amplamente normalizada en demasiados lugares do planeta, repre-
senta a expresión máis brutal da negación que a cultura patriarcal fai do pracer 
das mulleres. En occidente esa mutilación é simbólica, interiorízase nas mensaxes 
represivas relixiosas e morais que marcaron o que debía ser unha boa muller, 
aquela que non debía procurar o seu pracer senón o do home.

Esa mutilación reflíctese na invisibilización do clítoris, que non se extirpa fisica-
mente pero que, malia ser o único órgano cuxa función exclusiva é proporcionar 
pracer, quedou extirpado no imaxinario sexual, e até hai ben pouco fóra do es-
tudo científico. Así, debido a isto, hai moitas mulleres que afirman ter dificultade 
para gozar. É importante visibilizar o clítoris en termos equivalentes ao pene, e 
coñecer as súas posibilidades como fonte de gozo erótico.
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As persoas que desafían o statu quo sexual adoitan ser desaprobadas. Na con-
versa habitual das mulleres é común falar entre elas da menstruación, das rela-
cións persoais e doutras cuestións íntimas, pero fálase pouco de aspectos tan 
importantes como o propio desexo, o que lles dá pracer, a súa masturbación ou a 
súa insatisfacción. Unha vez máis vese que detrás destes silencios está a negación 
do pracer feminino e a penalización que aparella, o medo a parecer unha “mala” 
muller. O documental Pracer femenino descobre como se segue implantando o si-
lencio e a negación do dereito das mulleres ao seu pracer, como as mulleres foron 
desposuídas e estrañadas do seu corpo e da súa sexualidade en todo o mundo, 
neste filme vese que as mulleres están tomando o seu poder malia a represión e 
os atrancos.

Na mocidade vanse producindo tamén outro tipo de cambios; entre eles o atra-
so na idade de establecer un compromiso de parella sen renunciar a gozar do 
sexo nesta etapa da vida. Ao seu carón, vese a normalización do sexo casual. 
Cremos que estes cambios aínda non afectan o núcleo do modelo hexemónico 
porque persiste o recoñecemento positivo da promiscuidade masculina mentres 
que non pasa o mesmo no caso das mulleres. Ademais, e tal como se representa 
na literatura romántica feminina e chic lit, as modernas protagonistas teñen sexo 
frecuente e sen compromiso con moitas parellas, pero seguen a ter problemas co 
seu pracer e a estar permanentemente decepcionadas coas súas relacións.

Estes desequilibrios poderían ir desaparecendo a medida que cambie a perspec-
tiva respecto da sexualidade. Isto implica cambiar a cultura sexual e contrariar as 
suposicións nas que se basea, como que o coito é o acto sexual por excelencia, o 

Cartaz do filme
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máximo ou superior, que os homes e as mulleres gozan cos mesmos actos, que as 
mulleres precisan amar para ter sexo ou para gozar profundamente, que a libido 
ten a mesma importancia para homes e mulleres ou que os aspectos emocionais, 
sensuais e performativos nos importan por igual.

As mulleres iniciaron un proceso de demanda de recoñecemento das súas nece-
sidades sexuais particulares, pero non se ven tantos homes no proceso de derru-
bo da masculinidade tradicional. En sentido contrario, hoxe son visibles reaccións 
extremas contra ese cambio: Os INCEL, célibes involuntarios, son unha comunida-
de virtual de homes heterosexuais misóxinos e frustrados que senten que a culpa 
da súa falta de sexo está nos avances propiciados polo feminismo.

Neste novo milenio, coa visibilidade de sexualidades periféricas, xéneros alter-
nativos e pensamento queer, vese que aquela revolución sexual que comezou no 
século pasado aínda non tivo os efectos positivos agardados. O poder apropiou-
se da ansia de liberación e transformouna, reconducíndoa cara ao consumo e o 
mantemento da hexemonía sexual masculina. Deste modo, en lugar dunha con-
quista, converteuse nunha tolerancia máis ampla e xeneralizada con todo aquilo 
que xa se viña producindo de xeito encuberto. Obsérvanse moitos síntomas de 
debilitamento patriarcal pero temos traballo por diante para gozar dunha sexua-
lidade realmente igualitaria, pracenteira e liberadora.

Neste momento, cada quen ten que poder formular: “Quero o dereito ao meu
corpo, quero coñecelo, quero aceptalo, quero gozar da miña capacidade erótica, 
quero darme permiso para satisfacer o meu desexo.” As mulleres e as persoas 
con sexualidades non normativas teñen poucas oportunidades de medrar sexual-
mente se non cuestionan a cultura sexual patriarcal e deciden cultivar a propia, 
dando lugar a outra cultura sexual alternativa, un traballo colectivo moi necesario. 
E aqueles homes que até agora estiveron conformes co modelo, non teñen máis 
remedio que moverse para recoñecer este cambio.

A sexualidade na era de Internet

A sexualidade tamén está afectada polos cambios que trouxo Internet. As re-
lacións íntimas a través das redes sociais son hoxe un fenómeno amplamente 
estendido e transversal, non distingue clases sociais, sexos, orientacións sexuais 
ou idades. Ou sexa, vaise estendendo rapidamente a tecnoloxía do desexo, pero 
non todos eses grupos fan o mesmo uso, tanto en proporción como en frecuen-
cia. Un dos aspectos máis destacables é o auxe das aplicacións de citas, que 
hoxe facturan moitos miles de millóns de euros. Están especializadas por perfís, 
para poder ofrecer un produto específico segundo o tipo de clientela, pódense 
expresar as orientacións e desexos sen o control da vida offline, de modo que é 
un espazo propicio para expresar sexualidades non normativas. Neste sentido, as 
redes veñen cubrir moitas necesidades e, polo tanto, viñeron para quedar. Ade-
mais, son parte do adestramento para desbotar e pasar rapidamente á seguinte 
“transacción sexual” nesta sociedade narcisista na que o compromiso é cada vez 
máis un estorbo para a realización do eu.
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As tecnoloxías informáticas e o sextech 
trouxeron tamén novidades respecto das 
posibilidades de interacción de huma-
nos a través de máquinas e entre robots 
e humanos. A día de hoxe as relacións a 
distancia a través de Internet están moi 
estendidas, o sexting e o cibersexo co-
nectan persoas separadas fisicamente a 
través da estimulación psicolóxica. É de 
supor que estas actividades irán máis alá, 
posto que estamos nos albores destas 
tecnoloxías. De feito, existen proxectos 
como Kissinger, que consiste nun dis-
positivo que imita unha boca real e que 
reproduce o bico que outra persoa reali-
za a distancia. Hoxe son excepción, pero 
converteranse en algo frecuente e xene-
ralizado, como a pandemia veu confirmar. 
Fálase tamén de que se poderán estimu-
lar certas áreas do cerebro encargadas 

de xerar pracer sexual para obter orgasmos 
instantáneos. A pretensión declarada en 

moitos destes proxectos é mellorar o benestar sexual de persoas maiores ou con 
discapacidades físicas, así como entender o funcionamento do cerebro durante 
o orgasmo.

Tamén hai xa experiencias de relacións sexuais entre seres humanos e máquinas, 
robots con funcións sexuais; disque estas máquinas poderían substituír a pros-
titución ou o abuso sexual, pretensión bastante dubidosa. Está claro que xa as 
relacións sexuais entre humanos empregan aparellos e pronto se empregaran dis-
positivos como cascos de realidade virtual cos que poderemos dar á nosa parella 
humana as características físicas que desexemos. É certo que cada vez hai máis 
persoas dixisexuais, que só teñen pracer a través da tecnoloxía, pero tamén é 
certo que o pracer non só ten como fonte a activación física a través dun disposi-
tivo. A experiencia erótica humana non vai só de lograr unha descarga fisiolóxica, 
necesaria, pero certamente insuficiente; pois a satisfacción ten unha canalización 
emocional que proporciona un pracer máis intenso e pleno. A tecnoloxía sexual 
traerá algunhas vantaxes pero tamén novos problemas, non só morais, senón 
tamén de saúde, novas patoloxías, adiccións e insatisfaccións. É paradoxal que 
o problema máis consultado sexa a falta de desexo nunha sociedade que xa nos
ofrece un abondoso catálogo de instrumentos que están ao servizo do pracer físi-
co inmediato. O que si se ve claro é que as relacións emocionais vanse separando
cada vez máis do sexo.

Estas proxeccións translocen unha concepción instrumental e máis próxima á 
subcultura masculina da sexualidade, bastante lonxe da concepción global que 
formula o artellamento entre emoción, pracer e comunicación. Pode ser que as 

Contra o mandato feminino de ser sexi
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máquinas acaden a posibilidade 
de darnos pracer, de entender 
as nosas emocións, e mesmo de 
que poidamos establecer algún 
tipo de comunicación con elas. 
Pero a cuestión é se será po-
sible establecer algún tipo de 
recoñecemento e de reciproci-
dade emocional, e até que pun-
to iso vai acentuar aínda máis o 
illamento e a liquidez dos vín-
culos sociais xa existente, e por 
suposto, cales serán as fendas 
sociais en canto ao acceso a es-
tas tecnoloxías.

Os avances na liña de lograr 
robots especializados capaces 
de interactuar emocionalmente 
cos humanos son parte do pre-
sente, é o que se coñece como 
“informática afectiva”, unha 
tecnoloxía emerxente con múltiples aplicacións positivas no campo dos coida-
dos. Pero no campo do coidado emocional, do coidado no sentido profundo, 
o que produce é un espellismo. A película Her narra a relación romántica entre
un humano e a voz dun sistema operativo, unha máquina chamada Samantha,
que ten como función facilitar en todo momento a vida do humano e interactuar
emocionalmente con el. O solitario protagonista namórase de Samantha porque
o comprace en todo e adáptase perfectamente aos seus gustos e necesidades.
Aínda que parece que nos fala dun mundo futuro, realmente plasma algo moi
antigo, a construción subalterna da feminidade á masculinidade. Samantha en-
carna o “ideal” patriarcal, no que as mulleres teñen que estar máis preocupadas
por coñecer e satisfacer as expectativas da súa parella que as propias, chegando
incluso a modular ou abandonar os seus desexos. Non resulta estraño que este
sexa un dos guións máis recorrentes na pornografía. Tamén se pode ver como
o deseño deses robots céntrase no desexo e a satisfacción masculina; a maioría
son bonecas moi realistas que se parecen moito ao estándar do porno e tamén
hai bonecos para gays. Na súa publicidade din que “están deseñadas para amar,
respectar e honrar o seu dono e para satisfacer todas as súas fantasías”. Cremos
que a máis importante delas é a fantasía de “poder”.

A conversa negativa sobre redes e sexo xira, sobre todo, arredor de que son un 
elemento que contribúe á hipersexualización, así como que incrementan, até a 
adicción, a procura permanente de novas parellas, sobre todo sexuais. Isto póde-
se deber ao espellismo sobre as expectativas do que xa falamos ao comezar este 
artigo, que fai que as relacións non nos procuren a satisfacción agardada e pen-
semos que paga a pena buscar algo “mellor”. Antes da COVID19 en España oito 

Lola Vendetta
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millóns de persoas entra-
ban nas apps de ligar, cifra 
que se incrementou até 
nun 15 % coa pandemia.

Pódese afirmar con ro-
tundidade que estas apli-
cacións ofrecen vantaxes: 
a normalización de se-
xualidades non normati-
vas, a inmediatez espa-
cial e temporal, a procura 
doada de parella ou sexo 
ou ampliar o campo de 
persoas dispoñibles can-

do as posibilidades na vida offline se agotan. Por outro lado, dende unha visión 
negativa poden normalizar as relacións de usar e tirar, converténdonos en artigos 
dun catálogo. As taxas de acoso son moi altas, especialmente sobre as mulleres. 
Ademais, consomen moito tempo e son aditivas, o que incrementa a soidade 
porque ao destinar tempo a isto non o empregamos nas relacións cara a cara nas 
que establecer relacións con empatía.

Existen moi diferentes aplicacións e portais de contactos. Hainas gratuítas e de 
pagamento. Hainas que xuntan perfís por proximidade xeográfica, para facer 
cruising online ou cancaneo, práctica que no ambiente LGTBIQ+ permite buscar 
parella sexual camiñando ou conducindo por un lugar público, en xeral de xeito 
anónimo, ocasional e para unha soa vez. Hai páxinas ou portais encamiñadas a 
pór en contacto persoas afíns que buscan relacións amorosas; en Adoptauntio 
só ás mulleres teñen a posibilidade de dar o primeiro paso. Nas redes atopa-
mos coñecidas aplicacións de contactos que están claramente marcadas polos 
estereotipos e roles de xénero, así como pola orientación sexual. En Grindr, 
aplicación para gays e bisexuais, móstranse roles masculinos estereotipados e 
penes de forma explícita. Tinder, para heterosexuais, pon en valor o prestixio 
masculino con fotos de obxectos que simbolizan unha posición social elevada. 
Wuapa, aplicación para lesbianas, mantén o perfil feminino no sentido de pre-
sentar imaxes máis reservadas e referencias a características da personalidade. 
Hai moitos portais deste tipo: Plenty of Fish, Meetic, Happn, Badoo, eDarling, 
OKCupid, Loventine, Tindog e moitas máis. A aplicación máis popular entre a 
xente moza é Instagram, que cobre un amplo espectro de necesidades, entre as 
que ligar ten un plano preferente.

En España son maioría as persoas que empregan ou empregaron algunha vez 
unha web de citas, a porcentaxe é sensiblemente máis alta nos homes e na xente 
moza, porque o comportamento sexual destes grupos é máis desinhibido e nes-
tas aplicacións o pudor déixase no armario. O índice incrementouse moito coa 
pandemia. A súa facturación xera moitos miles de millóns de dólares no mundo e 
o negocio do ligue a través de internet cotiza no Nasdaq.
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As redes amplían a conversa, os espazos, as posibilidades, dan facilidades por 
perfiles ou intereses, normalizan e dan visibilidade a formas diversas de sexuali-
dade. Emerxe a idea da pansexualidade, unha forma de superar a bisexualidade e 
recoñecer que as persoas podemos sentir atracción con independencia do xénero 
e do sexo. De momento permanecen elementos fundamentais das relacións de 
poder, está moi presente o imaxinario social hexemónico cos referentes do sexo, 
o xénero, o binarismo, o dimorfismo sexual, a mercantilización da sexualidade
ou a pornografía mainstream, e tamén outros compoñentes como a clase social.
Mostra disto é a plataforma Onlyfans, que se emprega para a mercantilización do
corpo feminino e que tivo un despegue moi importante coa pandemia.

O fenómeno da pornografía

A pornografía forma parte da nosa cultura dende moitísimo antes da aparición 
de Internet, pero agora o acceso non ten restricións e pódese ver unha cantidade 
case infinita de contidos pornográficos a golpe de clic. A tecnoloxía cambiou o 
modelo da industria do porno, distingue entre cliente e usuario; o cliente é o que 
financia o negocio a través da publicidade nas plataformas (cybersex, citas, pros-
titución ou fármacos) por iso é tan accesible para os usuarios. Segundo o portal 
Pornhub, España ocupa o posto número 13 na lista de países consumidores; a 
idade media para iniciarse é de 11 anos, o que quere dicir que os hai moito más 
novos, e a busca do termo teen porn multiplicouse por tres entre 2004 e 2014.

A accesibilidade total é a causa do intenso debate social e moral sobre a porno-
grafía, porque ten uns efectos importantes sobre a construción dos imaxinarios 
e dos modelos de comportamento, especialmente na mocidade. Os datos son 
contundentes respecto do consumo a idades temperás; de feito, xa existe un 
termo para denominar a primeira xeración que se fixo usuaria de porno antes de 
experimentar a sexualidade con outras persoas, chámanse pornonativos. O porno 
mainstream, ao que se accede gratuíta e facilmente, é violentamente misóxino e 
irreal, e ofrece unha interpretación falseada sobre o sexo. Representa o peor da 
sexualidade patriarcal e fortalece unha identidade masculina xa superada noutras 
esferas de relación entre homes e mulleres. É un exemplo moi claro de violencia 
simbólica.

Na adolescencia o sexo suscita unha curiosidade irrefreable e moi estimulada 
polo grupo. A partir de aí comeza unha viaxe que vai levar a moitas visitas a 
páxinas porno gratuítas onde se ve de todo. A través das investigacións sobre 
a sexualidade na mocidade sábese que a fonte principal de información neste 
tema é o grupo de iguais, que pola súa vez, obtén a información da pornografía. 
Nos últimos anos, e por primeira vez na historia, a pornografía convértese nun 
fenómeno completamente xeneralizado que se estendeu á idades moi temperás 
e, como consecuencia colateral, é a principal fonte de “coñecemento” sexual no 
século XXI.

Hai bastante evidencia que indica que o imaxinario sexual da mocidade ten 
como referente principal a pornografía X mainstream, o porno manga e tamén 
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a pornografía amateur, un 
tipo de produto realizado 
por “xente normal” non por 
actores, de xeito que quen o 
ve non cre estar vendo unha 
interpretación; o problema 
aquí estriba en que ao ser 
“tan real” pódese ver como 
un modelo “normal”. Como 
afirma Ana de Miguel, toda 
esta pornografía alimenta o 
imaxinario sexual da domi-
nación masculina, por medio 
do cal os homes, e particular-
mente os máis novos, apren-
den que as mulleres están aí 
para proporcionarlles pra-
cer a eles. Interiorizan que, 
ademais da nai e da irmá, as 
mulleres son corpos aos que 
teñen dereito a acceder, e 
asimilan que poden apro-
piarse deles en determinadas 
condicións. A mocidade está 
a recibir unha dobre mensaxe 
que afecta ao tipo de rela-
ción entre os xéneros, unha 
que lles di que somos iguais, 

e outra que lles di que no fondo existe unha profunda desigualdade. Así, os mo-
zos interiorizan que elas son tamén outra cousa: corpos ao seu servizo. Pola súa 
parte, Rosa Cobo afirma que a pornografía é un mecanismo ideolóxico que na-
turaliza a violencia sexual. Contribúe a que se instale no imaxinario colectivo a 
tolerancia coas representacións de violencia cara as mulleres, porque ofrece delas 
unha imaxe deshumanizada: son presentadas como seres pasivos, intercambia-
bles, para seren penetradas e agredidas de moitas formas.

Hai pouco estudo sobre á influencia que ten nas mulleres ver pornografía. Al-
gunhas investigacións indican que tres de cada dez ven porno unha vez por 
semana e unha de cada dez cada día. A maioría din facelo para compracer as 
súas parellas e probablemente se estean a pregar ao desexo masculino. Moitas 
mozas interiorizan como normal un papel submiso nas relacións sexuais que xa 
está no imaxinario colectivo, tal como se mostra no 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 15 anos), “Coa
penetración 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 16).
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As prácticas que máis se representan son felacións, exaculación na cara das mu-
lleres e penetracións anais e vaxinais. O pracer céntrase no coito, dando por su-
posto que as mulleres gozan ao ser penetradas; o “mandato” do acto da pene-
tración convértese no goce, restrinxindo a relación sexual a ese propósito, en vez 
de presentala como un proceso aberto, creativo e lúdico no que se improvisa e 
vanse descubrindo os gustos e as posibilidades de dar e de obter pracer. Nesta 
narrativa, ademais do afecto, queda fóra unha parte fundamental da sensualidade 
e do erotismo, caricias, tenrura ou exploración mutua.

Ver porno pode ser unha fonte de excitación e, ao mesmo tempo, de ansiedade. 
Algunhas mozas din temer esas penetracións brutais e prolongadas, tanto vaxi-
nais como anais e, por suposto, as de “garganta profunda”. Os mozos senten 
temor por non estar á altura deses “atletas” do sexo, e tamén ao comparar o 
tamaño do seu pene. Isto pode fomentar complexos, e son moi frecuentes as 
consultas sexolóxicas sobre alongamento, capacidade de erección, uso de viagra, 
exaculación precoz e cantidade de seme. Asemade, parece que hai certa alarma 
ao constatar unha baixada do desexo sexual que podería estar relacionada coa 
sobreexposición á pornografía. Por outro lado, a representación dos actos sexuais 
sen condón e con penetracións por diversos orificios nunha mesma “sesión”, tras-
ladan a idea de que non pasa nada por ter comportamentos de risco. Unha gran-
de parte do material pornográfico emprega formas explícitas de violencia; porén, 
as mulleres que interveñen nesas representacións teñen que aparentar que non 
o viven como violencia. Hoxe sabemos que isto ten graves consecuencias na súa
saúde física e mental.

Este tipo de pornografía heterosexual é unha peza clave que alimenta a cultura 
da violación na que se asocia sexo con violencia e humillación. Favorece a tole-
rancia social ás agresións e os abusos sexuais. A cultura da violación cousifica ás 
mulleres e culpabiliza á vítima, nega a violación e fomenta a impunidade. Neste 
tipo de porno vemos un home dominador que toma toda a iniciativa, que decide 
e que controla a escena por completo; presenta ás mulleres como simples obxec-
tos, dispostas e contentas con ese papel de submisión. Isto propicia a perda da 
empatía dos homes respecto das necesidades, desexos e sentimentos das mulle-
res. Ademais, alimenta a confusión respecto do consentimento; está moi esten-
dida a crenza de que as mulleres din que non cando queren dicir si, ou que no 
fondo gústalles ser dominadas e forzadas tal como se mostra neste tipo de filmes.

O neurocientífico computacional Ogi Ogas analizou as preferencias de centos de 
millóns de persoas. Topou que a preferencia máis universal 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, atopou que 
os homes buscan máis escenas de sexo en grupo con máis protagonistas homes, 
escenas de penetración anal e de exaculación na cara das mulleres, e máis concre-
tamente nos ollos, e todo tipo de escenas de dominación. Ademais, os homes po-
ñen moito interese na xuventude das mulleres, os 13 anos é a idade de preferencia, 
o que tamén implica unha relación de poder que se reflicte na pornografía legal, na
que as actrices son maiores de idade pero disfrazadas de nenas.



ADRA / Nº16

136

No libro de Estupinyà afírmase que unha idea provocadora e moito máis espe-
culativa é que o grande poder da pornografía, especialmente en homes, proceda 
dunha suposta activación de circuítos da imitación, na que poderían estar involu-
cradas na aprendizaxe e na imitación as neuronas espello. Estas neuronas existen 
en moitos mamíferos e son circuítos neuronais que se activan cando o animal ve a 
outro realizar unha acción determinada. Non se sabe aínda a súa influencia real en 
humanos, pero algúns estudos suxiren que poderían estar relacionadas coa empa-
tía, por exemplo, o feito de que ver sorrir a alguén induce en nós outro sorriso e 
certo benestar. En parte vivimos a experiencia allea como propia. De estar no certo, 
ver pornografía podería non ser unicamente un estímulo visual senón un mecanis-
mo para activar tamén os circuítos do pracer, facéndonos sentir, en certa maneira, 
que formamos parte da acción. De poderse comprobar en posteriores estudos neu-
rocientíficos, teríamos que pensar que as implicacións desa empatía son moi pro-
fundas en relación coa aprendizaxe da resposta sexual; neste sentido, a pornografía 
pode supoñer un modelo perigoso por violento, agresivo e misóxino.

Por outro lado, o consumo de pornografía a idades temperás supón un maior ris-
co de adición. O pracer sexual aumenta a dopamina nun 200% no cerebro, no nu-
cleus acumbens. O cortex prefrontal actuaría de corta lumes desa descarga para 
non afectar ese núcleo, pero non se desenvolve plenamente até pasados os vinte 
anos. Daquela, o cerebro pode verse afectado como se fose un chute de morfina, 
a resposta é a mesma que coas drogas. Neste caso, nunha relación sexual real 
pode chegar a ocasionar disfunción eréctil inducida polo consumo pornográfico, 
producindo así adictos ao porno para poder manter relacións sexuais.

Outra consecuencia é o incremento do consumo de prostitución por parte de 
mozos, alentados polo imaxinario pornográfico no que as mulleres teñen que 
someterse ao seu desexo. Neste sentido, resulta moi convincente a afirmación de 
Gail Dines que sostén que, do mesmo modo que a industria alimentaria modela a 
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nosa forma de comer, e a industria da moda o noso gusto de vestir, a industria do 
porno tamén modela o noso gusto sexual. De non ser así sería a única industria 
sen impacto na cultura. A pornografía é a principal fonte de información sexual 
na mocidade e está a cambiar os seus comportamentos sexuais; por iso, provoca 
alarma nos colectivos profesionais que teñen máis contacto coa infancia e a moci-
dade tal como mostran os informes de Save The Children.

Existen posicións favorables a unha pornografía alternativa ao modelo dominan-
te, que defenden un relato pornográfico que celebre o empoderamento das mu-
lleres a través do corpo. Esta pornografía interrogaríanos sobre a sexualidade 
feminina, así como sobre a visibilidade do seu desexo e do seu propio erotismo. 
As mulleres poderían facer, e de feito algunhas xa o fan, pornografía para elas 
mesmas, na que non domina a mirada masculina. Pero como vivimos nunha socie-
dade patriarcal, esta pornografía ocupa un espazo marxinal.

Repensar o sexo

Partir de que a sexualidade é, sobre todo, produto da cultura, abre a posibilidade 
de cambiar o discurso dominante e os seus mandatos. Desaprender e construír un 
modelo alternativo é un proxecto radical e colectivo que vai moito máis lonxe de 
experimentar novas prácticas, mesmo cando contribúen a liberarnos e a aumentar 
o noso goce. Este cambio ten que ser moito máis profundo, require pensar sobre
os corpos, sobre o papel que ten a sexualidade humana e sobre as relacións de
poder construídas sobre o xénero, así como sobre as identidades e as orienta-
cións sexuais. Este cambio vai implicar necesariamente desenvolver unha nova
linguaxe de cara a creación dun novo imaxinario sexual.

O potencial revolucionario que poderíamos despregar asentaríase nunha sexua-
lidade vertebrada en torno a tres conceptos: pracer, comunicación e afecto. O 
afecto implica incluír a empatía e o coidado; significa ser quen de poñérmonos 
no lugar da outra persoa e saber que é importante poñer atención ao seu pracer, 
facerlle sentir que nos afecta o que lle pase. Ademais, implica saber que cada 
relación é importante, porque a través da comunicación e da busca do pracer 
descubrímonos e descubrimos á outra persoa, é unha forma de coñecemento que 
nos axuda a ser. E aínda é mellor se a isto lle sumamos a dimensión lúdica, e incor-
poramos a risa ao xogo sensual, que facilita o sexo por ser un relaxante muscular 
que nos conecta e nos predispón a gozar.

As persoas vivimos a sexualidade nun poliedro que integra moitas caras, as pro-
pias pulsións, a capacidade de sentir e expresar a erótica e o afecto, o grao de 
interiorización das normas sociais e a autoestima. En xeral, vivímola interiormen-
te nalgún punto entre a aceptación e o conflito en calquera destes elementos. 
Sermos conscientes de todo isto ponnos no camiño da deconstrución do discur-
so dominante e da formulación dun criterio ético propio que impida represións, 
imposicións, abusos e agresións. Podémola ver como un proxecto persoal con 
proxección colectiva e como a confección dun vestido a medida. As relacións 
sexuais poderían parecerse a outro tipo de relacións que implican comunicación 
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e afecto. Podemos comunicar con unha ou con máis de unha persoa de xeito es-
pecial, con diferente contido e intensidade, sendo conscientes de que podemos 
escribir a nosa propia biografía e, ata un certo punto, temos na nosa man trans-
formar o modelo actualmente hexemónico.

BIBLIOGRAFÍA E OUTRAS REFERENCIAS

AGASEX Asociación Galega para a Saúde Sexual (Paula López e Soledad Fuen-
tes): Adolescentes e pornografía. Modulación da sexualidade dende unha pers-
pectiva de xénero. Concello da Coruña.

Masturbation Confessions 
https://onlinedoctor.superdrug.com/masturbation-confessions/?utm_source=a-
ffiliatewindow&utm_campaign=Skimlinks&utm_medium=affiliate&utm_ter-
m=55199X1531992Xee852bdfb6a0e538acdd45aa932f0abb&utm_conten-
t=0&awc=2026_1519594537_9bf8710e2f0a2ce3da60c51f84e64220

Animal Político, Redacción (2011): “¿Qué revela internet sobre nuestros deseos 
sexuales?” 
https://www.animalpolitico.com/2011/08/%C2%BFque-revela-internet-so-
bre-nuestros-deseos-sexuales/

BOURDIEU, Pierre (2000): La dominación masculina. Anagrama, Barcelona.

COBO, Rosa (2017): La prostitución en el corazón del capitalismo. Madrid, Catarata.

COBO, Rosa e RANEA, Beatriz (2020): Breve Diccionario de Feminismo. Madrid, 
La Catarata. (Pódense consultar as voces: Educación afectivo-sexual, Cultura da 
violación, Violencia sexual, Pornografía, Teoría Queer…).

ESTUPINYÀ, Pere (2013): La ciencia del sexo. Barcelona, Debate.

ETCHEBARRÍA, Lucía (2007): Lo que los hombres no saben: El sexo contado por
las mujeres. Barcelona, Martínez Roca.

FOUCAULT, Michel (1978): Historia de la sexualidad. México, Siglo XXI.

---(1976): Vigilar y castigar. Buenos Aires, Siglo XXI

FREIXAS, Anna (2018): Sin reglas: erótica y libertad femenina en la madurez. Ma-
drid, Capitán Swing.

GÓMEZ, Águeda; Pérez, Silvia e Verdugo, Rosa María (2015): El putero español.
Quienes son y que buscan los clientes de prostitución. Madrid, Catarata.

MIGUEL, Ana de (2015): Neoliberalismo sexual. El mito de la libre elección.
Madrid, Cátedra.



ADRA / Nº16

139

OLIVEIRA, Chis e TRABA, Amada (2018): ám@me. Pensar o amor no século XXI. 
Vigo, Galaxia. Edición castelán (2019): Amarte. Madrid, Los libros de la Catarata.

ORTE, Carmen; BALLESTER LLuís; Red Jóvenes e Inclusión (2019): Nueva porno-
grafía y cambios en las relaciones interpersonales. Octaedro

ORTEGA, Javier (2012): La vuelta al mundo en 80 polvos. Madrid, Penguin Ran-
dom House.

PEARSON, Ian (2015): The future of sex report. The rise of the robosexuals. 
Bondara. 
http://graphics.bondara.com/Future_sex_report.pdf

RAMS, Albert (2018): Sexualidades. Terapia Gestalt, intimidad y deseos engaño-
sos. Barcelona, Ediciones La llave.

REICH, Wilhelm (1927): La función del orgasmo. 
http://menteclara.org/libros/LaFuncionDelOrgasmo.pdf

Shave the Children (2020): Informe
https://www.savethechildren.es/notasprensa/informe-de-save-children-ca-
si-7-de-cada-10-adolescentes-consumen-pornografia-la-que

VENTURA, Dalia (2011): “Lo que revela la web de nuestros deseos sexuales”. BBC 
Mundo.
https://www.bbc.com/mundo/movil/noticias/2011/07/110729_pensamientos_pi-
caros

AUDIOS E PELÍCULAS

Audio: Aguilar, Pilar: Sexualidad de la mujer. “Feminismo o barbarie”.
https://play.cadenaser.com/audio/1612090727_108489/

Audio: Dines, Gail (conferencia): Neoliberalismo y el desarme del feminismo. 
https://youtu.be/Oxio4wNynFM

Documental: El clítoris, ese gran desconocido. https://youtu.be/0ZtJ3-5M0og
https://www.youtube.com/watch?v=0ZtJ3-5M0og&feature=youtu.be

Documental: La máscara en la que vives.
https://www.youtube.com/watch?v=eG260cGcteg

Película: El placer femenino, de Barbara Miller.


