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«As veces por Hangout chéganme invitacións de desco-
ñecidos con mensaxes tipo: ¿queres ser a miña amiga? Por 

favor, acéptame e coñéceme. Eu rexéitoas sempre, se son 
descoñecidos, pero cada pouco tempo chéganme estas 
mensaxes» (adolescente de Santiago de Compostela)

INTRODUCIÓN

As masculinidades hexemónicas reforzan os seus mitos, 
lendas, relatos do amor romántico, a muller como posesión ou 
a muller como recompensa nas producións fílmicas tipo Ho-
llywood, os debuxos animados, a música comercial, os relatos 
dos videoxogos ou o mundo das redes sociais, entre outros. 

Na posmodernidade estes axentes de socialización teñen sen 
dúbida unha grande importancia para a construción de identi-
dades clásicas polos modelos de identificación que se canalizan 
no contexto de dominio e subordinación.

Moitas destas imaxes teñen en común o referente do modelo 
hexemónico de masculinidade: os actuais debuxos animados 
(por exemplo a recente Los Increíbles 2), ou as novas músicas 
(Maluma, Bad Bunny, Enrique Iglesias…), os videoxogos (co 
tóxico GTA como paradigma) ou programas lixo en horario pri-
me time como First Dates, inciden no mesmo. 

Dá a impresión de que pouco se avanzou, un pesimismo in-
vádenos, mentres os neomachismos se reproducen malia todo, 
coándose por todos os poros das nosas rutinas cotiás. Ninguén 
pode escapar diso, nin tan sequera en plan performático lanzan-
do as televisións pola xanela. O Grande Irmán visual postmo-
derno controla os nosos máis mínimos movementos desta nova 
«cultura afirmativa», de reconcialización e refinamento do re-
clamo autoritario patriarcal.

Por iso a explicación de por que aínda temos tanta violencia 
de xénero é fácil: a nosa cultura vén permeada por infinidade 
de relatos machistas que constrúen as nosas subxectividades de 
forma diferenciada, de forma esencialista e con novos pero ao 
mesmo tempo vellos habitus de reprodución patriarcal.

DÁ A IMPRESIÓN 
DE QUE POUCO 
SE AVANZOU, UN 
PESIMISMO INVÁ-
DENOS, MENTRES 
OS NEOMACHISMOS 
SE REPRODUCEN 
MALIA TODO, COÁN-
DOSE POR TODOS OS 
POROS DAS NOSAS 
RUTINAS COTIÁS.
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Interésanos aquí referenciar as redes sociais como novo bio-
poder ao servizo do patriarcado, no que significa a construción 
social e cultural destas masculinidades hexemónicas posmo-
dernas (que se apropian do mundo off), de tal maneira que se 
perpetúan como modelos atractivos na adolescencia, tal e como 
demostran, noutros contextos, as investigacións de diversas au-
toras, entre as que destacamos Padrós (2012), Gómez (2004), 
Duque, (2006); Valls, Puigvert e Duque (2008), McDaniel 
(2005) e que coinciden en constatar:

«que entre os adolescentes existe un modelo de atractivo masculino 
exclusor no que, por unha banda, a ‘maldade’ considérase atractiva e, 
pola outra banda, a ‘bondade’ percíbese como aburrida». (Padrós, 
2012: 174).

REDES SOCIAIS: VIVINDO NA 
MATRIX PATRIARCAL 

Vivimos no imperio das redes sociais, con todo o que im-
plica na construción das subxectividades das xeracións actuais. 
As nosas prácticas íntimas transfórmanse en novas dinámicas, 
vellas e novas autorrepresentacións que teñen como paradigma 
o selfie como busca do mellor dun mesmo sen un ollo externo. 
Pero os modelos de masculinidade e de feminidade reifícanse, 
reprodúcense, imaxes que precisan o like do normativo para ser 
correctamente valoradas e volver ao inicio da representación, 
por iso as desigualdades de xénero atopan novos relatos a través 
da exposición de pensamentos e poses virtuais. Cómpre enten-
der os mundos virtuais para aprender a realidade. 

«Os Mundos Virtuais non son só pontes ou mediacións para entender 
a realidade, senón que constitúen unha das formas máis perfeccionadas 
en que se xera a cultura actual, tornan na nova forma de aprender a rea-
lidade, de relacionarnos cos demais, de vivir a experiencia existencial 
da nosa época, de transmitir o coñecemento». Carillo (2007: 103). 

Identidades fluídas e indefinidas que perfeccionan a identi-
dade real no sentido de expoñer o mellor de acordo co desexo 
que quero causar no outro indefinido, o que require unha selec-
ción perfecta da foto que vou subir. 

INTERÉSANOS AQUÍ 
REFERENCIAR AS RE-
DES SOCIAIS COMO 
NOVO BIOPODER 
AO SERVIZO DO PA-
TRIARCADO, NO QUE 
SIGNIFICA A CONS-
TRUCIÓN SOCIAL E 
CULTURAL DESTAS 
MASCULINIDADES 
HEXEMÓNICAS 
POSMODERNAS
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Coa globalización e o pensamento único as posibilidades de 
escapar da rede son poucas. En palabras de Castoriadis (2006: 
309), «hai que desexar ser libre, se un non desexa ser libre, non 
pode selo»; pero non chega con desexalo, di Castoriadis, hai 
que facelo, e esa praxe reflexiva e deliberada da que nos fala 
como posibilidade ten que loitar contra as individualidades 
construídas nas redes sociais, preparadas para solucionar pro-
blemas do virtual e afastadas do real. 

Di Touraine (2009: 113): «a nosa representación do mundo 
é o que está a retrasar o noso avance. As ideas falsas, que non 
coinciden coas prácticas que non é dado observar, que se basean 
en informacións erróneas ou sinxelamente confusas, impíden-
nos buscar, atopar e discutir os problemas reais, e polo tanto, 
tomar as decisións adecuadas». O peor dos novos inimigos dos 
individuos e da emerxencia do suxeito é a dificultade de crear 
distancia con respecto aos fascinantes poderes dos dominadores 
tecnolóxicos, a dificultade de crear conciencia sobre os proble-
mas da humanidade (racismos, clasismos, sexismos), tal e como 
di Bauman (2007: 35), «as condicións da sociedade individua-
lizada son hostís á acción solidaria; inciden negativamente na 
posibilidade de ver o bosque que se oculta tras as árbores (…), 
a sociedade individualizada está marcada pola dilapidación dos 
vínculos sociais, o cemento mesmo da acción solidaria». 

A isto, sen dúbida, contribúen as novas redes sociais funda-
mentadas nun modelo visualmente moi atractivo, pero construí-
das na banalidade de vínculos humanos «líquidos» e alleos a 
desastres morais do noso tempo (tendencia á «adiaforización»). 

USO DAS REDES SOCIAIS POR PARTE 
DOS ADOLESCENTES GALEGOS

A nosa hipótese de partida é que o uso das redes sociais re-
produce os clásicos estereotipos de xénero nos seus perfís e con-
sumos, de tal xeito que as masculinidades hexemónicas atopan 
nas redes sociais a prolongación perfecta para a súa necesidade 
de control, que é un dos alicerces básicos nos que manter a súa 
dominación. 

CONTRIBÚEN AS NO-
VAS REDES SOCIAIS 
FUNDAMENTADAS 
NUN MODELO VI-
SUALMENTE MOI 
ATRACTIVO, PERO 
CONSTRUÍDAS NA 
BANALIDADE DE VÍN-
CULOS HUMANOS 
«LÍQUIDOS» E ALLEOS 
A DESASTRES MORAIS 
DO NOSO TEMPO
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Para isto, realizamos un pequeno estudo exploratorio con 
adolescentes de 1º e de 4º de ESO e de Ciclo Medio do Concello 
de Santiago de Compostela, con idades comprendidas entre os 
12 e os 17 anos de idade, a través de 634 cuestionarios no ano 
2017. 

Seguindo a García, A. e Núñez, S. (2008: 55-56), as identi-
dades en internet poden modularse en diversas identidades 
textuais, destacan as identidades coincidentes, as imaxinarias 
e as simbólicas: 

«As identidades coincidentes adhírense ás persoas que se compor-
tan e falan do mesmo xeito dentro e fóra do ciberespazo, aínda que 
coa correspondente aceleración propia de internet, do que se deriva 
unha maior intensidade. A continuación, as identidades imaxinarias 
artéllanse cando o suxeito inventa unha persoa que, en principio, non 
tería nada que ver o propio suxeito. Trátase dunha identidade que 
require dun especial denodo, polo que adoita estar limitado no tempo, 
agás que se axude de simulacións do tipo de Second Life ou os Sims. 
Finalmente, as identidades simbólicas son auténticas transformacións 
en forma de máscara que permite proxectar a cada persoa unha imaxe 
de si, en moitos casos máis próxima, real e vinculante que a que se dá 
fóra da rede, como se dun acto liberador se tratase».

Neste estudo analizamos as tres identidades, xa que analiza-
mos perfís e perigos que ven (identidades coincidentes e ima-
xinarias) así como o que observan ou o uso que fan da rede 
(identidades simbólicas). 

Como datos relevantes da enquisa, cómpre dicir que: 

1. Os mozos están máis tempo conectados que as mozas. 

2. Existe unha gran pluralidade de redes sociais emprega- 
 das, algunhas máis descoñecidas ca outras. 

3. As mozas empregan máis o móbil e a tablet e os mozos  
 máis o PC. 

4. Existe un consumo cultural diferencial de redes sociais: 

 a. Mozas: Whatsapp, Instagram, Snapchat. 

 b. Mozos: Facebook, YouTube, Twitter.
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5. Aparecen perfís estereotipados de xénero. 

 Mozos: 
 • Fotos de persoas famosas e fotos de obxectos estereo- 
  tipados (coches, motos, fútbol, baloncesto, persona- 
  xes de videoxogos). 

 Mozas: 
 • Fotos: románticas, persoais, familiares, de natureza e 
  paisaxes. 

6. Que observan nas redes sociais: 

 a. Mozas: 
  1. Insultar (30,4%)
  2. Controlar (29,9%)
  3. Facer peticións (22%)
  4. Ameazar (15,2%)
  5. Facer burla (32,2%)

 b. Mozos:
  1. Insultar (33,4%)
  2. Controlar (33,9%)
  3. Facer peticións (31,3%)
  4. Ameazar (17,9%)
  5. Facer burla (43,5 %)

7. Usos diferenciais do emprego das redes sociais: 

 a. Mozos:
  1. Falar coa miña parella.
  2. Xogar aos videoxogos.
  3. Compartir imaxes persoais.
  4. Coñecer xente nova.
  5. Evitar o aburrimento.
  6. Ligar.

 b. Mozas:
  1. Procurar información xeral.
  2. Transmitir sentimentos.
  3. Procurar información de traballos para o instituto.
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  4. Quedar con amizades.
  5. Subir fotos.

8. Perigos na redes sociais:

 a. Mozas:
  1. Máis conscientes dos perigos das redes sociais.
  2. Ven máis perigos en: 
  1. Controlar os movementos.
  2. Chantaxear.
  3. Suplantar a identidade.

 b. Mozos:
  1. Menos conscientes dos perigos das redes sociais.
  2. Ven máis perigos en:
  1. Espiar o que fas.

CONCLUSIÓNS

Nesta investigación compróbase a importancia como axente 
de socialización das redes sociais na conformación e na repro-
dución de identidades de xénero. O encantamento das redes a 
través de numerosos artefactos tecnolóxicos e software atractivo 
acentúa a racionalidade instrumental destes ao servizo da orde 
patriarcal. O medo á liberdade de 1941 de Fromm, hoxe en día, 
é un medo a non estar na rede, o ego hoxe é máis débil e ten me-
nos capacidade de exercer a liberdade positiva creativamente, o 
eu é atado a un perfil dunha rede social, non se pode soportar 
estar fóra do mundo en liña. 

O campo de batalla é dual, dividido no mundo on e offline. 
Por iso, para que a nosa existencia sexa completa, necesítase de-
finir a non identidade, para non ser ontoloxicamente incomple-
tos, o que Adorno definía como «non-identidade da identidade 
e da non identidade».

Aínda que sexa necesario profundar nesta realidade a través 
dun estudo máis amplo, analizando o uso concreto de determi-
nadas redes sociais (cuantitativo e cualitativo), si que o noso 

O ENCANTAMEN-
TO DAS REDES A 
TRAVÉS DE NUME-
ROSOS ARTEFACTOS 
TECNOLÓXICOS E 
SOFTWARE ATRAC-
TIVO ACENTÚA A 
RACIONALIDADE INS-
TRUMENTAL DESTES 
AO SERVIZO DA ORDE 
PATRIARCAL.
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estudo alerta sobre os usos perigosos das redes sociais no que se 
refire á comunicación baseada en estruturas de dominación pa-
triarcais (que implican suxeición e non razón), de novas «per-
sonalidades autoritarias» e máis en concreto, de identidades 
hexemónicas masculinas nalgúns dos ítem analizados como é a 
pregunta sobre os perigos observados nas redes, xa que os mo-
zos o único perigo que ven (como dominadores) é que alguén 
espíe o que están a facer, mentres, pola contra, as mozas (como 
sufridoras e subordinadas a esta estrutura patriarcal) si detec-
tan perigos como o da chantaxe, o control e a suplantación da 
identidade.

Igualmente os mozos observan peores usos das redes sociais 
que as mozas, o cal é lóxico xa que é o que observan no seu 
grupo de iguais, a reafirmación das súas subxectividades hexe-
mónicas con prácticas de control, novos ritos de iniciación e 
novas linguaxes ao servizo do amo. 

É dicir, que as redes sociais están a lexitimar o refuxio das 
masculinidades hexemónicas neses usos diferenciais. 

O control do corpo feminino realízase desde o «cuarto pro-
pio conectado» polo que os espazos para fuxir son mínimos, a 
omnipresencia estende as súas ameazas, non quedan espazos 
sen control.

O problema que se nos presenta coas redes sociais é o seu 
mal uso, entendendo que é imposible unha volta atrás, imaxi-
narnos un escenario sen redes sociais. Comézase a idades moi 
temperás neste uso de redes sociais, e xa en 5º e 6º de primaria 
abundan os nenos e nenas cun móbil ou unha tablet ao seu al-
cance.

Os que vivimos en épocas de pre-redes sociais sabemos da 
importancia positiva de poder escapar da Matrix aínda que fose 
unhas horas, sen ter que explicar por que estamos fóra de cober-
tura ou o que estamos a facer xusto nese instante determinado. 
Esta posibilidade que non existe hoxe en día, é coartada desde 
unha óptica de control para estender máis os tentáculos do po-
der patriarcal.

Sobran exemplos desta falta de intimidade inclusive no teu 
ámbito doméstico. A nai dunha adolescente comentábanos que 
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o mozo da súa filla pedíalle fotos da roupa que levaba ese día 
para darlle o seu ok; a isto pódese engadir o «estar en liña» 
como instrumento de control dos procesos de comunicación 
e de relación, coa consecuente petición de explicacións etc. É 
dicir, son novos biopoderes de «rostros sen contorno». 

Existe toda unha cultura na que crecemos, que sitúa os ho-
mes nesas masculinidades clásicas, ás veces readaptándose aos 
novos tempos. A sociedade cambia e as identidades de xénero 
tamén, pero o predominio destas subxectividades masculinas 
refórzase a través de diferentes axentes de socialización como 
os apuntados, se ben atendendo ao enfoque interseccional com-
prendemos que non todas as masculinidades se manifestan da 
mesma forma.

As masculinidades hexemónicas sofren unha «síndrome do 
ajolote» (anfibio mexicano que esperta a curiosidade da bio-
loxía, e que se reproduce sen chegar á súa etapa adulta, vivindo 
en estado larvario no seu lameiro), negándose a evolucionar e 
pasar a unha etapa diferente, polo temor de non ser ninguén. 

Para concluír, cómpre destacar a importancia da educación 
para deconstruír as categorías dominantes de ser «home». Os 
nenos necesitan aprender a pensar, a falar, a sentir e a actuar 
desde o respecto ás diferenzas. Os docentes necesitamos, no 
imperio das redes sociais, subverter as prácticas docentes.

Temos a responsabilidade como formadores de futuro no 
camiño cara á xustiza social e á equidade. Tendo en conta o que 
di Ngozi (2015) no seu famoso discurso «todos/ as deberiamos 
ser feministas», está claro o que debemos esperar das novas 
masculinidades.

As nenas aprenden a encollerse, a facerse pequenas, a esperar un home 
salvador, a coidar e a ser emocionais. As mulleres podemos ter ambi-
ción, pero non demasiada; ter éxito, pero non demasiado (...) Educa-
mos as mulleres para ser competidoras polo amor dos homes. Non 
por postos de traballo ou logros persoais. Ensinamos as mozas que 
non poden ser seres sexuais da mesma maneira que os mozos. A elas 
eloxiámolas pola súa maternidade, a eles non. 
Ensinamos as mozas para ter vergoña. A sentir culpa só por nacer 
mulleres. Mulleres que medran silenciándose de si mesmas. Que non 
poden sentir desexo ou dicir o que pensan. (Ngozi, 2015, p. 41)
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masculinidades. O feminismo a (de) construír o home.
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