
Instagram 
imaxinarios de xénero na 
Xunqueira de Pontevedra

Cal é a nosa intención?

Describiros imaxinarios de xénero que se representan nas fotografías de Instagram vencelladas ao 
espazo virtual da Xunqueira de Pontevedra.  

Como o fixemos?

Análise de contido mediante un sistema de categorías 
adaptado (Taboas, 2009) do espazo virtual da Xunqueira. 
Análise descritiva univariable e bivariable empregando o 
paquete estatístico SPSS 20.

390 fotografías compartidas en Instagram entre e o 1 de 
xaneiro e o 30 de setembro de 2019, nas que se especifi-
caba algunha das seguintes ubicacións vencelladas coa 
Xunqueira: A Xunqueira, Facultade de CCSS e da Comu-
nicación, Facultade de Fisioterapia e Universidades de 
Pontevedra.

As categorías coas que traballamos son as seguintes:

•      Tipo de plano.
•      Tipo de enfoque.
•      Tipo de retrato
•      Sexo-agrupación.
•      Xénero.
•      Orientación sexual.
•      Idade.
•      Protagonismo.
•      Rol.
•      Indumentaria.
•      Cobertura do corpo.
•      Tipo de actividade.
•      Ámbito de actividade.
•      Espazo.

Que nos atopamos?

• A maioría das imaxes de Instagram analizadas 
están protagonizadas por grupos mixtos (50,4%), seguida 
da porcentaxe de representación de homes (29,2%), e por 
último, a representación feminina (16,1%). A meirande 
parte de grupos de homes e mulleres son pasivos.

• A maioría das fotografías de Instagram ubicadas 
na Xunqueira de Pontevedra representan a persoas cisxé-
nero (84,9%). Só unha fotografía (0,3%) representa outras 
identidades de xénero. 

• As persoas que se representan no espazo virtual 
de A Xunqueira non fan explícita a súa orientación sexual 
(99%). Só hai tres imaxes nas que se fai explícita a orienta-
ción sexual, que se corresponden cunha orientación hete-
rosexual.

• Fronte á hipótese prevista (mulleres vencelladas 
ao espazo interior, homes ao espazo exterior), no espazo 
virtual de A Xunqueira a representación dos sexos no 
espazo interior/exterior está equilibrada. Os homes se 
representan no espazo exterior en máis ocasións das que 
cabería agardar en caso de independencia de variables  
(39,8%), se ben no caso das mulleres, atendendo á por-
centaxe, a diferencia non é moi elevada (35%). 

• A vinculación dos sexos co espazo interior/exte-
rior non resultou tan significativa como estaba previsto 
inicialmente, pois se ben é certo que hai máis casos dos 
que cabería agardar de homes no exterior, a diferencia en 
relación coas mulleres non é moi significativa (39,8% 
fronte a 35%). Si chama a atención a sobrerrepresenta-
ción dos homes nos espazos deportivos. Resultou máis 
significativa a relación dos sexos ca variable deportivo/-
non deportivo. Por tanto, o espazo virtual da Xunqueira 
está máis vencellada co masculino en xeral. 

• Como se adiantou, só no 0,8% das imaxes anali-
zadas se explicita a orientación sexual das persoas foto-
grafadas, sendo esta heteronormativa, e só nunha foto-
grafía (0,3%) aparece representada unha identidade de 
xénero non cisxénero, aínda que binaria.

Como pinta isto?

•      O grupos mixtos son maioritarios no imaxinario virtual da Xunqueira.

•      O espazo virtual da Xunqueira reproduce a normatividade hexemónica de xénero.

•      Recrea a un home cisxénero activo en espazos exteriores que realiza prácticas deportivas. 

•      Recrea a unha muller cisxénero pasiva que non practica deporte.

•      Non se identifican narrativas visuais disidentes que operen como un laboratorio de exploración e
        procura de novas identidades de xénero e orientación sexual. 

Que queremos saber do espazo virtual de A Xunqueira 
de Pontevedra?

•      Representación dos sexos.

•      Caracterización das identidades de xénero.

•      Presenza de indicadores de orientación sexual.

•      Relacións entre os distintos espazos e o sexo das 
        persoas fotografadas.

•      Posíbeis narrativas visuais desobedientes con respec-
        to ao discurso normativo de xénero.


