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Sob o viés dos Estudos Culturais, reitera-se a possibilidade de investigar a 

cultura contemporânea a partir das abordagens que problematizam a inserção 

dos meios de comunicação nesta cultura, bem como através da reconfiguração 

cultural que os meios acabam por gerar (GOMES, 2004, p. 225). Assim, ao 

adotar a perspectiva que considera o gênero como um elemento cultural, 

entende-se que as suas questões podem ser estudadas através do consumo 

das representações das masculinidades e das feminilidades que são 

veiculadas pelos meios. Ressalta-se, desse modo, a possibilidade de estudos 

que aproximam as duas temáticas: gênero e comunicação.  

O enfoque deste trabalho no gênero decorre da percepção de que este é 

uma das estruturas que regem as atuações dos homens e das mulheres. 

Porém, as questões de gênero são ainda silenciadas, por vezes até 

naturalizadas, pois estão ancoradas de forma profunda nos discursos. Nesse 

sentido, como exemplo, percebe-se que é comum os sujeitos se questionarem 

sobre os motivos de uma pessoa transgênera querer se vestir de mulher, mas 

não se questiona o fato de uma mulher heteronormativa2 querer se vestir de 

mulher.  

São consideradas transgêneras(os) as pessoas que têm ou tiveram 

experiência de desconforto, questionamento e ruptura com o sexo e/ou o 

gênero que lhes foram atribuídos ao nascer e, por isso, alteraram as 
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disposições que foram impostas para aquelas com as quais se identificam, 

podendo optar ou não por transformações anatômicas, que re-designam o 

corpo físico. A transgeneridade foi escolhida porque as mulheres transgêneras 

se esforçam, de forma mais consciente, para se adequar às concepções 

legitimadas do feminino, pois foram socializadas na infância, em boa parte da 

vida juvenil ou até na fase adulta, como homens. Dessa forma, é um ponto 

privilegiado de observação dos modos como o gênero é socialmente 

construído. 

Posto isso, a pergunta que impulsiona este trabalho é: em que medida 

as representações de gênero ofertadas pela mídia se aproximam das 

disposições das mulheres transgêneras? Para tal fim, através de Estudo de 

Caso, visou-se discorrer, a partir do consumo midiático, sobre as mulheres que 

as transgêneras tomam como modelo para se construírem como mulher, bem 

como abordar as concepções estas entrevistadas possuem acerca da beleza.  

Para estudar o consumo das representações midiáticas do feminino, 

buscou-se embasamento teórico na perspectiva de Canclini (1997) acerca do 

consumo, bem como no conceito de representações sociais, do qual Moscovici 

(2000) é o principal representante. Para questionar a naturalização das 

feminilidades e das masculinidades, é utilizada a teoria da performatividade, 

desenvolvida por Butler (1990).  

Como resultados, sobre o consumo de mídias, embora não seja possível 

afirmar que a mídia tenha uma participação decisiva no delineamento das 

percepções, percebe-se que os consumos midiáticos de cada uma se refletem 

nas suas disposições e nas dimensões da experiência. Apesar de indicarem ter 

admiração pelas mulheres de sua família, para se construírem como mulher 

tomam como modelo especialmente as mulheres que compõem o universo 

midiático. Desse modo, sugere-se que, em alguma medida, elas incorporam as 

representações de gênero ofertadas pela mídia. Acerca da beleza, percebe-se 

que as entrevistadas têm opiniões ambíguas, poia ao mesmo tempo que 

demonstram aproximar-se dos modelos ofertados pelas representações 

midiáticas de mulher, majoritariamente os criticam. 
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