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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo realizar um estudo de caso monográfico 

sobre representatividade LGBT+ na série estadunidense Sense8. O estudo visa 

compreender como as questões sociais envolvendo esse movimento social são 

apresentadas na mídia para a construção social positiva desse grupo. Para tal, o 

conteúdo desse estudo irá analisar as tramas de cada personagem representado da 

comunidade LGBT+, tendo como foco a explicação de cada questão social e seus 

acontecimentos dentro da série. 

 

Palavras-chave: representatividade; comunidade LGBT; séries de TV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This project has as its objective the execution of a monographic case study 

about LGBT + representativeness in the American series Sense8. The study aims to 

comprehend how such social questions are presented in the media for a positive 

social construct for this community. For this, the content of this study will analyze 

each LGBT+ characters’ plot, with a focus on explaining each social question and 

events inside the series.    

 

Keywords: social representation; LGBT community; TV series 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Este Trabalho de Conclusão de Curso consiste em um estudo de caso 

monográfico sobre a representação social da comunidade LGBT+ (Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Transgêneros, Transexuais e Travestis) na série de streaming “Sense8”, 

da Netflix. O estudo visa esclarecer como os membros dessa comunidade são 

representados na trama, exemplificando as questões sociais apresentadas durante a 

série como, por exemplo, a LGBTfobia, a aceitação dos personagens, entre outras. 

Para a criação deste projeto, serão apresentados cinco capítulos que integram este 

estudo. 

No primeiro capítulo, a comunidade LGBT+ é apresentada por meio do 

conceito de comunidade. Nele, as distinções entre orientação sexual, expressão e 

identidade de gênero serão explicadas. 

Já o segundo capítulo tem como foco as séries de TV e streaming. Neste 

capítulo serão exploradas as origens mais remotas das séries, fazendo uma 

trajetória delas desde a primeira série exibida na televisão até as séries mais 

recentes. 

O terceiro traz os assuntos discutidos nos dois primeiros capítulos, a 

representatividade do movimento LGBT+ em séries.  

O estudo de caso é o método explorado no quarto capítulo. Nesta parte, as 

etapas utilizadas durante a produção da análise da série foram retratadas. 

No capítulo seguinte, o papel da representatividade LGBT+ está categorizado 

quanto aos personagens e tramas do movimento. Este capítulo introduzirá o estudo 

de caso, com o objetivo de observar a representação social LGBT+ presente em 

dois episódios da série Sense8. Esta parte irá apresentar todas as tramas 

envolvendo a comunidade LGBT+ na série, descrevendo como cada questão social 

é explorada no universo fictício desses personagens. 



11 
 

Finalizando a monografia têm-se os aspectos que contribuíram na projeção 

da realidade da comunidade LGBT+ na telessérie, enfatizando como o processo de 

representação desse grupo social tem relevância. 
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1. COMUNIDADE LGBT+ 

 

 

A comunidade LGBT+ é sinônima de diversidade no mundo contemporâneo. 

Esse grupo social ocupa um lugar e luta pela sua inserção na sociedade. O ódio e o 

preconceito são alguns dos fatores que impedem a população LGBT+ de ser vista 

como sociedade. 

 

1.1 Conceitos 

 

Para dar início a este trabalho sobre representação social da comunidade 

LGBT+, é preciso entender os conceitos de representatividade e suas 

manifestações. 

As representações sociais se apresentam como uma maneira de 
interpretar e pensar na realidade cotidiana. [...] O social intervém de 
várias formas: pelo contexto concreto no qual se situam grupos e 
pessoas, pela comunicação que se estabelece entre eles, pelo 
quadro de apreensão que fornece sua bagagem cultural, pelos 
códigos, símbolos, valores e ideologias ligados às posições e 
vinculações sociais específicas. Em outras palavras, representação 
social é um conhecimento prático, que dá sentido aos eventos que 
não são normais, forja as evidências da nossa realidade consensual 
e ajuda a construção social da nossa realidade. (SÊGA, on-line, 
2000). 

 

O conceito de representação social surgiu pela primeira vez em 1961, quando 

um psicólogo social, Serge Moscovici, escreveu a sua primeira base teórica. Para 

ele, as representações apresentam duas funções: 

a) Elas ‗convencionalizam‘ os objetos, pessoas ou acontecimentos 
que encontram. Elas lhes dão uma forma definitiva, as localizam em 
uma determinada categoria e gradualmente as põem como um 
modelo de determinado tipo, distinto e partilhado por um grupo de 
pessoas. [...] Mesmo quando uma pessoa ou objeto não se adequam 
exatamente ao modelo, nós o forçamos a assumir determinada 
forma, entrar em determinada categoria, na realidade, a se tornar 
idêntico aos outros, sob pena de não ser nem compreendido, nem 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Psic%C3%B3logo_social
https://pt.wikipedia.org/wiki/Serge_Moscovici


13 
 

decodificado; [...] b) Representações são ‗prescritivas‘, isto é, elas se 
impõem sobre nós com uma força irresistível [...]. (MOSCOVICI, 
2004, p. 34). 

 

 Segundo Moscovici (2004), a finalidade de todas as representações é tornar 

familiar algo não familiar.  

 

A formação das representações sociais depende da qualidade e do 
tipo de informações sobre o objeto social que o indivíduo dispõe, do 
seu interesse pessoal sobre aspectos específicos do objeto e da 
influência social no sentido de pressionar o indivíduo a utilizar 
informações dominantes no grupo. [...] As representações sociais se 
modificam ou se atualizam dentro de relações de comunicação 
diferentes. Dessa forma, a mídia, integrada por um grupo de 
especialistas formadores e sobretudo difusores de representações 
sociais, é responsável pela estruturação de sistemas de 
comunicação que visam comunicar, difundir ou propagar 
determinadas representações. (ALEXANDRE, 2001, p.123). 

 

A representação social não só possui a função de representar toda uma 

comunidade, mas como também tenta reproduzir toda a realidade social dessas 

pessoas. 

Se alguém se sente miserável, sofre muito e se vê persistentemente 
privado de uma vida digna, logo acusamos a sociedade — o modo 
como está organizada e como funciona. As companhias ou a 
sociedade podem ser más; mas não a comunidade. Comunidade [...] 
é sempre uma coisa boa. Os significados e sensações que as 
palavras carregam não são, é claro, independentes. ―Comunidade‖ 
produz uma sensação boa por causa dos significados que a palavra 
―comunidade‖ carrega — todos eles prometendo prazeres e, no mais 
das vezes, as espécies de prazer que gostaríamos de experimentar 
mas que não alcança mais. Para começar, a comunidade é um lugar 
―cálido‖, um lugar confortável e aconchegante. (BAUMAN, 2003, p.7). 

 

A palavra ―comunidade‖ sugere viver entre pessoas amigáveis e bem 

intencionadas que se apoiam e se ajudam. Esse é o caso do grupo que será 

estudado nesse projeto: a comunidade LGBT+. 
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Esse grupo social é composto de pessoas unidas por uma cultura em comum 

e que estão em luta por direitos civis. O acrônimo1 da comunidade LGBT+ é 

destinada ao grupo de pessoas que não se identificam como heterossexuais ou 

cisgêneras2. Para entender melhor, é preciso compreender as diferenças entre 

orientação sexual, identidade e expressão de gênero com a ajuda da ilustração3 

abaixo:  

 

 

Fonte: It‘s Pronounced Metrosexual (2012) 

 

                                                           
1
 Acrônimo é a redução de uma locução que funciona como palavra, ou seja, é uma palavra formada 

pela junção de letras. 
2
 Cisgênero é o termo utilizado para se referir a toda as pessoas que se identificam com o gênero 

designado em seu nascimento, ou seja, pessoas ―não-trans‖. 
3
 Figura inspirada no infográfico The Genderbread Person. Disponível em: 

<http://itspronouncedmetrosexual.com/2012/01/the-genderbread-person/#sthash.Juwhmdyc.dpbs>. 
Acesso em 5 de abril de 2017. A imagem foi traduzida para este trabalho. 

Figura 1 - Infográfico de Formação de Gênero Pessoal. 

http://itspronouncedmetrosexual.com/2012/01/the-genderbread-person/#sthash.Juwhmdyc.dpbs
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Simplificando, orientação sexual indica o gênero da pessoa que te atrai sexual 

e amorosamente. Já a identidade de gênero diz respeito ao gênero com o qual você 

se identifica enquanto indivíduo.  

Observamos que os sujeitos podem exercer sua sexualidade de 
diferentes formas, eles podem "viver seus desejos e prazeres 
corporais" de muitos modos. Suas identidades sexuais se 
constituiriam, pois, através das formas como vivem sua sexualidade, 
com parceiros/as do mesmo sexo, do sexo oposto, de ambos os 
sexos ou sem parceiros/as. Por outro lado, os sujeitos também se 
identificam, social e historicamente, como masculinos ou femininos e 
assim constroem suas identidades de gênero. (LOURO, 1997, p. 26). 

 

A sexualidade, ou orientação sexual dos indivíduos, pode estar interligada ao 

gênero. Nenhuma identidade sexual existe sem construção. 

Ora, é evidente que essas identidades (sexuais e de gênero) estão 
profundamente inter-relacionadas; nossa linguagem e nossas 
práticas muito frequentemente as confundem, tornando difícil pensá-
las distintivamente. No entanto, elas não são a mesma coisa. 
Sujeitos masculinos ou femininos podem ser heterossexuais, 
homossexuais, bissexuais (e, ao mesmo tempo, eles também podem 
ser negros, brancos, ou índios, ricos ou pobres etc). O que importa 
aqui considerar é que — tanto na dinâmica do gênero como na 
dinâmica da sexualidade — as identidades são sempre construídas, 
elas não são dadas ou acabadas num determinado momento. 
(LOURO, 1997, p. 26-27). 

 

Para a autora Cristiane Gonçalves da Silva (2016, p. 3), ―a sexualidade não 

heterossexual, as identidades de gênero e identidades sexuais também resultam do 

processo histórico que instaura significados ao modo de viver a sexualidade. A 

noção de orientação sexual deve ser concebida no plural de forma a admitir a sua 

diversidade na vida das pessoas‖. 

A noção de orientação sexual, de modo genérico, refere-se ao sexo 
ou ao gênero que constitui o objeto de desejo de uma pessoa no qual 
não está implicado consciência nem intenção, assim como também 
não necessariamente descreve uma condição da pessoa. Trata-se 
de algo que apresenta uma grande abertura, portanto, flexibilidade. 
Esta condição permite diversas interpretações e usos que, por vezes, 
acabam agregando significados que cristalizam e essencializam a 
orientação sexual nos sujeitos. É importante que não se pense que a 
orientação sexual resulte de escolhas racionais dos sujeitos, pela 
condição do caráter do desejo e o fato de que nossa experiência 



16 
 

social é envolta de uma grande complexidade. Desta forma, não 
devemos falar de opção sexual, já que a dimensão do desejo não 
cabe numa escolha racional. (SILVA, 2016, p.4) 

 

Quando se fala em identidade de gênero, nunca se deve pensar nesse 

conceito como uma construção de papéis sociais. 

A característica fundamentalmente social e relacional do conceito 
não deve, no entanto, levar a pensá-lo como se referindo à 
construção de papéis masculinos e femininos. Papéis seriam, 
basicamente, padrões ou regras arbitrárias que uma sociedade 
estabelece para seus membros e que definem seus 
comportamentos, suas roupas, seus modos de se relacionar ou de se 
portar [...]. (LOURO, 1997, p. 23-24).  

 

O gênero pode classificar e instituir a identidade de um sujeito, assim como a 

etnia, a classe, ou a nacionalidade podem determinar, por exemplo. 

A pretensão é, então, entender o gênero como constituinte da 
identidade dos sujeitos. E aqui nos vemos frente a outro conceito 
complexo, que pode ser formulado a partir de diferentes 
perspectivas: o conceito de identidade. Numa aproximação às 
formulações mais críticas dos Estudos Feministas e dos Estudos 
Culturais, compreendemos os sujeitos como tendo identidades 
plurais, múltiplas; identidades que se transformam, que não são fixas 
ou permanentes, que podem, até mesmo, ser contraditórias. Assim, o 
sentido de pertencimento a diferentes grupos — étnicos, sexuais, de 
classe, de gênero, etc. — constitui o sujeito e pode levá-lo a se 
perceber como se fosse "empurrado em diferentes direções". 
(LOURO, 1997, p. 24-25). 

 

O importante é notar que o conceito e os discursos sobre gêneros podem 

englobar questões de orientações sexuais dentro da comunidade LGBT+. 

 

1.2 Comunidade LGBT+ 

 

A comunidade LGBT+ é marcada por celebrar o orgulho, a diversidade, a 

individualidade e sua sexualidade. As letras LGBT+ são utilizadas para se referir as 

pessoas que são lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, transgêneras ou travestis. 
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Esse acrônimo já passou por várias mudanças ao longo dos anos, tendo 

assim, ganhado mais inclusões em todo o seu espectro.  

GLS era uma sigla utilizada para designar gays, lésbicas e 
simpatizantes. Qual o problema desta sigla? Ela é excludente. Nesta 
sigla, fala-se apenas da orientação sexual homossexual (gays e 
lésbicas), deixando de lado outras formas de sexualidade e 
identidade de gênero. Por isso, há alguns anos a sigla LGBT passou 
a ser adotada, por englobar também bissexuais, travestis e 
transexuais e trouxe o L, de lésbica, como letra inicial para destacar 
a desigualdade de gênero que também diferencia homossexuais 
femininas e masculinos. (DESACATO, on-line, 2017). 

 

Para entender melhor a comunidade LGBT+, será apresentada cada inclusão 

dela: 

 

 Letra L 

 

A letra ―L‖ é atribuída à palavra lésbica, ou seja, a todas as mulheres que são 

gays (homossexuais).  

A palavra ‗lésbica‘ é derivada do nome da ilha de Lesbos, onde uma 
poeta grega chamada Safo criou seu próprio The L Word4 versão 
século VI a.C. Ela juntou um monte de garotas  à luz  do sol e 
escreveu poemas sobre o quantos elas eram gostosas [...]. Até por 
volta do século XX, as mulheres estavam buscando um nome para 
uma subcultura em crescimento que vinha ganhando visibilidade e 
status [...]. (DAWSON, 2015, p.26).  

 

As palavras ―lésbica‖ e ―gay‖ estão sendo utilizadas para representar essa 

subcultura de mulheres. De acordo com o autor James Dawson, vale lembrar 

também, que muitas palavras surgiram ao decorrer dos anos e começaram a ser 

utilizadas como uma forma de ―insulto‖. ―Com exceção de a própria pessoa se 

identificar como lésbica, ninguém deveria nunca usar a palavra ‗sapatão‘. A palavra 

é pejorativa, a não ser que esteja sendo reapropriada como gírias pelas próprias 

mulheres gay [...]‖. (DAWSON, 2015, p.27). 

                                                           
4
 The L Word é um seriado dramático da televisão a cabo dos Estados Unidos, criado por Ilene 

Chaiken. A série mostra as vidas de um grupo de amigas lésbicas e bissexuais que vivem na cidade 
de Los Angeles, Califórnia.  



18 
 

 

 Letra G 

 

A letra ―G‖ é empregada aos gays (homo). E assim como ocorreu com o 
subgrupo anterior, a palavra ―gay‖ também passou e ainda passa por conotações 
ruins.  

A palavra ‗gay’ em inglês significava apenas alegre, descontraído, 
luminoso e exuberante, do galicismo5 gaiety, que ainda é usado. 
Porém no século XVII essa palavra teve uma evolução: uma ‗mulher 
gay’ era uma prostituta, um ‗homem gay’ era promíscuo e uma ‗gay 
house’ era um bordel. [...] Então, no meio do século XX, ‗gay’ ainda 
significava ‗descontraído‘ – em oposição àqueles que eram ‗straight’ 
(retos) ou meio quadrados – e começou a adquirir suas conotações 
homossexuais. (DAWSON, 2015, p.28). 

 

O autor profere ainda que somente na década de 1990 que o termo ―gay‖ 

começou a ser utilizado como ―politicamente correto‖ para se referir a homens que 

fazem sexo com homens (e, é claro, também a mulheres que fazem sexo com 

mulheres). 

Os primeiros registros históricos da homossexualidade data de 1.200 
a.C. Diversos pesquisadores e historiadores afirmam que a 
homossexualidade foi aceita em diversas civilizações ao longo da 
história. Apesar disso, em muitos países, gays, lésbicas, bissexuais, 
travestis e transexuais foram e ainda são constantemente 
violentados, presos, torturados e mortos, em proteção das leias, que 
podem ser omissas, conter brechas ou até mesmo respaldar a 
violência contra essa comunidade.  (POLITIZE, on-line, 2017). 

 

Um termo bastante conhecido pelos homossexuais é a homofobia. Segundo 

Daniel Borrillo (2010, p.13), ―a homofobia é a atitude de hostilidade contra as/os 

homossexuais; portanto, homens ou mulheres [...]. Mesmo que seu componente 

primordial seja, efetivamente, a rejeição irracional e, até mesmo, o ódio em relação a 

gays e lésbicas, a homofobia não pode ser reduzida a esse aspecto‖. 

Independentemente de tratar-se de uma escolha de vida sexual ou 
de uma questão de característica estrutural do desejo erótico por 
pessoas do mesmo sexo, a homossexualidade deve ser considerada, 

                                                           
5
 Galicismo é toda a palavra, construção ou locução da língua francesa tomada de empréstimo por 

outra língua. 
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de agora em diante, como uma forma de sexualidade tão legítima 
quanto a heterossexualidade. Na realidade, ela é apenas a simples 
manifestação do pluralismo sexual, uma variante constante e regular 
da sexualidade humana. [...] Por ser um atributo da personalidade, a 
homossexualidade deveria manter-se fora de qualquer intervenção 
institucional; do mesmo modo que a cor da pele, a filiação religiosa 
ou a origem étnica, ela deve ser considerada um dado não pertinente 
na construção política do cidadão e na qualificação do sujeito de 
direitos. (BORILLO, 2010, p.14-15).  

 

 

 Letra B 

 

A letra ―B‖ é destinada as pessoas que sentem atração afetiva e sexual tanto 

por homens, quanto por mulheres. As pessoas bissexuais, normalmente, são 

taxadas como ―indecisas‖. 

Muita gente enxerga a bissexualidade como uma orientação 
conveniente e inventada, usada por homens em negação quanto a 
sua homossexualidade e por mulheres que só querem experimentar. 
Estudos levantados pelo American Institute of 
Bisexuality6 demonstram que pessoas que se identificam como 
heterossexuais têm mais atitudes negativas sobre bissexuais 
(especialmente homens bissexuais) do que têm quanto a gays e 
lésbicas. Ou seja, héteros têm mais preconceitos contra bis. (SUPER 
INTERESSANTE, on-line, 2015). 

 

 Letra T 

 

Essa letra é utilizada como abreviatura para o termo ―trans‖. Essa subcultura 

engloba pessoas que não se identificam com o sexo biológico determinado no 

nascimento. Para melhor entendimento, leia a tabela da imagem abaixo: 

                                                           
6
 Fundado em 1998, o Instituto Americano de Bissexualidade incentiva, apoia e auxilia pesquisas 

sobre a bissexualidade. O objetivo deles é educar o público em geral sobre a bissexualidade e as 
necessidades e preocupações das pessoas bi. 

http://www.americaninstituteofbisexuality.org/
http://www.americaninstituteofbisexuality.org/
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Figura 2 - Infográfico Trans7. 

Fonte: Este Livro é Gay (2015) 

 

Em outras palavras, travestis e transexuais são indivíduos transgêneros.  

Desde os anos 50, nos Estados Unidos, começaram a surgir clínicas 

especializadas em redesignação sexual ligadas às universidades que tratavam os 

chamados, na época, de "hermafroditas" (portadores de sexo biológico ambíguo) e 

"travestis" (que desejavam mudar seu sexo), agora renomeados como "intersexuais" 

e "transexuais‖, respectivamente.  

Dois médicos, o pediatra John Money (1921) e o psiquiatra e 
psicanalista Robert Stoller (1925-1991), destacaram-se no trabalho 
de reelaboração e difusão das noções de gênero, papel de gênero e 
identidade de gênero, bem como das tecnologias de mudança de 
mudança de sexo. O chamado "protocolo Money", elaborado a partir 

                                                           
7
 Ilustração baseada na ilustração do livro ―Este livro é gay‖, do autor James Dawson, publicado em 

2015. 
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da análise de intervenções cirúrgicas feitas em crianças intersexuais, 
sustentava ser possível e necessário redefinir o sexo biológico para 
que este se adequasse à identidade de gênero adquirida, sobretudo, 
por meio da educação. Money propôs estendera "redesignação de 
sexo" para adultos transexuais, popularizados na figura de um ex-
soldado norte-americano George Jorgensen, que se submetera a 
uma cirurgia de mudança de sexo na Dinamarca, em 1952, passando 
a usar o nome de Christine Joergensen. (FACCINI; SIMÕES, 2009, 
p.49-50).  

 

 LGBT+ 

 

Por mais que o acrônimo LGBT+ esteja referenciando apenas as letras 

citadas anteriormente, ainda existem outras inclusões.  

Atualmente, a sigla LGBT é utilizada pelo movimento social brasileiro 

e por entidades governamentais, como conselhos e secretarias, nos 
três âmbitos da federação. Apesar de LGBTTTIS designar 

explicitamente lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis, 
transgêneros, intersexuais e simpatizantes – em alguns casos é 
utilizado A, de assexual – a denominação não é usual no país. Em 

geral, presume-se que o T englobe as identidades de gênero 

começadas por essa letra, mas, principalmente em inglês, também 
se vê o uso de LGBT*, com o asterisco funcionando como um sinal 

que indica que o T tem significado múltiplo. (GEMIS, on-line, 2016). 

 

Existem pessoas que utilizam o termo ―queer‖, tornando o acrônimo com as 

iniciais LGBTQ. Essa subcultura representa todos os indivíduos LGBT+ que não 

aderem a rótulos.  

Internacionalmente, a sigla mais utilizada é LGBTI, que engloba as 
pessoas intersex8. [...] Em termos de movimentos sociais, uma 
denominação que vem ganhando força é LGBTQ ou LGBTQI – 
incluindo além da orientação sexual e da diversidade de gênero a 
perspectiva teórica e política dos Estudos Queer. Há ainda pessoas 
que se identificam como Pansexuais, para indicar que se sentem 
atraídas por pessoas de qualquer gênero e evitar o binarismo da 
palavra ―Bissexual‖. Outras ainda são Assexuais, ou seja, não se 
sentem atraídas sexualmente por nenhum sexo ou gênero. As letras 
P e A também podem ser acrescentadas na sigla, embora essas 

                                                           
8
 As pessoas intersexuais já nascem com a genitália e/ou com características sexuais que fogem aos 

padrões determinados para os sexos masculino ou feminino. Elas são uma combinação dos dois. 
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formas sejam, em geral, menos utilizadas. (DESACATO, on-line, 
2017). 

Os Estudos Queer são uma combinação de formulações criadas acerca de 

discursos sobre sexo e sexualidade ao longo do tempo. 

A teoria queer surgiu, pois, de uma aliança de teorias feministas, 
pós-estruturalistas e psicanalíticas que fecundavam e orientavam a 
investigação que já vinha se fazendo sobre a categoria do sujeito. A 
expressão ―queer‖ constitui uma apropriação radical de um termo que 
tinha sido usado anteriormente para ofender e insultar, e seu 
radicalismo reside, pelo menos em parte, na sua resistência à 
definição – por assim dizer – fácil. (SALIN, 2015, p. 19). 

 

De acordo com Sara Salih (2015, p.19), ―o queer é um movimento, um 

movimento, um motivo contínuo – recorrente, vertiginoso, perturbador [...]. O queer 

não está preocupado com definição, fixidez ou estabilidade, mas é transitivo, 

múltiplo e avesso à assimilação‖. 

Enquanto os estudos de gêneros, os estudos gays e lésbicos e a 
teoria feminista podem ter tomado a existência de ―o sujeito‖ (isto é, o 
sujeito gay, o sujeito lésbico, a ―fêmea‖, o sujeito ―feminino‖) como 
um pressuposto, a teoria queer empreende uma investigação e uma 
desconstrução dessas categorias, afirmando a indeterminação e a 
instabilidade de todas as identidades sexuadas e ―generificadas‖. 
(SALIN, 2015, p. 20). 

 

Segundo a autora (2015, p. 23), ―a ideia de que o sujeito não é uma entidade 

preexistente, essencial, e que nossas identidades são construídas significa que as 

identidades podem ser reconstruídas sob formas que desafiem e subvertam as 

estruturas de poder existentes‖.  

A sigla LGBT+ foi adotada para o desenvolvimento deste Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC) na tentativa de se referir à diversidade de gênero e 

identidade sexual de todos. 

Como visto anteriormente, a comunidade LGBT+ já sofreu e ainda sofre 

represálias. Muitos membros dessa comunidade são perseguidos, violentados e 

mortos. 
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É importante frisar que essas violências não pertencem ao passado 
distante: até os anos 60, a homossexualidade ainda era ilegal em 
todos os estados dos EUA, com exceção de Illinois. Alan Turing, o 
pai da computação retratado no filme ―O jogo da imitação‖, foi 
quimicamente castrado sob ordens do governo inglês em 1952, por 
exemplo. Em diversos países, comunidades terapêuticas particulares 
continuam a oferecer serviços de ―cura gay‖. Ainda nesta década, a 
relação homossexual é crime em 73 países.  Dessa lista, 13 nações 
preveem pena de morte como penalidade. No Brasil, de acordo com 
os dados de 2016 do Grupo Gay da Bahia (GBB), um LGBT é 
assassinado a cada 24 horas. (POLITIZE, on-line, 2017). 

 

O movimento LGBT+ começou a ganhar visibilidade com o grande marco 

internacional que foi a ―Revolta de Stonewall‖, nos Estados Unidos. Nos anos 60, 

Stonewall Inn era um bar bastante frequentado pela comunidade LGBT+. Cansados 

de serem abordados constantemente pela polícia americana lá, os frequentadores 

LGBT+ do bar partiram para um confronto com os policiais no dia 28 de junho de 

1969, data que ficou conhecida mundialmente como o ―Dia do Orgulho Gay‖. 

No Livro ―Stonewall: the riots that sparked the gay revolution‖, o 
historiador David Carter afirma que há um amplo consenso de que foi 
essa rebelião que marcou o início do Gay Rights Movement (em 
tradução livre, movimento pelos direitos gays). Uma das 
consequências de Stonewall foi a criação de dois grupos que 
desempenharam um papel importante na história do movimento 
LGBT: o Gay Liberation Front (GLF) e o Gay Activists Alliance (GAA). 
(POLITIZE, on-line, 2017). 

 

O Gay Rights Movement foi um movimento social que inspirou milhares de 

gays e lésbicas a juntarem-se ao movimento em prol dos direitos civis e humanos da 

comunidade LGBT+. 

Não há consenso sobre qual episódio marca o início dos movimentos 
trans, mas a criação do periódico Transvestia: The Journal of the 
American Society for Equality in Dress, em 1952, é considerado por 
alguns o marco inicial dessa luta nos Estados Unidos. Além disso, 
travestis e transexuais (especialmente Sylvia Rae Rivera e Marsha P. 
Johnson) foram figuras-chave da Rebelião de Stonewall. A segunda 
onda do feminismo (1960-1980) foi fundamental para a articulação 
lésbica. (POLITIZE, on-line, 2017). 

No Brasil, o movimento LGBT+ começou a se desenvolver a partir da década 

de 70, em meio à ditadura militar, com a ajuda de duas publicações voltadas para o 

público LGBT+. Sendo eles, os jornais ―Lampião da Esquina‖ e o ―ChanacomChana‖ 

http://www.hypeness.com.br/2017/02/alan-turing-pai-da-computacao-sofreu-castracao-quimica-e-foi-proibido-de-entrar-nos-eua-por-ser-homossexual/
http://www.hypeness.com.br/2017/02/alan-turing-pai-da-computacao-sofreu-castracao-quimica-e-foi-proibido-de-entrar-nos-eua-por-ser-homossexual/
http://www.hypeness.com.br/2017/04/fotografa-reproduz-em-ensaio-a-crueldade-das-clinicas-que-afirmam-curar-a-homossexualidade/
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/06/relacao-homossexual-e-crime-em-73-paises-13-preveem-pena-de-morte.html
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/06/relacao-homossexual-e-crime-em-73-paises-13-preveem-pena-de-morte.html
http://www.politize.com.br/pena-de-morte-brasil-argumentos/
http://www.politize.com.br/direitos-humanos-o-que-sao/
http://www.politize.com.br/juventude-brasileira-marcas-na-historia/
http://www.politize.com.br/ditadura-o-que-e/
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O Lampião da Esquina foi fundado em 1978 e era abertamente 
homossexual, embora abordasse também outras questões sociais. O 
periódico frequentemente denunciava a violência contra os LGBTs. 
Em 1981, um grupo de lésbicas fundou o ChanacomChana, que era 
comercializado no Ferro‘s Bar, frequentado por lésbicas. A venda do 
jornal não era aprovada pelos donos do local, que, em 
1983, expulsaram as mulheres de lá. No dia 19 de agosto do mesmo 
ano, lésbicas, feministas e ativistas LGBTs se reuniram no Ferro‘s, 
onde fizeram um ato político que resultou no fim da proibição da 
venda do jornal. Este episódio ficou conhecido como o ―Stonewall 
brasileiro‖ e, por causa dele, no dia 19 de agosto comemora-se o Dia 
do Orgulho Lésbico no estado de São Paulo. (POLITIZE, on-line, 
2017). 

 

Na década de 80, em todo o mundo, uma nova ameaça surgiu, afetando 

assim, a comunidade LGBT+. 

O movimento homossexual tinha uma questão particular: a eclosão 
da epidemia de Aids, que afetou com mais força e primeiramente 
homossexuais homens, assim como bissexuais, travestis e 
transexuais no início da década de 1980. Homossexuais ganharam 
um novo estigma, como vetores de uma doença mortífera, e a pauta 
da liberação sexual se esvaziou frente à nova crise de saúde pública. 
[...] A crise serviu para aumentar a visibilidade dessa população. 
Verbas estatais e de agências de cooperação internacional para 
combate à Aids passaram a financiar grupos de homossexuais, que 
até hoje atuam em suas comunidades como parte da resposta ao 
problema. (NEXO JORNAL, on-line, 2017). 

 

A comunidade LGBT+ possui ainda muitas subculturas e carrega muitos 

estereótipos em sua história. Muitos deles são representados na mídia e geram 

assuntos de muita discussão. Para isso, deu-se enfoque a um estudo sobre 

representatividade do movimento LGBT+ em séries. O próximo capítulo abordará um 

pouco sobre o surgimento e histórico das famosas séries de televisão 

 

 

 

 

 

http://www.politize.com.br/trilhas/mulheres-e-democracia/
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2. SÉRIES DE TV: ORIGEM E FORMATO 

 

 

Quando se fala em produtos televisivos, a disputa é acirrada. Os programas 

vêm e vão rapidamente, mas só alguns gêneros tem a função de entreter e 

representar pessoas reais no meio audiovisual. Em termos de representações 

sociais, as séries de TV governam. 

 

2.1 O que é série televisiva? 

 

As séries televisivas são produtos culturais com forte impacto social e que 

apresentam todo um caráter multinacional que podem render dividendos ilimitados. 

De acordo com Souza (2015, p.135), ―as séries podem sobreviver anos e ser 

exibidas em qualquer país sem nenhuma modificação além de legenda ou 

dublagem‖. O autor salienta que esse tipo de conteúdo pode atingir diversos 

públicos e pode variar do educativo ao policial ou do drama a fantasia. 

Souza (2015, p.131) diz que as séries ―não exigem do telespectador 

conhecimento prévio da história, tampouco que tenha assistido a capítulos 

anteriores‖. A técnica de produção tende a prender os telespectadores até o último 

minuto do episódio. 

Geralmente, esse gênero tem os direitos comprados por uma emissora que 

acaba adquirindo todo um pacote de exibição e reprises de capítulos de suas séries. 

 

Em uma série todo episódio tem uma sequência, que deve ser 
seguida, onde um episódio complementa o anterior. Além disso, para 
entendê-la é necessário assistir todos, ou pelo menos a maior parte 
dos episódios, na sequência correta, tendo sua conclusão só no 
último episódio. Uma série normalmente é dividia em temporadas, 
com média de 22 episódios de 40 minutos cada. Em média é isso, 
mas o número de temporadas e de episódio pode variar muito de 
acordo com a audiência, canal, enredo, e por aí vai. (Supremacia 
Geek, on-line, 2014). 
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As séries de TV surgiram por causa dos folhetins que circulavam durante o 

século XIX. Esse material surgiu na França, em 1836, no período em que a 

imprensa escrita tornou-se um expressivo veículo de comunicação. 

Nessa época era comum que autores de romances publicassem 
suas obras em periódicos, cada capítulo em um dia diferente, essa 
forma de publicação de obras literárias ficou muito popular na Europa 
primeiramente, e depois em toda América, inclusive no Brasil.  Já 
com o advento do rádio, essas obras seriadas foram adaptadas para 
o novo tipo de mídia, a produção das rádionovelas contavam 
histórias em vários capítulos, nos quais os acontecimentos rápidos 
tinham a intenção de prender a atenção dos ouvintes, como nos 
leitores dos romances. (BIG TV, on-line, 2012). 

 

Com a chegada da televisão, esses programas tiveram que se adaptar à nova 

plataforma.   

O aparelho une a imagem, o som e o movimento. Essa característica 
fez com que os telespectadores pudessem ―viajar‖ para outro mundo 
enquanto assistiam alguma programação. A programação que chega 
a cada região varia com a capacidade das antenas instaladas na 
mesma, o que também é conhecido como TV aberta. Outra opção de 
programação são os canais fechados, ou as famosas TVs a cabo. 
São empresas com um pacote de canais geralmente internacionais, 
com transmissão por satélite para qualquer ponto e uma 
programação mais completa e variada. A TV se popularizou de tal 
maneira que se pode dizer que hoje no Brasil mais de 90% de nossa 
população tem um aparelho em casa. (COMUNICAR, on-line, 2013). 

A televisão pode ser vista como uma fonte cultural que influencia e cria 

impactos sociais.  

A televisão ocupa um papel excepcional, pela possibilidade que tem 
de cercar e capturar a consciência do público por todos os lados, 
aproximando-se daquela meta que Adorno define como ‗a totalidade 
do mundo sensível em uma imagem que alcança todos os órgãos, o 
sonho sem sonho‘. (MELO apud SOUZA 2015, p.16). 

 
 

Com o poder de criar impactos sociais da televisão, as séries abordam 
diversos assuntos que, às vezes, não podem fazer parte do cotidiano das pessoas. 
Ela pode colocar temas em pautas que podem ser de interesse dos telespectadores. 
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Deste modo, se a produção agradar aos telespectadores, a série é 
renovada para mais uma temporada, e assim sucessivamente se o 
formato for apreciado pela audiência. Enquanto que, por exemplo, 
uma novela tem uma duração determinada previamente, uma série 
não tem essa característica, podendo durar vários anos ou apenas 
uma temporada. Um bom exemplo da longevidade que pode ter este 
tipo de formato é ―Doctor Who‖, que já ultrapassou umas 
impressionantes 33 temporadas, com mais de 800 episódios. Do lado 
oposto, se a série não captar público, é cancelada pela produtora, 
como foi o caso de ―Terra Nova‖, que possuiu apenas 1 temporada 
com 13 episódios. (BLOG A TECNOLOGIA NA TV E NO CINEMA, 
on-line, 2016). 

Ao longo dos anos, muitas séries foram criadas. Algumas delas até acabaram 
ganhando reconhecimento e ficaram famosas. 
 

 

2.2 Séries que fizeram história 

 

Desde a invenção da televisão, houve uma expansão na programação de 

conteúdos criados para ela. Portanto, ela começou a receber uma variedade de 

novos gêneros e formatos em sua grade horária como, por exemplo, as telenovelas, 

os jornais, os reality shows, os sitcoms, e as famosas séries. 

 

 A primeira série exibida na televisão foi ‗I Love Lucy‘, no ano de 
1951. Era uma comédia familiar (sitcom) que teve altos índices de 
audiência durante os quase dez anos em que esteve no ar [...]. ‗I 
Love Lucy‘ foi indicado ao Emmy inúmeras vezes e ganhou  o título 
de melhor programa da televisão americana por muitos jornais no 
EUA. (BIG TV, on-line, 2012). 

Após o lançamento dessa série na década de 50, outras séries ganharam 

espaço dentro da televisão, como foi o caso de ―As aventuras de Rin tin tin‖ (1954-

1959) e ―As aventuras do Super-Homem‖ (1952-1958).  

Já na década de 60, as séries ―A feiticeira‖ (1964-1972), ―Jornada nas 

Estrelas‖ (1966-1969), ―A família Addams‖ (1964-1966) e Batman e Robin (1966-

1968) marcaram a época. 

―As panteras‖ (1976-1981) e ―Mulher-maravilha‖ (1975-1979) estabeleceram o 

protagonismo feminino nas séries de TV da década de 70. 
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Figura 3 – Mulher-maravilha9.  

 

 

 

 

 

Fonte: Filmow (2013) 

Nas décadas de 80 e 90, as telesséries ―Anos Incríveis‖ (1988-1993), 

―Seinfield‖ (1989-1998), ―E.R.‖ (1994-2009) e ―Friends‖ (1994-2004) fizeram sucesso. 

Nos anos 2000, surgiram muitas outras séries que acabaram ganhando 

reconhecimento e ficaram famosas como, por exemplo, ―Lost‖ (2004-2010), 

―Breaking Bad‖ (2008-2013) e as atuais ―Game of Thrones‖ (2011-presente) e 

―Grey’s Anatomy‖ (2005-presente), entre outras.  

Figura 4 – Grey’s Anatomy10. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adoro Cinema (2017) 

 

                                                           
9
 Imagem retirada do site: <https://filmow.com/mulher-maravilha-2a-temporada-t74025/>. 

10
 Imagem retirada do site: <http://www.adorocinema.com/series/serie-274/temporadas/>. 
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Figura 5 – Exemplo de séries populares11. 

 

Fonte: Europa Sport (2015) 

 

Com o aparecimento de novas tecnologias, as séries ganharam espaço em 

plataformas de video-on-demand (VOD), também conhecido como plataformas 

streaming. 

O video-on-demand é um serviço interativo no qual uma enorme 
coleção de filmes digitalizados é colocada à escolha do espectador 
através de um menu que relaciona títulos, gêneros ,intérpretes, 
diretores, sinopses e daí por diante. Através do cruzamento essas 
informações, o telespectador escolhe o que quer ver a cada 
momento... (HOINEFF, 1996, p.168). 
 
 

 Atualmente, este serviço possibilita as pessoas a terem acesso a filmes, 

séries, documentários, telenovelas, animações e etc. 

O conteúdo audiovisual é recebido no computador e inclui toda a 
programação de televisão coberta pelos operadores de internet. O 
espectador tem à sua disposição toda a gama de conteúdo de locais 
que oferecem diferentes provedores: YouTube, Hulu, Netflix, mais os 
próprios sites das emissoras. É um modelo aberto, onde o usuário 
tem a liberdade de escolher o dispositivo de acesso e ofertas de 

                                                           
11

 
Imagem retirada do site

:
 <http://europasport.ro/index.php/2015/11/19/top-25-seriale/>.

 
 

Figura 3 - Exemplo de séries populares. 

 

Figura 4 - Exemplo de séries populares. 
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serviços amplas, com a possibilidade de gerenciar seus próprios 
conteúdos. (FRANCÉS, 2010, p. 184 – tradução livre12). 
 

No Brasil, os conteúdos audiovisuais de video-on-demand também estão 

cada vez mais ganhando espaço entre os telespectadores. 

Uma pesquisa do Conecta - IBOPE divulgada em outubro de 2015 
mostrou que 15% dos usuários brasileiros de internet assistem 
conteúdo VOD (Video-on-demand) todos os dias e 34% ao menos 
uma vez por semana. Além disso, um estudo sobre o setor 
audiovisual conduzido pela Agência Nacional de Cinema (Ancine) 
mostra que o Brasil já é o 8º maior mercado de VOD no mundo, com 
receitas estimadas em US$ 352,3 milhões em 2016. (ADNEWS, on-
line, 2017). 

As séries ganham ainda um destaque por ter forte apelo popular e social. 

Uma das tendências desse tipo de conteúdo é discutir a vida, os problemas, anseios 

e conflitos da sociedade real por meio de uma releitura imaginária e ficcional do 

cotidiano. O próximo capítulo deste trabalho abordará a representação social da 

comunidade LGBT+ em séries. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 El contenido audiovisual se recibe en el ordenador e incluye toda la oferta televisiva cubierta por los 
operadores de Internet. El espectador tiene a su alcance toda la oferta de contenidos que le ofrecen 
los diferentes proveedores: YouTube, Hulu, Netflix, más las propias webs de los radiodifusores. Es un 
modelo abierto donde el usuario tiene libertad en cuanto al dispositivo de acceso y a una amplia 
oferta de servicios, con la posibilidad de generar él mismo sus propios contenidos. 
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3.  REPRESENTATIVIDADE LGBT+ EM SÉRIES DE TV 

 

 

A presença de personagens LGBT+ já não é mais uma novidade no universo 

das séries de TV e streaming. Com o tempo, essas participações se tornaram cada 

vez mais presentes e começaram a gerar mais representatividade social no meio 

audiovisual. 

 

3.1. A representatividade LGBT+ 

 

Conforme visto anteriormente, o conceito de representatividade consiste na 

ideia de representar os ideais e a realidade de um determinado grupo social ou 

comunidade. Ela é importante justamente pelo fato de ―dar voz‖ e apresentar a 

realidade social de uma comunidade para pessoas que não conhecem ou não 

possuem tantas informações sobre os assuntos que são apresentados na mídia. 

A representatividade importa porque traz para a mídia mensagens 
plurais. Por isso uma representação positiva é fundamental: 
mulheres fortes, casais LGBTQ+ felizes, negros bem sucedidos, 
transgêneros vivendo seus cotidianos normalmente.  Se todas as 
diferenças sociais, minorias raciais, de orientação sexual e étnicas 
forem tratadas de maneira correspondente à realidade nos meios de 
comunicação, todo mundo vai poder se ver representado. E se ver 
representado significa também compreender seu lugar no mundo. 
(SÉRIES POR ELAS, on-line, 2016). 

 

A representatividade pode estar ligada às diversas representações sociais 

como, por exemplo, a representação de grupos sociais que são conhecidos como 

―minorias‖. 

Minoria é um termo complicadinho. É uma palavra que evoca, logo 
de cara, uma ideia de inferioridade numérica. [...] Acontece que essa 
palavrinha também é usada para fazer referência a grupos 
historicamente oprimidos, seja social, econômica, política e/ou 
culturalmente. Nesses casos, a chamada ―minoria‖ não 
necessariamente é inferior numericamente. É por isso que mulheres 
e negros são frequentemente enquadrados como minorias, apesar 
de serem 51,4% e 54% da população brasileira, respectivamente 
(maiorias numéricas). Pois bem, e quem é a tal ―maioria‖? Ora, nesse 
sentido, a ―maioria‖ é composta pelos grupos que dominam e 

http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2015/03/mulheres-sao-maioria-da-populacao-e-ocupam-mais-espaco-no-mercado-de-trabalho
http://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2015/12/04/negros-representam-54-da-populacao-do-pais-mas-sao-so-17-dos-mais-ricos.htm
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oprimem social, econômica, política e/ou culturalmente as minorias. 
Alguns exemplos mais gritantes: homens, brancos, cisgêneros, 
heterossexuais. [...] Como ―maiorias‖, esses grupos dominantes são 
consequentemente entendidos como a norma, como o padrão de ser 
humano. [...] (NÓ DE OITO, on-line, 2017). 

 

As representações sociais de minorias na mídia implicam no desenvolvimento 

da autoestima e no empoderamento das pessoas, além de servir como um forte 

exercício de empatia. 

Se ver representado (bem representado) na mídia e no 
entretenimento é empoderador, pois valida a nossa existência, 
amplia nossas noções do que podemos ser e fazer, e desafia aquela 
implicação sutil de que temos menos importância. Além disso, 
representatividade na mídia pode ser um meio de dar espaço e voz 
para as minorias que não conseguem se fazer ouvir na vida real, ou 
mesmo que são fortemente incompreendidas e hostilizadas (como 
pessoas trans, por exemplo). A mídia oferece um ambiente seguro 
para que essas vozes alcancem ―a maioria‖ e se tornem mais 
aceitas. (NÓ DE OITO, on-line, 2017). 

 

Quando se fala de representações sociais de minorias na mídia, logo se 

pensa na representatividade da comunidade LGBT+ em séries televisivas. 

No regime da visibilidade em que vivemos, ―ser visto‖ é também uma 
forma de pressionar instâncias governamentais por mais direitos e 
políticas de igualdade, a fim de garantir a dignidade humana de 
grupos sociais cotidianamente vilipendiados. Daí um dos papéis 
fundamentais da mídia na contemporaneidade: é o espaço da 
visibilidade por excelência. (CARTA CAPITAL, on-line, 2017). 

 

Atualmente existe pouca representação de personagens LGBT+ em séries de 

TV. Segundo uma pesquisa13 realizada pela Gay & Lesbian Alliance Against 

Defamation (GLAAD), uma das maiores organizações não governamentais LGBT+ 

dos Estados Unidos, cujo foco de seu trabalho é monitorar a representação dessa 

comunidade na mídia americana, para a temporada 2016-2017 das séries 

televisivas, dos 895 personagens que estiveram no horário nobre da televisão 

americana, 96.2% deles são heterossexuais e apenas 4.8% LGBT+. 

 

                                                           
13

 O relatório Where We Are on TV, realizado pela instituição GLAAD, pode ser acessado no site: 

<https://www.glaad.org/whereweareontv16>. 
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Figura 6 – Personagens LGBT+ nas séries americanas. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: GLAAD 2016 

De acordo com esta mesma pesquisa, nas plataformas de streaming, 

a GLAAD registrou um aumento de 59 para 65 personagens em relação ao ano 

anterior.  

Entre as emissoras de TV a cabo e streaming, a pesquisa apontou que os 

canais pagos registraram 142 personagens LGBT+ entre os recorrentes e os 

regulares, e os sites de streaming, 65. Ambos os números são maiores em relação 

ao ano passado (59). Porém, ainda há uma forte ausência de personagens LGBT+ 

não-caucasianos, visto que a maioria continua sendo de pessoas brancas.  

A associação lembra ainda a recente polêmica que foi recorrente na 
mídia nos últimos meses após várias personagens lésbicas ou 
bissexuais terem sido mortas com o intuito de aprofundar o arco 
narrativo de personagens heterossexuais. O tropo ganhou destaque 
após as mortes de personagens de séries como The Walking 
Dead, The 100, Vikings etc. A GLAAD anuncia que as séries das 
emissoras abertas "falharam com as mulheres LGBT", com mais de 
25 personagens sendo mortas desde o dia 1º de janeiro. (ADORO 
CINEMA, on-line, 2016). 

Qualquer um que conheça suas políticas sabe que a diversidade racial, 

étnica, sexual e de gênero da comunidade LGBT+ está longe de ser bem 

representada. Segundo esse mesmo relatório, o aumento de personagens 

transgêneros quase dobrou desde o último ano (2015-2016).  

Ainda de acordo com a instituição GLAAD, a representação de 
personagens negros e bisexuais permanece sob uma visão 

http://www.adorocinema.com/series/serie-7330/
http://www.adorocinema.com/series/serie-7330/
http://www.adorocinema.com/series/serie-11871/
http://www.adorocinema.com/series/serie-10214/
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machista. Apenas 38% dos negros são mulheres; dos 21 bissexuais, 

apenas seis são vividos por homens. (O GLOBO, on-line, 2016). 

 

3.2 As séries e as participações LGBT+ 

 

Muitas séries de televisão e streaming ganham destaque por ter personagens 

LGBT+ na sua grade de personagens como, por exemplo, a série Queer as Folk 

(2000-2005). 

A clássica das clássicas. O plot é o mais básico de qualquer seriado: 
um grupo de amigos vivendo na cidade grande à procura do amor e 
da felicidade. A diferença, aqui, é que todos os integrantes dessa 
turma são homossexuais. A versão americana estreou em 2000, 
quando personagens gays ainda eram muito raros na televisão. 
(SUPERINTERESSANTE, on-line, 2017). 

Outra série bastante popular no universo LGBT é a série The L Word. 

Versão feminina de Queer as Folk, The L Word apresenta um grupo 
de lésbicas e bissexuais e suas histórias recheadas de amor, medo e 
sexo. As personagens aqui são cruas e honestas, e é muito 
interessante poder acompanhar a transição de todas. Destaque 
também para Moira, que surge na terceira temporada e começa seu 
processo de transição, tornando-se Max. (SUPERINTERESSANTE, 
on-line, 2017). 

Séries famosas como Orange is the new black (2013-presente), Glee (2009-

2015), Dawson’s Creek (1998-2003), Looking (2014-2015), entre outras, marcaram o 

―protagonismo‖ LGBT+ nas telas. Foi em Dawson’s Creek que ocorreu o primeiro 

beijo gay da TV aberta nos Estados Unidos. 

O primeiro beijo entre dois homens na TV americana, aconteceria 
somente na virada do século. Em 24 de maio de 2000, coube ao drama 
teen Dawson’s Creek, do canal The WB, mostrar dois jovens se 
beijando. No episódio True Love, Jack (Kerr Smith) vai até a faculdade 
se declarar para Ethan (Adam Kaufman). O final é infeliz, já que Jack, 
sem perceber, beija Ethan na frente de seu namorado. O beijo que não 
termina com final feliz frustrou uma boa parcela do público, em especial 
aos ativistas da Gay and Lesbian Alliance Against Defamation (GLAAD). 
(TELESÉRIES, on-line, 2014). 

É impossível falar de representatividade LGBT+ na mídia sem citar a série 

Sense8, da Netflix. A série de streaming apresenta todo um núcleo de personagens 

LGBT+, e, teoricamente, ela ―dá‖ um show de representatividade.  
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Diante disso, surgem as questões: como as pessoas do movimento LGBT+ 

são representadas na série? Elas foram bem representadas? Portanto, para este 

trabalho, desenvolveu-se um estudo de caso sobre a representação social de 

personagens da comunidade LGBT+ na telessérie Sense8. 

 

3.3 Sense8 e a representatividade 

 

Conforme apresentado anteriormente, as séries de televisão e streamings 

podem adotar um posicionamento de representação social quanto ao público 

LGBT+. Essa comunidade tem lutado por seus direitos, pela igualdade social, pelo 

desejo de serem vistos e por uma boa representação midiática. Uma das séries que 

tem esse apelo social, que será objeto deste estudo de caso, é a série de streaming 

Sense8. 

 

3.3.1 A série 

 

A série, lançada pelo serviço de streaming da Netflix em 5 de junho de 2015 e 

criada pelas irmãs transgêneras Wachowskis, conta a história de um grupo de oito 

desconhecidos que estão mentalmente e emocionalmente ligados entre si. Cada um 

deles possui sua própria cultura e vive em lugares diferentes. Cada sensate (como é 

chamado cada integrante do grupo) é capaz de se comunicar, sentir e apoderar-se 

do conhecimento, linguagem e de habilidades alheias.  

Figura 7 –Sense8. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Netflix (2015) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lilly_e_Lana_Wachowski
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Para entender um pouco mais desse universo, será recapitulado um pouco do 

primeiro episódio ―Ressonância Límbica‖ (S01E01).  

Recapitulando, Sense8 começa com esse grupo de pessoas espalhadas pelo 

mundo vivendo suas tramas. Quando, de repente, esses oito indivíduos que não se 

conhecem ―presenciam‖ o suicídio de uma mulher (Angélica) que estava sendo 

perseguida por um homem (Sussurros/Whispers), em uma igreja em ruínas. Após 

esse acontecimento, os sensates se conectam entre si e ganham algumas 

habilidades. As regras para essas habilidades são: 

1 — você transporta sua consciência até onde a outra pessoa está, e 
―aparece pra ela‖ ou… 2 — você incorpora sua consciência na outra 
pessoa, usando suas habilidades, como, por exemplo, um exímio 
motorista assume o corpo de uma personagem que não sabe dirigir. 
(MEIO BIT, on-line, 2015). 

 

Logo depois de ganharem essas habilidades, os personagens começam a 

serem caçados pelo sensate (Whispers), que estava na igreja junto à personagem 

que se matou. Enquanto o vilão vai atrás dos oito protagonistas, a vida deles ao 

redor do mundo continua acontecendo.  

 

3.3.2 Personagens e tramas 

 

Entre os protagonistas (elenco regular) escalados para série estão:  

Figura 8 – Personagens de Sense8. 
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Fonte: Autor do trabalho e Netflix (2017) 

 

 PERSONAGENS LGBT+ PRESENTES NO ELENCO REGULAR: 

 

Figura 9 – Personagem Lito. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Netflix (2017) 

 

- Lito Rodriguez                                              

Interpretado por Miguel Silvestre, o personagem Lito é homossexual e 

trabalha como um ator de cinema na Cidade do México, no México. Lá, ele vive sua 

sexualidade em segredo junto com o personagem Hernando.  
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  Figura 10 – Personagem Nomi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Fonte: Netflix (2017) 

- Nomi Marks 

Interpretada pela atriz Jamie Clayton, Nomi é uma personagem transexual 

lésbica que vive na cidade de São Franciso, na Califórnia, nos Estados Unidos. Ela 

trabalha como hacker e é uma ativista política (hacktivista) que luta pelos direitos da 

comunidade LGBT+. Ela se relaciona amorosamente com a personagem Amanita e 

busca a aceitação dos pais. 

 

 PERSONAGENS LGBT+ PRESENTES NO ELENCO RECORRENTE: 

Figura 11 – Personagem Hernando.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fonte: Netflix (2017) 
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    - Hernando Fuentes   

 

Interpretado pelo ator Alfonso Herrera, Hernando é um professor universitário 

de arte e também é homossexual. Ele se relaciona com o sensate Lito, no México. 

           Figura 12 – Personagem Amanita. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Netflix (2017) 

- Amanita  

 

Interpretada por Freema Agyeman, Amanita, é uma jovem lésbica que possui 

um relacionamento com Nomi em São Francisco. 

A série ainda possui outros personagens LGBT+, tais como a personagem 

bissexual Zakia ou os pais de Amanita, mas eles não ganham muito espaço e 

destaque por não serem do elenco regular ou recorrente. 
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4. METODOLOGIA 

 

 

A metodologia científica remete na organização dos métodos de um trabalho 

ou estudo. É ela que ajuda no gerenciamento de conceitos e objetivos que serão 

aplicados. Com ela, foi possível definir com clareza o método que será trabalhado 

nesse projeto. 

O método de estudo de caso será utilizado durante a produção deste 

trabalho. O estudo de caso ―consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou 

poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento, 

tarefa praticamente impossível mediante outros delineamentos já considerados‖ 

(GIL, 2002, p. 54). 

Este estudo de caso tem como objeto de pesquisa a série estadunidense 

Sense8 (2015-2018), que é produzida e distribuída pela Netflix. Essa estratégia irá 

atuar na busca dos personagens da comunidade LGBT+ e na explicação de suas 

tramas, descobrindo sobre o que é falado e apresentado de questões sociais sobre 

cada membro LGBT+ dentro da realidade fictícia da série. 

A produção deste estudo de caso foi dividida nas seguintes etapas: 

 

4.1 Escolha dos episódios 

 

Atualmente14, Sense8 possui 23 episódios. A primeira temporada conta com 

12 episódios e a segunda possui 11 episódios, sendo um deles um especial de fim 

de ano. Para a produção deste trabalho, foram escolhidos apenas dois episódios da 

série para a análise. Estes episódios foram escolhidos por intermédio de um método 

de observação. A série inteira foi assistida para determinar quais seriam as escolhas 

dos capítulos que serviriam como método de investigação. Os fatores que 

                                                           
14

 Este trabalho foi produzido em 2017 e a série contava com apenas 23 episódios. Porém, em 2018, 
a Netflix irá soltar um especial para finalizar a série, fazendo com que a série tenha 24 episódios em 
sua totalidade. 
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incentivaram a escolha dos cinco episódios foram: a apresentação de personagens 

LGBT+ no universo fictício da série; a quantidade de questões sociais dos 

personagens LGBT+ sendo tratadas na série; e a relevância de tais assuntos. Os 

episódios escolhidos foram:  

 

Figura 13 – Episódios de Sense8 analisados. 

Fonte: Autor do trabalho (2017) 

 

 Para o melhor entendimento do ―código‖ associado, ―S‖ significa 

―Season‖ (Temporada) e ―E‖ significa ―Episode‖ (Episódio). 

 

Figura 14 – Explicação do código ―S00E00‖. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor do trabalho (2017) 
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Simplificando, foram escolhidos: um episódio da 1° Temporada e o episódio 

Especial de Natal/Ano Novo da 2° Temporada. 

 

4.2 Análise de conteúdo 

 

Após a definição dos episódios, serão apresentados os personagens LGBT‘s 

e questões sociais mostrados nestes dois episódios como, por exemplo, a aceitação 

dos personagens, a LGBTfobia, a violência, o bullying, mercado de trabalho e etc.  

Esse método servirá para descrever e interpretar o conteúdo LGBT+ na série. 

Esta técnica, quando utilizada adequadamente, ―abre as portas‖ ao conhecimento de 

aspectos da vida social dos personagens. Isso ajuda a facilitar a compreensão, 

interpretação e inferência do conteúdo. Essa parte irá contar com a identificação dos 

personagens e das tramas que abordem temáticas LGBT+. Nesse capítulo da 

monografia serão explanados todas as cenas e diálogos que contenham linguagem 

que envolva a comunidade LGBT+. 

 

4.2.1 Categorização do conteúdo 

 

Depois da análise, será categorizado todo o conteúdo LGBT+ apresentado na 

série, na qual serão mostrados os fatores que influenciaram ou não na 

representação da comunidade LGBT+. Nesta etapa será mostrado se a série possui 

ou não índices de que representa essa parte da sociedade para as pessoas. Para 

esta etapa, será categorizado: o elenco LGBT+; a diversidade racial, de gênero e 

sexualidade dos personagens; o tempo de tela de personagens LGBT+ em 

recorrência dos outros personagens; a quantidade de questões sociais apresentadas 

nos dois episódios; a relevância das questões sociais apresentadas; a presença de 

―arcos narrativos‖ (plots) LGBT+ interrompidos por outros personagens não-LGBT‘s 

e etc. 
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4.2.2 Inferência do conteúdo 

 

Após a análise e categorização dos episódios escolhidos, será dissertado 

como o papel da representatividade LGBT+ contribui para uma construção social 

igualitária dessa comunidade. Esta parte dissertará as deduções e consequências 

apresentadas sobre a representação do movimento social na série Sense8. 
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5. A ANÁLISE 

 

5.1 Menu de episódios 

 

Para o desenvolvimento deste trabalho, será dissertado a seguir as questões 

sociais e o conteúdo LGBT+ apresentados em dois episódios da série Sense8. 

 

5.1.1 ―Eu também sou ‗nós‘‖ – S01E02 

O episódio ―Eu também sou ‗nós‘‖ continua com a apresentação de 

personagens e tramas introduzidas no primeiro episódio (Ressonância Límbica). 

Logo no início, ele mostra uma cena entre as personagens LGBT+ Nomi e Amanita 

conversando e se beijando.  

Figura 15 – Beijo de Nomi e Amanita. 

Fonte: Netflix (2015) 

Na cena, Nomi explica que está tendo visões com uma ―mulher na igreja‖ 

(Angélica).  Amanita sugere que ela está aflita devido àquele período do ano. Eis 

que surge o primeiro diálogo: 
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Bem, estamos nesta época do ano. Você sempre pira um pouco na 
Parada (referindo-se à Parada LGBT de São Francisco, conhecida 
também como San Franciso Pride). [...] Se eu tivesse seus pais, 
ficaria mais que simplesmente louca. Viraria uma psicopata.15 

 

Figura 16 – Nomi e Amanita na Parada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Netflix (2015) 

 

A San Francisco Parade, que a personagem Amanita cita, pode ser 

considerada como a primeira Parada de Orgulho LGBT+ a ficar mundialmente 

conhecida. Ela ocorre todos os anos na cidade de São Francisco, na Califórnia, e ela 

sempre acontece no mês de junho.  As ―paradas LGBT+‖ começaram a ser 

celebradas neste mês devido a ―Revolta de Stonewall‖.  

No dia 28 de junho de 1969, a polícia da cidade de New York fez uma batida16 

em um bar chamado “Stonewall Inn”, onde estavam várias pessoas da comunidade 

LGBT+. Na época, a polícia local prendia e levava membros do bar somente por 

serem LGBT‘s. Porém, nesse dia, as pessoas confrontaram a polícia e resistiram à 

prisão. 

                                                           
15

 Diálogo retirado do episódio ―Eu também sou ‗nós‘‖ (S01E02), da série Sense8, do serviço de 

streaming Netflix. 
16

 Popularmente conhecida como blitz, a batida é uma operação policial com uma finalidade específica. 
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Uma multidão se reuniu na rua, na frente do bar, encurralando a polícia 
dentro do mesmo. A tropa de choque foi convocada, e o cenário virou 
uma praça de guerra, com confrontos violentos que duraram por seis 

dias. A revolta de Stonewall, como ficaram conhecidos os seis dias 
de confronto com a polícia, marcou o momento da virada do 
movimento pelos direitos homossexuais nos Estados Unidos e em 
todo o mundo. (UM OUTRO OLHAR, on-line, 2015). 

Em outra cena deste mesmo episódio, a personagem transexual Nomi faz um 

discurso para o blog que ela tem sobre a ―Parada LGBT+‖ e a razão de celebrá-la 

para se orgulhar do que é. 

Estive pensando na minha vida, e em todos os erros que cometi. Os 
erros que me incomodam, aqueles dos quais me arrependo, são 
aqueles que cometi por causa do medo. Durante muito tempo, senti 
medo de ser quem sou, porque aprendi com meus pais que havia 
algo errado em ser como eu. Algo ofensivo, algo que deveria ser 
evitado, que talvez até merecesse piedade. Algo que ninguém 
poderia amar. Minha mãe é fã de São Tomás de Aquino17. Ela chama 
o orgulho de pecado. De todos os principais pecados mortais, São 
Tomás considerava o orgulho como a rainha dos sete mortais. [...] 
Ele achava que era isso que levava a todos os pecados e que nos 
tornava viciados em pecados. [...] Mas o ódio não é pecado, segundo 
essa lista. Nem a vergonha. [...] Eu tinha medo da Parada porque 
desejava muito participar dela. Então, hoje, vou desfilar por aquela 
parte em mim que um dia sentiu medo demais de desfilar. E por 
todas as pessoas que não podem desfilar, as pessoas vivendo vidas 
como a que vivi. Hoje, desfilo para lembrar que não sou apenas eu. 
Também sou um "nós". E nós desfilamos com orgulho. Então, vá se 
foder, Aquino!18 

Quando Nomi fala que é também é ―nós‖, ela se refere a militância da 

comunidade LGBT+, que sempre lutou pelos seus direitos e deveres quanto pessoas 

comuns.  

Essa cena do episódio mostra pela primeira vez, na série, uma Parada de 

Orgulho LGBT+. Nela, notam-se várias pessoas marchando pelo mesmo objetivo: o 

de serem vistos. Na cena, diversas pessoas caminham segurando a bandeira 

LGBT+, que é um dos principais símbolos do movimento. 

A bandeira LGBT é o símbolo do orgulho, do reconhecimento e da 
cultura LGBT a nível mundial. Desenhada pelo artista plástico Gilbert 
Baker, em 1977, a bandeira LGBT é composta por listas horizontais 
de seis cores diferentes (roxo, azul, verde, amarelo, laranja e 

                                                           
17

 São Tomás de Aquino foi um filósofo e padre italiano da Idade Média. Ele era conhecido como 
―Doutor da Igreja Católica‖. 
18

 Diálogo retirado do episódio ―Eu também sou ‗nós‘‖ (S01E02), da série Sense8, do serviço de 

streaming Netflix. 
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vermelho), semelhantes à do arco-íris. Estas cores representam a 
diversidade humana. (LGBT, on-line, 2015). 

 

Cada cor da bandeira LGBT+ possui um significado atribuído. São eles: 

 

Figura 17 – Bandeira LGBT. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor do trabalho (2017) 

 

A cena da Parada LGBT+ encerra com a Nomi desmaiando no desfile após 

ver outro personagem pertencente à trama mitológica da série. Após isso, a série 

corta para a cena de outra sensate (Riley) cantando, em Londres, com a Nomi 

―visitando‖19 e observando ela cantar. Nisso, a série nos leva para uma cena, onde 

Nomi acorda em um hospital. Após despertar completamente, ela percebe que sua 

mãe e irmã também estão lá. Com isso, uma enfermeira entra no quarto e questiona: 

―Como está se sentindo, Michael?‖. Ela retruca: ―Meu nome é Nomi‖, e a enfermeira 

responde: ―Desculpe. Sua mãe chama você de Michael‖. Nisso, ocorre o primeiro 

ataque transfóbico apresentado na série vindo de sua própria mãe. 

 

Que tipo de nome é Nomi? Já ouviu falar de alguém chamado Nomi? 
Você era Michael antes de sair de dentro de mim e continuará a ser 
Michael até me colocarem na cova.20 

                                                           
19

 “Visitar‖ é o termo utilizado na série quando um sensate aparece junto a outro sensate. Isso pode 

ocorrer em qualquer lugar do mundo e com qualquer um dos oitos membros. 
20

 Diálogo retirado do episódio ―Eu também sou ‗nós‘‖ (S01E02), da série Sense8, do serviço de 

streaming Netflix. 
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Nesse pequeno diálogo dito pela mãe da protagonista, é possível observar o 

primeiro ―ataque‖ LGBTfóbico da série. A transfobia ocorre quando há diversos 

sentimentos e atitudes negativas relacionas a pessoas que são transgêneros, 

transexuais ou travestis.  

Algumas pessoas argumentariam que tanto a homofobia quanto a 
transfobia têm raízes na desconfiança e na paranoia. Quanto menos 
entendemos um grupo na sociedade – quanto menos nos damos ao 
trabalho de aprender – mais temos receios e noções equivocadas. 
Por muito tempo, as pessoas LGBT mantiveram-se relativamente em 
segredo, aumentando assim a desconfiança. (DAWSON, 2015, p.81). 

 

Na cena é possível perceber a atitude negativa da mãe ao não se referenciar 

à filha (Nomi) no gênero feminino. Quando ela recebe esses comentários, Nomi 

pede que sua mãe se retire do lugar. 

Figura 18 – Nomi no hospital. 

Fonte: Netflix (2015) 

 

Em outra sequência do episódio, o doutor de Nomi (Dr. Metzger) aparece com 

um diagnóstico. Ele diz que Nomi está com a Síndrome do Lobo Frontal (SLF) e que 

ela precisa operar para remover um tumor agressivo. A mãe dela, sendo bem 

protetora, diz que ela vai precisar de ajuda da família e insiste em chamá-la de 
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―Michael‖. Nomi pede para ela parar de chamar ela assim e pede que se retire 

novamente. 

Figura 19 – Família de Nomi no hospital. 

Fonte: Netflix (2015) 

Após as cenas relacionadas à trama da personagem Nomi, a série ―dá‖ 

sequência para outro personagem LGBT+: o Lito Rodriguez. A cena, em questão, 

acontece no tapete vermelho, durante a estreia de um dos seus filmes (O amor não 

tem limites com a morte).  

Figura 20 – Lito e Dani no tapete vermelho. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Netflix (2015) 



50 
 

Na cena surgem diversos jornalistas. Uma jornalista, ao ver Lito chegar com 

uma atriz (Daniela Velasquez), questiona se os dois estão se relacionando 

amorosamente. E Dani deixa a entender que eles são ―bons amigos‖. 

O que acontece durante o início da série é que Lito finge ser o que ele não é 

para o seu público e para as pessoas próximas a ele. Ele finge não ser gay, mesmo 

tendo um namorado (Hernando), ou seja, ele não ―saiu do armário‖. 

Hoje em dia, ―sair do armário‖ é uma gíria muito comum para o ato 
de parar de esconder sua própria identidade. [...] A palavra 
―identidade‖ é crucial. O momento em que você ―sai do armário‖ não 
é a primeira vez que você troca fluidos amorosos com alguém do seu 
próprio gênero, mas sim quando adota publicamente um rótulo. É 
contar às pessoas. (DAWSON, 2015, p.121). 

 

Na série, Lito se preserva como heterossexual devido à sua profissão de ator. 

Ele e o namorado vivem uma vida secreta para não atrapalhar o contexto social que 

Lito está inserido. 

Algumas comunidades e religiões acreditam que a 
homossexualidade é errada. Isso não impede ninguém de ser 
lésbica, gay ou bissexual, mas restringe bastante sua capacidade de 
―se revelar‖, pois isso pode significar que eles sentem que seus pais 
e amigos podem não lhes dar apoio. A preocupação com o que os 
parentes e amigos talvez pensem ou façam é o que mantém as 
pessoas ―dentro do armário‖ mais do que qualquer outro fator, 
independentemente do contexto social. (DAWSON, 2015, p.124). 

 

Na cena seguinte, Dani flerta com Lito no caminho de casa, mas é rejeitada 

por ele. 

Em outra cena, Lito chega ao seu apartamento e encontra o seu namorado 

(Hernando) após a estreia de seu filme. Lá, eles conversam sobre o filme, sobre a 

Dani e depois se beijam.  Em seguida, os dois são acordados pela Daniela, que 

acaba descobrindo que Lito é gay ao ver Hernando deitado na cama dele. 
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Figura 21 – Lito, Dani e Hernando. 

Fonte: Netflix (2015) 

O que acaba acontecendo é que Dani ao ver a necessidade do companheiro 

de trabalho acaba ajudando Lito em uma espécie de ―relacionamento fachada‖. 

De volta com a sequência de Nomi, ela percebe que estão dopando ela e que 

a mãe dela pagou ao hospital para mantê-la lá. Na cena, um sensate a visita e diz 

que ela tem que fugir dali, que tem gente atrás dela (Whispers, o vilão). Ele diz que o 

Dr. Metzger quer lobotomizar ela. 

A última cena LGBT+ presente neste episódio ocorre quando Amanita 

consegue telefonar do hospital para o quarto onde Nomi está. A cena termina com 

Amanita dizendo que vai tentar tirar ela daquele lugar. 

Figura 22 – Amanita no telefone. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Netflix (2015) 
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5.1.2 ―Feliz ano novo, p*rra!‖ – S02E00 (1) 

 

 

Outro episódio de Sense8 que possui algumas questões sociais da 

comunidade LGBT+ sendo apresentadas para o público é este especial de final de 

ano (Natal/ Ano Novo). Este capítulo da série continua o que vinha sendo explorado. 

Nele, os sensates já se conhecem, tem um controle maior de suas habilidades e os 

personagens LGBT+ passam por tramas distintas. Agora, a sexualidade de Lito não 

está mais escondida, pois ―vazaram‖ uma foto dele e de Hernando se relacionando 

sexualmente. 

A primeira cena LGBT+ deste especial é uma que envolve os personagens 

gays da série (Lito e Hernando). Nela, Hernando está dando está dando aula de arte 

quando, de repente, seus alunos começam a rir olhando para os seus celulares. 

Hernando, se questionando sobre o que estavam rindo, pede para eles mostrarem 

para o restante da sala o motivo de tanta risada. O que ocorre é que um de seus 

alunos coloca a foto ―vazada‖ para todos verem.  

 

Figura 23 – Hernando na universidade. 

Fonte: Netflix (2016) 
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O personagem, um pouco envergonhado, pergunta para o aluno  sobre o que 

ele estava vendo na imagem e se era considerado arte. Ele responde que só estava 

vendo ―viadagem‖. Eis que Hernando responde: 

 

"Viadagem‖. Isso... Isso é muito interessante. [...] Porque é aí que a 

relação entre sujeito e objeto se inverte. A recíproca se torna 

verdadeira. E o que foi visto, agora revela o observador. Porque o 

observador encontra não apenas a beleza, mas também 

superficialidade, feiura, confusão, preconceito. Ou seja, o observador 

sempre verá o que quer ver, sugerindo que o que o senhor quer ver, 

Sr. Valles, é viadagem. Enquanto outra pessoa... Alguém capaz de 

ver além das convenções da sociedade, além de seus preconceitos, 

esse observador poderia ver uma imagem de dois homens pegos em 

um ato de prazer. Erótico, claro, mas também vulnerável. Sem 

perceber a câmera. Ambos conectados ao momento, ao outro. Ao 

amor. Como já disse antes nesta aula... A arte é o amor que se 

revela.21 

 

Neste diálogo é possível observar um ―ataque homofóbico‖ vindo de seus 

alunos: a discriminação no trabalho. O que aconteceu é que a tolerância e as 

brincadeiras se tornaram o grande foco dentro da sala de aula. O sexo ainda é 

considerado um tabu, assim como a homofobia ainda é institucional. 

Após essa sequência, Lito aparece na sala onde estava Hernando. Hernando 

conta que vazaram a foto deles para os jornalistas e que a orientação sexual dos 

dois não era mais um segredo.  

Figura 24 – Lito e Hernando. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Netflix (2016) 

                                                           
21

 Diálogo retirado do episódio ―Feliz ano novo, p*rra!‖ (S02E00), da série Sense8, do serviço de 
streaming Netflix. 
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Em outra cena do episódio, a personagem Nomi conversa com a Amanita 

sobre se acostumar com os outros sete sensates. E ela deixa a entender que o Lito 

é que ―dá‖ mais trabalho por ser ele dramático. Quando ela diz isso, Lito aparece 

para Nomi, fazendo uma ―visita‖. 

Figura 25 – Nomi e Lito. 

Fonte: Netflix (2016) 

 

Na cena em questão, os dois falam sobre uma cena do nono episódio da 

primeira temporada, que ela conta como se sentia quando era ela criança vivendo 

dentro de um corpo de um homem. Após isso, Lito fala que sabe que ele é um pouco 

dramático e pergunta para ela: ―Mas quando saiu do armário, você teve que lidar 

com algo assim?‖. Diante disso, a cena corta e mostra Nomi visitando o lugar que 

Lito está agora. Essa cena mostra Lito, Hernando e Dani chegando ao seu 

apartamento com dezenas de fotógrafos e jornalistas esperando ele para dar 

declarações. Quando Nomi o visita, ela vê a palavra ―Faggot‖ (veado/bicha) pichada 

na parede do apartamento de Lito. 

Após isso, a cena muda para a trama da sensate indiana Kala, que tenta 

dialogar para o recém-marido que ela está conectada com outras sete pessoas ao 

redor do mundo.  
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Para começar, existem pessoas no mundo todo com quem eu me 
sinto conectada que são inocentes. E mesmo assim uma está presa 
(referindo-se à sensate Sun). E outras estão presas pelas 
circunstâncias ou por coisas que aconteceram no passado (referindo-
se ao sensate Wolfgang). E há pessoas sem os privilégios que temos 
que se sentem ameaçadas porque amam alguém que o mundo 
decidiu que elas não devem amar. É errado. Terrível. [...]22  
 
 

Após o diálogo, a série retorna para a cena de Lito no carro, e o que acontece 
é que cada sensate começa a ―visitar‖ ele no México. A cena mostra cada sensate 
olhando para a pichação e enxergando palavras que eles odeiam quando se referem 
a eles. (VEADO - ABERRAÇÃO - VIRGEM – PUTA - PORCO - PRETO - NAZISTA – 
VADIA). 

Figura 26 – Cena das palavras ofensivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Netflix (2016) 
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 Diálogo retirado do episódio ―Feliz ano novo, p*rra!‖ (S02E00), da série Sense8, do serviço de 
streaming Netflix. 
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Na cena, os personagens questionam: ―Por que isso é notícia?‖, ―Quem se 

importa com quem eu transo?‖. Nisso, é possível observar o poder da LGBTfobia e 

as consequências de preconceitos associados a causa. A cena apresenta palavras 

usadas para denegrir a imagem da população LGBT+ (não só dela, mas de outras 

―minorias‖ também). Mas vale lembrar que cada membro da comunidade LGBT+ é 

único e individual. A cena acaba com Daniela falando para Lito e Hernando não 

descerem do carro e irem para a casa dela. 

No restante do episódio há várias passagens de tempo, onde apresentam o 

aniversário dos sensates, assuntos envolvendo a trama mitológica da série e a 

busca pela compreensão sobre eles dentro do universo da série. 

 

Figura 27 – Nomi e Amanita buscando informações. 

Fonte: Netflix (2016) 

 

Em outra cena do episódio, Lito aparece na agência de seu trabalho. Lá ele 

se assume para os seus agentes, mas eles dizem que isso trará consequências na 

carreira dele e em seu contrato. 
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Figura 28 – Lito na agência. 

 

 

 

 

 

Fonte: Netflix (2016) 

Despois que Lito sai da agência, ele decide retornar ao seu apartamento. 

Chegando lá, ele é impedido de entrar pelo seu porteiro. Quando ele consegue 

entrar, Lito percebe que foi expulso do local, quando Hernando lê uma carta dizendo 

que seu namorado não está de acordo com a moral e os costumes, ou seja, o 

Conselho do apartamento o expulsou. 

Na véspera de Natal, Lito, Hernando e Daniela vão para a casa da mãe de 

Lito. Chegando lá, Lito vê um jornal dizendo que ―fotos reveladoras‖ inundaram as 

redes sociais. Na cena, quando a mãe o recebe, ela faz um ―teatrinho‖ dizendo que, 

quando as amigas dela ficaram sabendo que seu filho é gay, elas vieram procurá-la 

com diversas condolências. Após isso, ela recebe seu filho dizendo: ―Eu sempre 

soube que este dia ia chegar. [...] Você dançava bem demais para um hétero‖.23 

Figura 29 – Cena do Natal de Lito. 

 

 

 

 

 

Fonte: Netflix (2016) 

                                                           
23

 Diálogo retirado do episódio ―Feliz ano novo, p*rra!‖ (S02E00), da série Sense8, do serviço de 
streaming Netflix. 



58 
 

 

Neste pequeno diálogo é possível ver o estereótipo sendo lançado. As 

pessoas envolvem vários tipos de estereótipos sobre a comunidade LGBT+ por não 

conhecerem ou não possuírem tantas informações sobre tal.  

Os estereótipos são um ―lixo‖ por um motivo muito simples – 
desumanizam as pessoas e permitem que terríveis preconceitos e 
formas de discriminação entrem de mansinho. As pessoas adoram 
estereótipos. É muito mais fácil odiar um estereótipo sem rosto do 
que odiar um ser humano. (DAWSON, 2015, p.54). 

Na maioria dos casos, as pessoas LGBT+ são associadas a uma subcultura 

de estereótipos como, por exemplo, toda pessoa gay gostar de Beyoncé ou todos os 

gays saberem dançar, que é o que diálogo deixa subentendido.  

Este episódio termina com os assuntos mitológicos da série e com o 

sentimento de união do Natal e de Ano Novo que o especial transmite. Com as 

questões sociais apresentadas destes dois episódios, o próximo capítulo irá 

dissertar sobre o papel das questões sociais do movimento LGBT+ em Sense8. 
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5.2 O papel da representatividade LGBT+ em Sense8 

 

Apesar de diversas pessoas no mundo serem LGBT‘s, a comunidade ainda é 

quase invisível na mídia. Tudo isso ocorre devido à heteronormatividade. 

Valores heteronormativos são enfiados pela nossa goela abaixo 
desde que nascemos. A Cinderela fica com um cara que ficou só 
uma vez, e a quem ela mentiu; a Pequena Sereia rejeita sua cultura 
inteira por causa de um bofe; aquela outra princesa até curte uma 
zoofilia e dá uns beijinhos num sapo – mas não tem nenhum modelo 
de comportamento LGBT para crianças. A coisa não é muito melhor 
na TV, nos livros e nos filmes. (DAWSON, 2015, p. 79-80). 

Esses valores heteronormativos atrapalham na visibilidade e na 

representação da comunidade LGBT+ em conteúdos dirigidos a esse público. 

O mais surpreendente é que o conteúdo dirigido a adolescentes não 
é totalmente equilibrado. Algumas novelas para adolescentes 
corajosamente incluem personagens LGBT [...], e algumas escritoras 
e escritores possuem personagens LGBT em seus romances. No 
entanto, o número de personagens gay provavelmente não 
corresponde à proporção de adolescentes LGBT no mundo real, e 
com muita frequência os personagens LGBT são fugitivos suicidas – 
não é bem representativo. (DAWSON, 2015, p. 80). 

Conforme visto anteriormente, a representatividade de pessoas LGBT+ na 

mídia é importante. ―Dar voz‖ às pessoas ―menos visíveis‖ é uma das funções dela. 

E, geralmente, a representação social da comunidade LGBT+ nos meios de 

comunicação ocorre de formas ruins. Mas, às vezes, ela funciona em alguns 

aspectos. Com a série Sense8 isso não é diferente. 

Ao analisar o índice de representatividade LGBT+ na série, é possível 

categorizar diversos fatores que contribuem para a projeção social dessa 

comunidade na tela. Quando se fala em representar pessoas, o primeiro aspecto a 

ser levado em consideração são os personagens da série. 

O número de personagens LGBT+ do elenco regular é bem menor se 

comparados aos personagens heterossexuais cisgêneros do elenco regular na 

produção. Dos oito protagonistas, a série apresenta somente dois personagens 

LGBT+. Outras séries do mesmo serviço de streaming (Netflix) possuem uma 
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quantidade maior de personagens LGBT+ no elenco fixo, que é o caso da série 

Orange Is The New Black (2013-presente). 

No total, a série conta com quatro personagens LGBT+ relevantes, 

considerando somente o elenco regular e o recorrente. A produção da Netflix até 

possui outros personagens desse grupo social, mas ou são figurantes ou são 

participações especiais, como é o caso de Zakia (Mumbi Maina), interesse amoroso 

bissexual de outro personagem (Capheus). 

 

Tabela 1 – Personagens LGBT+ em Sense8. 

Personagens 

LGBT+ 
Lito Nomi Hernando Amanita 

Orientação Sexual Gay Lésbica Gay Lésbica 

Identidade de 

gênero 
Homem Mulher trans Homem Mulher 

Cor/raça Branco Branca Branco Negra 

Ator/ atriz LGBT+ 

também na vida 

real 

Não Sim Não Não 

Fonte: Autor do trabalho (2017) 

 

Destes personagens, somente uma é negra (Amanita) e o restante deles é 

constituído de pessoas brancas. Três deles são cisgêneros (Amanita, Lito e 

Hernando) e a outra personagem é trans (Nomi). 

Quando se fala em representatividade LGBT+, logo se pensa em pessoas 

LGBT+ da vida real interpretando personagens LGBT+ na ficção. Em Sense8, de 

todos os personagens, somente um personagem LGBT+ é interpretado por uma 
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pessoa LGBT+ da vida real, que é o caso de Nomi Marks, interpretada pela atriz 

transexual Jamie Clayton.   

Pense aí nos filmes e seriados que você já viu que têm trans, 
gays ou lésbicas e depois pense se os atores em tais papéis 
também eram trans, gays ou lésbicas. Com exceção da 
Laverne Cox de ―Orange is The New Black‖, grande parte 
desses personagens é interpretado por pessoas cisgêneras 
(termo utilizado para se referir às pessoas em que o gênero 
que se identificam é o mesmo que o designado no nascimento) 
ou heterossexuais – o que significa que esses atores vão 
ganhar notoriedade, fama e muito dinheiro às custas de uma 
minoria que acabou desempregada. (ENTRE TODAS AS 
COISAS, on-line, 2015). 

 

O que ocorre em muitas séries e outras produções é que personagens trans 

não são interpretados por pessoas trans reais. Portanto, Sense8 acerta em abrir 

espaço para essas pessoas contarem sobre elas e fazerem um retrato verdadeiro da 

vida real delas. Nesse aspecto, em relação aos personagens cisgêneros, a série 

falha. Todo o resto do elenco de personagens LGBT+ da série são interpretadas por 

pessoas heterossexuais na vida real. 

Além dos personagens, outro ponto relevante a ser frisado é o fato da série 

ser desenvolvida por duas irmãs transgêneras: as irmãs Wachowski (Lana e Lilly), 

diretoras de Matrix (1999). Ou seja, representatividade LGBT+ também no mercado 

audiovisual.  

As Wachowski ocuparem o cargo mais alto dentro de uma produção 
audiovisual é uma conquista do ponto de vista da ocupação de 
espaços que antes era restritos ao grupo que elas simbolizam. 
Representatividade importa para que, vendo hoje alguém ocupando 
determinado lugar, amanhã não se questione mais a presença 
desse indivíduo lá. [...] A presença delas lá ajuda a abrir portas para 
outros cineastas, produtores e roteiristas transgêneros. (OMELETE, 
on-line, 2017). 

Outro ponto positivo da série é que ela acerta em mostrar a distinção entre 

orientação sexual e identidade de gênero por intermédio do casal Nomi e Amanita.  

Nomi é uma mulher trans, ou seja, designada homem ao nascer, 
apaixonada por Amanita, uma mulher cis, que se identifica com o 
gênero ao qual foi designada. Nomi se identificar como mulher não 
tem nenhuma relação com o tipo de pessoa pelo qual ela se atrai - 

http://entretodasascoisas.com.br/2015/04/23/10-livros-que-quem-ama-series-nao-pode-deixar-de-ler/
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o que vai definir isso é a sua orientação sexual, que, no caso, é 
lésbica. De bônus, ainda temos o fato de o casal ser formado por 
uma mulher branca e uma mulher negra. (OMELETE, on-line, 
2017). 

 

Ou seja, a série apresenta, por meio dos personagens, alguns conceitos 

pertencentes à comunidade LGBT+, fazendo com que as pessoas, no mínimo, 

compreendam que existem outras possibilidades e que nem tudo é de acordo com 

o que elas acreditam ou conhecem.  

Além dos aspectos da diversidade racial, de gênero e sexualidade dos 

personagens e elenco da série, outro fator importante a ser levado em 

consideração de representatividade é a quantidade de questões sociais da 

comunidade LGBT+ sendo apresentadas no enredo da série. 

Para verificar a quantidade de questões sociais nestes dois episódios 

analisado da série, foi feita uma tabela com base em ―conceitos‖ mostrados no livro 

―Este livro é gay - e hétero, e bi, e trans‖, do autor James Dawson. Essas questões 

sociais foram retiradas do livro na tentativa de apresentar um pouco da realidade 

da comunidade LGBT+. 

Tabela 2 – Questões sociais em Sense8. 

Questão social 
Episódio 

S01E02 

Episódio 

S02E00 (1) 

Questionamento sobre identidade 

de gênero/orientação sexual 
X - 

Rótulos LGBT+ X X 

Estereótipos/ subculturas - X 

Medo (LGBTfobia institucional) X X 

Orgulho LGBT+/Parada/Símbolos 

LGBT+ 
X - 
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―Relacionamento fachada‖ X - 

Bullying LGBTfóbico (agressão 

física, verbal e etc.) 
- - 

Discriminação no trabalho - X 

Aceitação de parentes e amigos X X 

DST‘s (Doenças Sexualmente 

Transmissíveis) 
- - 

―Xaveco/ Paquera‖/Início de 

relacionamentos 
- - 

Religião - - 

Sexo X X 

Casamento LGBT+ - - 

Crianças/bebês (adoção/barriga 

de aluguel) 
- - 

Nome social para pessoas trans x - 

―Sair do armário‖/ Conformidade x x 

Aplicativos para pessoas LGBT+ - - 

... 

Total de questões sociais 

apresentadas: 
9 7 

Fonte: Autor do trabalho (2017) 
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Como é possível observar, o primeiro episódio analisado possui mais 

questões sociais sendo apresentadas ou referenciadas em Sense8. Algumas 

dessas questões foram desenvolvidas posteriormente na série, e por este motivo, 

elas não estão categorizadas. 

O segundo episódio analisado falha ao não apresentar nem a metade das 

17 questões sociais citadas da comunidade LGBT+ na tabela. Já o primeiro 

capítulo conseguiu apresentar mais tópicos do que o outro e ultrapassou a metade 

das questões sociais listadas acima. 

Todas essas questões sociais listadas possuem certa relevância, e quando 

mostradas para o público, podem fazer com o telespectador compreenda mais 

sobre o universo LGBT+. 

Outro fator relevante para categorizar representatividade LGBT+ na série é o 

tempo de tela/espaço que os personagens da comunidade LGBT+ tem. Para isso, 

foi calculado o tempo de duas cenas LGBT+ e outras duas cenas com 

personagens não-LGBT+ nos dos dois episódios analisados neste trabalho. As 

cenas foram escolhidas aleatoriamente para não haver qualquer tipo de 

manipulação. 

 

Tabela 3 – Tempo de tela dos personagens no episódio S01E02. 

Episódio S01E02 TIMECODE TEMPO 

1° CENA LGBT+: Nomi 

e Amanita conversando 
02min09s – 03min22s 01min13s 

2° CENA LGBT+: Lito e 

Hernando conversando 
23min52 – 27min22s 03min30s 

1° CENA não-LGBT+: 

Kala com o marido 

dançando 

16min02s – 19min33s 03min31s 
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2° CENA não-LGBT+: 

Will conversando com o 

pai 

40min52s – 43min12s 02min20s 

Fonte: Autor do trabalho (2017) 

 

Neste primeiro episódio analisado, nota-se que a primeira cena entre os 

personagens LGBT+ possui uma quantidade de tempo inferior às outras. Já a 

segunda tem uma quantidade superior de tempo em relação à segunda cena com 

personagens héteros cisgêneros. Ela ainda possui um tempo aproximado da 

primeira cena ―não-LGBT‖. 

 

Tabela 4 – Tempo de tela dos personagens no episódio S02E00 (1). 

Episódio S02E00 (1) TIMECODE TEMPO 

1° CENA LGBT+: Nomi 

e Lito conversando 
22min32s - 23min38s 01min07s 

2° CENA LGBT+: Lito 

conversando com 

agentes 

56min13s – 57min54s 01min41s 

1° CENA não-LGBT+: 

Sun conversando com o 

irmão na prisão 

19min59 - 21min38s 01min39s 

2° CENA não-LGBT+: 

Wolfgang e amigo 

conversando 

1h15min34s – 1h18min00s 2min06s 

Fonte: Autor do trabalho (2017) 
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O segundo episódio analisado (Feliz Ano Novo,p*rra!) apresenta, em sua 

―primeira cena‖ LGBT+, uma quantidade de tempo de tela inferior ao tempo de tela 

das duas cenas ―não-LGBT+‖. Já a segunda cena LGBT+ é mais longa do que a 

primeira cena ―não-LGBT+‖ e mais curta do que a outra cena entre personagens 

héteros cisgêneros. 

Portanto, nota-se que, em questão de tempo de tela, Sense8 distribui uma 

quantidade de tempo bem aproximada dos personagens LGBT+ em relação aos 

outros. 

O último aspecto a ser considerado, quando se fala em representação 

social, é a presença de ―arcos narrativos‖ LGBT+ sendo interrompidos pelas 

tramas de outros personagens não-LGBT‘s, mas com Sense8 isso não acontece. A 

série apresenta simultaneamente o ―arco‖ dos oito protagonistas, fazendo com que 

a trama social e a vida dos personagens só sejam interrompidas pela ―trama‖ da 

ficção científica e pela ameaça que ela carrega para os personagens em si. 

Conclui-se que a série Sense8 funciona em alguns elementos, mas falha em 

outros como, por exemplo, na utilização de poucas questões sociais sendo 

exploradas na série, uso de estereótipos e a falta de representação social do elenco 

em questões de diversidade racial, de orientação sexual e de gênero. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Desta forma, ao analisar estes dois episódios de Sense8, bem como seu 

impacto na tela, é possível notar a função da representatividade para as pessoas 

da comunidade LGBT+. Quando uma série (filme, novela ou etc.) apresenta essa 

―minoria social‖ na mídia, ela ―dá‖ voz a outros milhões de pessoas LGBT+ no 

mundo. A representação midiática desse grupo social faz com que essas pessoas 

se sintam reconhecidas, com o sentimento de que elas existem e que valem a 

pena (importam), assim como qualquer outra pessoa no mundo. 

Sense8 é uma série que busca fazer com que os telespectadores criem 

―laços‖ de empatia com os personagens apresentados, sejam eles LGBT+ ou não. 

Ela carrega consigo um vasto ―leque‖ de representatividade de gênero, 

sexualidade, religião, culturas e etc. A produção só amplia a representação de 

―minorias‖ no meio audiovisual em tempos nas quais a produção de conteúdos com 

personagens de todo o espectro de gênero e sexualidade estão sendo 

questionadas. 

A série cumpre o seu papel na representatividade e valoriza todas as formas 

da existência humana. Uma pessoa LGBT+ pode assistir a série, se enxergar em 

algum personagem e sentir-se representada por ele (a).  

A representatividade da comunidade LGBT+ nunca se fez tão importante em 

tempos em que a sociedade ainda vive condicionada em relação a ela.  

Vale lembrar que representatividade não cura LGBTfobia, mas ela cumpre o 

papel social de divulgar a existência da comunidade LGBT+, além de enfatizar que 

ela ainda está lutando pelos seus direitos, pelo respeito, e é claro, pelo mais 

importante: a aceitação não só da sociedade, mas também delas si próprias. Como 

a Nomi, de Sense8, fala em um episódio: ―a violência que eu percebi que era 

imperdoável é a violência que fazemos com nós mesmos, quando temos medo de 

ser quem realmente somos‖. (Episódio 9, timecode: 00:33:22 – 00:33:36). Quando 

uma pessoa se aceita, ela admite para si mesma que ela se ama. E o amor vence...  
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ANEXOS 

 

TEMA 

 

Representatividade LGBT+ na série Sense8. 
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OBJETIVO GERAL 

 

Produzir um estudo de caso monográfico sobre a representação social de 

personagens LGBT+ na série Sense8. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

Para alcançar o objetivo geral deste trabalho, foram propostos os seguintes 

objetivos específicos: 

 

 Selecionar dois episódios na trama da série Sense8, da Netflix (serviço de 

streaming), nas quais as questões do grupo LGBT+ são representadas; 

 

 Identificar e analisar as características dos personagens LGBT+ presentes 

nestes dois episódios, da série Sense8 com base na fundamentação 

teórica; 

 

 Comparar as características destes personagens e o processo de 

representação deles na trama estudada; 

 

 Categorizar as características LGBT+ da série entre personagens, 

diálogos, elenco LGBT+, tempo de tela de personagens e etc. 
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PROBLEMA  

 

 

Desde a sua criação, o serviço de streaming está cada vez mais presente 

na vida das pessoas. Um estudo publicado pela Universidade de Oxford aponta que 

esse tipo de serviço já está afetando os usuários de TV ao redor do mundo. 

Segundo o levantamento realizado pela universidade, ―o número de assinantes de 

TV paga nos EUA caiu de 100,9 milhões para 97,1 milhões entre 2011 e 2015, 

enquanto que os serviços de vídeo OTT (Over The Top24) pularam de 28 milhões 

para 50,3 milhões no mesmo período‖. (IDGNOW, on-line, 2016). 

Essa tecnologia possibilita que várias opções culturais e de entretenimento 

sejam levadas para a sociedade. ―Streaming é uma nova opção que possibilitou uma 

liberdade ao consumidor, produziu uma mudança na interação do indivíduo com 

esses produtos culturais [...]‖. (FERNANDES, 2016, p. 7). 

Este serviço carrega toda uma grade de programação com diversas 

produções culturais, entre elas, as famosas séries. 

 

De maneira geral, admite-se que série é uma produção em vídeo de 
média duração (tanto no episódio quanto na duração da temporada) 
composta por uma narrativa. Além disso, ela precisa ser exibida em 
mais de uma oportunidade e deve visar o entretenimento do público 
telespectador. (BOXPOP, on-line, 2011). 
  

 Quando o assunto é séries de TV (e streamings), não tem como negar que 

elas sejam um dos instrumentos de disseminação de conteúdos mais importantes, já 

que apresentam todo um papel de divertimento e de criação de laço social. 

  

Ao contrário dos filmes, que normalmente só oferecem entre 90 e 
120 minutos para a construção de um relacionamento com os 
principais personagens da narrativa, as séries permitem que o 
público os acompanhe por um período prolongado – abrangendo 
meses, até anos. Os personagens das séries se tornam amigos, 
parentes, pseudoamantes. Enquanto os filmes são um produto que é 
desfrutado como parte da vida social, as séries se tornaram a própria 
vida social – uma versão moderna de entretenimento familiar. E o 
quanto mais perto chegarmos de um personagem, mais humano – e 

                                                           
24

 Termo utilizado para se referir aos serviços que demandam conteúdos de áudio, vídeo e outras 
mídias via internet como, por exemplo, a Netflix, o YouTube e o iTunes. 

https://www.cartacapital.com.br/revista/803/nascidas-ontem-9176.html


77 
 

capaz de transcender barreiras culturais – eles se tornam. (CARTA 
CAPITAL, on-line, 2015). 

  
 

Uma das tendências das séries de TV é discutir a vida, os problemas, anseios 

e conflitos da sociedade real por meio de uma leitura imaginária e ficcional do 

cotidiano. Com isso, as problemáticas e situações do cotidiano são abordadas pelos 

roteiristas dentro do universo das séries. Uma série pode abordar representações de 

núcleos familiares, outra pode falar sobre o alerta quanto às Doenças Sexualmente 

Transmissíveis (DSTs), e outra pode apresentar questões de sexualidade e de 

ideologia de gênero. Esse último exemplo, em especial, é tema desse trabalho, onde 

será abordada a representação de personagens da comunidade LGBT+ na série 

norte-americana Sense8. 

Atualmente existe pouca representação de personagens LGBT+ em séries de 

TV. Segundo uma pesquisa25 realizada pela Gay & Lesbian Alliance Against 

Defamation (GLAAD) uma das maiores organizações não governamentais LGBT+ 

dos Estados Unidos, cujo foco de seu trabalho é monitorar a representação dessa 

comunidade na mídia americana, para a temporada 2016-2017 das séries 

televisivas, dos 895 personagens que estiveram no horário nobre da televisão 

americana, 96.2% deles são heterossexuais e apenas 4.8% LGBT+.  

De acordo com esta mesma pesquisa, nas plataformas de streaming, 

a GLAAD registrou um aumento de 59 para 65 personagens em relação ao ano 

anterior. Qualquer um que conheça suas políticas sabe que a diversidade racial, 

étnica, sexual e de gênero da comunidade está longe de ser bem representada. O 

movimento LGBT+ ainda é um assunto que gera muita discussão, e a crescente 

LGBTfobia existente no mundo e, principalmente, no Brasil preocupa a todos os 

cidadãos que lutam pela igualdade de direitos e proteção à vida e bem-estar 

humano. Segundo dados divulgados pelo Grupo Gay da Bahia (GGB)26, uma 

instituição que luta pelos direitos civis LGBT+, o Brasil é o país que mais mata 

                                                           
25

 O relatório Where We Are on TV realizado pela instituição GLAAD pode ser acessado no site: 

<https://www.glaad.org/whereweareontv16>. 
26

 Os dados podem ser vistos no site: <http://g1.globo.com/profissao-reporter/noticia/2017/04/brasil-e-
o-pais-que-mais-mata-travestis-e-transexuais-no-mundo-diz-pesquisa.html>. 
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travestis e transexuais no mundo. Somente no ano de 2016, houve registros de 127 

pessoas mortas. 

Portanto, para a condução deste trabalho, deu-se enfoque a um estudo de 

caso sobre representatividade do movimento LGBT+ na série de streaming Sense8. 

  Diante do exposto, surgem as questões: como as pessoas do movimento 

LGBT+ são representadas na série? Elas são bem representadas? 
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HIPÓTESE 

 

 

A representação social da comunidade LGBT+ na série de TV reflete uma 

construção social mais igualitária.  
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JUSTIFICATIVA 

 

 

As séries de televisão (e streamings) podem adotar um posicionamento 

quanto ao público LGBT+. Ao mostrar esse posicionamento, ela apresenta todas as 

problemáticas do universo LGBT+ e faz com que os telespectadores ―criem‖ um 

julgamento sobre o que está sendo representado na tela.  

 

Construir paralelos onde heróis, princesas e vilões possam ser o que 
eles quiserem cria uma atmosfera de empoderamento e respeito à 
diversidade que atinge não só crianças, mas adolescentes LGBT nas 
escolas, nas famílias e, sobretudo, adultos que cresceram em uma 
realidade machista, misógina e homofóbica. (CRIS GUERRA, on-line, 
2017). 

 

Padrões estéticos, sociais e sexuais têm sido quebrados em prol da 

diversidade cultural e, principalmente do direito à dignidade e igualdade de se viver 

conforme o desejo de cada indivíduo.  

 

Com o crescimento do movimento de reconhecimento LGBT, da luta 
por direitos civis e por voz, a indústria por trás dos grandes 
blockbusters foi naturalmente impactada pela urgência de introduzir 
personagens LGBTs nas tramas. Teria sido uma guinada ótima se, 
ao mesmo tempo, ela não tivesse continuado a manter um pé atrás 
por medo de desagradar o público médio, tão imerso na própria 
bolha social que ainda se assusta com a diversidade sendo 
retratada. Essa coisa de fazer, mas fazer excessivamente dosado, 
atrapalha que se trace um retrato fiel dessa parcela da população. 
(OMELETE, on-line, 2017). 

 

Não é de hoje que a comunidade LGBT+ luta por seus direitos e igualdade, e 

na representação midiática não é diferente. Uma das séries que tem esse apelo 

social, que será objeto deste trabalho, é a série de streaming Sense8. 

A série, lançada pelo serviço de streaming da Netflix em 5 de junho de 2015 e 

criada pelas irmãs transgêneras Wachowskis, conta a história de um grupo de oito 

desconhecidos que estão mentalmente e emocionalmente ligados entre si. Cada um 

deles possui sua própria cultura e vive em lugares diferentes. Cada sensate (como é 

chamado cada integrante do grupo) é capaz de se comunicar, sentir e apoderar-se 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lilly_e_Lana_Wachowski
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do conhecimento, linguagem e de habilidades alheias. Entre os protagonistas 

escalados para série, estão: uma mulher sul-coreana, que é de dia empresária e à 

noite lutadora; um ator de cinema mexicano e homossexual; uma indiana que se vê 

obrigada a seguir a tradição do casamento forçado; um negro humilde buscando 

sustento para a família em um país com alta criminalidade; uma jovem hacker 

transexual que busca respeito e liberdade, entre outros.  Logo, nota-se que o 

tamanho da diversidade cultural e social que a série representa é grande. 

  

A presença desses personagens nas tramas hoje é um avanço, mas 
um avanço que, paradoxalmente, ainda está atrasado em relação à 
realidade. Não basta dar ao personagem o direito de ter a 
sexualidade, é preciso tratá-la com a naturalidade que permita a ele 
exercê-la com a mesma plenitude dos personagens 
heterossexuais. (OMELETE, on-line, 2017). 

 

A relevância da representatividade e o interesse do público LGBT+ foram os 

fatores dominantes na argumentação da criação deste trabalho. 
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MODALIDADE 

 

 

A modalidade utilizada para execução desse projeto será a monografia. 

Segundo Salomon (2001), o trabalho monográfico é um estudo por escrito de um 

único tema. 

Localizamos na origem histórica da monografia aquilo que até hoje 
caracteriza essencialmente esse tipo de trabalho científico: a 
especificação, ou seja, a redução da abordagem a um só assunto, a 
um só problema. Mantém-se assim o sentido etimológico: mónos (um 
só) e graphein (escrever): dissertação a respeito de um assunto 
único. (SALOMON, 2001, p.253). 
 
 

O autor ainda estabelece a relação entre monografia e pesquisa científica. 

Segundo ele, a monografia é uma decorrência da pesquisa. Ele profere também que 

a reflexão é dominante no processo de elaboração de um trabalho monográfico. 

O que faz o autor ao escrever sua monografia? – [Ele] realiza um 
trabalho de três partes inevitáveis (introdução, desenvolvimento e 
conclusão), três partes organicamente unidas, formando a estrutura. 
E o faz por necessidade lógica. (SALOMON, 2001, p.257). 

 

De acordo com os autores Gildásio Mendes e Takeshy Tachizawa (2006), o 

desenvolvimento de uma monografia segue etapas lógicas que são ligadas entre si. 

―Inicialmente, [...] ocorre a definição do assunto a ser abordado pelo trabalho em 

termos de escolha de um assunto ou tema; delimitação do assunto e estudo 

exploratório‖. (MENDES; TACHIZAWA, 2006, p.17). 

Recomenda-se que o assunto, uma vez escolhido, seja delimitado 
para que se possa aprofundar e verticalizar conhecimentos aplicáveis 
a um pequeno conjunto de fatores/variáveis que compõem o campo 
de estudo abordado. Ou seja, é preferível escrever de forma 
detalhada e consistente sobre poucas coisas do que falar 
genericamente sobre muitas coisas. (MENDES; TACHIZAWA, 2006, 
p.28). 
 

O projeto deste trabalho será desenvolvido com uma monografia, pois essa 

modalidade pode ser executada com o rigor do pensamento científico, apresentando 

fundamentação teórica e clareza de pensamento em todas as suas etapas. A 
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modalidade foi escolhida para possibilitar uma compreensão aproximativa e pessoal 

do assunto tratado. 
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METODOLOGIA 

 

 

A metodologia científica remete na organização dos métodos de um trabalho 

ou estudo. É ela que ajuda no gerenciamento de conceitos e objetivos que serão 

aplicados. Com ela, foi possível definir com clareza os tipos de pesquisas e o 

método que será trabalhado nesse projeto. 

 

 Pesquisa Explicativa 

 

Para a realização deste trabalho foi escolhido o método explicativo. Segundo 

o autor Antônio Carlos Gil (2002, p.42), ―essas pesquisas têm como preocupação 

central identificar os fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência 

dos fenômenos‖. 

 Este método será utilizado durante a análise dos personagens do movimento 

LGBT+ na série escolhida. Ainda de acordo com o autor,  

 

esse é o tipo de pesquisa que mais aprofunda o conhecimento da 
realidade, porque explica a razão, o porquê das coisas. Por isso 
mesmo, é o tipo mais complexo e delicado, já que o risco de cometer 
erros aumenta consideravelmente. (GIL, 2002, p.42). 
 
 

 O método ajudará a descrever e a explicar como cada personagem LGBT+ da 

série Sense8 é representado na mídia, mostrando assim como eles são, como eles 

agem, como são vistos pela sociedade fictícia da série e etc. 

 

Pesquisa bibliográfica 

 

Para a produção deste trabalho, também será utilizado todo o levantamento 

teórico de uma pesquisa bibliográfica.  
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A pesquisa bibliográfica, ou de fontes secundárias, abrange toda 
bibliografia já tornada pública em relação ao tema de estudo, desde 
publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, 
monografias, teses, material cartográfico etc., até meios de 
comunicação orais: rádio, gravações em fita magnética e 
audiovisuais: filmes e televisão (LAKATOS; MARCONI, 2003, p.183). 
 

O trabalho mostrará como o Merchandising Social é estruturado dentro das 

questões LGBT+, e para isso ele será baseado em diversos autores.  Um livro que 

será bastante utilizado para a análise é o ―Este livro é gay - e hétero, e bi, e trans‖, 

do autor James Dawson. O livro conta com depoimentos de diversas pessoas de 

todo o espectro de gêneros e orientações sexuais.  

Convém aos pesquisadores assegurarem-se das condições em que 
os dados foram obtidos, analisar em profundidade cada informação 
para descobrir possíveis incoerências ou contradições e utilizar 
fontes diversas, cotejando-as cuidadosamente (GIL, 2002, p.45). 

 

Pesquisa documental 

 

Outro meio que será utilizado para a realização do trabalho é a pesquisa 

documental, que se assemelha muito à pesquisa bibliográfica.  

A característica da pesquisa documental é que a fonte de coleta de 
dados está restrita a documentos, escritos ou não, constituindo o que 
se denomina de fontes primárias. Estas podem ser feitas no 
momento em que o fato ou fenômeno ocorre, ou depois (LAKATOS; 
MARCONI, 2003, p.174). 
 
 

Um dos artigos que serão utilizados é o ―Merchandising Social: a dinâmica do 

termo e sua apropriação pela teledramaturgia‖, escrito por Plábio Marcos Martins 

Desidério, da Universidade Federal do Tocantins. O artigo propõe a mapear o termo 

merchandising e sua apropriação pela teledramaturgia brasileira. O trabalho de 

análise dele procurou compreender como o termo Merchandising Social se 

desdobrou nos últimos anos na televisão, a partir das contribuições de autores que 

analisam a presença e importância do merchandising na atualidade e como esse 

termo transborda para a televisão. 

 Após a definição dos tipos de pesquisa que serão utilizadas, é possível partir 

para a próxima etapa dessa metodologia: o estudo de caso. 
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Estudo de Caso  

 

O método de estudo de caso será utilizado durante a produção deste 

trabalho. O estudo de caso ―consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou 

poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento, 

tarefa praticamente impossível mediante outros delineamentos já considerados‖ 

(GIL, 2002, p. 54). 

O estudo de caso é apenas uma das muitas maneiras de se fazer 
pesquisa em ciências sociais. Experimentos, levantamentos, 
pesquisas históricas e análise de informações em arquivos (como em 
estudos de economia) são alguns exemplos de outras maneiras de 
se realizar pesquisa. (YIN, 2001, p.19). 

 

O objeto de pesquisa do estudo de caso que será trabalhado nesse projeto 

será a série estadunidense Sense8, que é produzida e distribuída pela Netflix. 

Este método servirá para auxiliar na análise dos personagens LGBT+ na 

série. Ele ajudará a descobrir como, por que e de que forma esses personagens são 

representados. Essa estratégia ajudará na busca dos personagens da comunidade 

LGBT+ e na explicação de suas tramas. 

 

Mesmo um estudo de caso único pode ser frequentemente utilizado 
para perseguir um propósito explanatório e não apenas exploratório 
(ou descritivo). O objetivo do analista deveria ser propor explanações 
concorrentes para o mesmo conjunto de eventos e indicar como 
essas explanações podem ser aplicadas a outras situações. (YIN, 
2001, p.23). 

 
O principal objetivo deste estudo é descobrir sobre o que é falado e 

apresentado de questões sociais sobre cada membro LGBT+ dentro da realidade 

fictícia da série. 

O autor salienta ainda que ―o estudo de caso é a estratégia escolhida ao se 

examinarem acontecimentos contemporâneos, mas quando não se podem 

manipular comportamentos relevantes‖. (YIN, 2001, p.27). 

Para a produção deste estudo serão escolhidos dois episódios de Sense8, 

nas quais são apresentadas as questões sociais dos personagens LGBT+ na série 

como, por exemplo, a aceitação dos personagens, LGBTfobia, violência, bullying, 



87 
 

mercado de trabalho, nome social de pessoas trans e etc. Diante disso, será 

analisado e categorizado a relevância dos personagens LGBT+ na série; o tempo de 

tela desses personagens, a quantidade de questões sociais envolvendo a 

comunidade  LGBT+; elenco LGBT+ e etc. 
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CRONOGRAMA 

 

 

Atividades  JAN FEV MAR ABR MAI JUN 

Pesquisa 

bibliográfica 
x x x x x x 

Definição do 

objeto   
x    

Pré-TCC 
  

x x x  

Capítulo 1   x x 
 

 

Capítulo 2    x x 
 

Pré-banca      x 

 

 


