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Introdução 

O presente artigo tem como objetivo analisar os discursos da mídia pernambucana 

sobre a série Sex Education da plataforma de streaming3 Netflix. Lançada em 11 de janeiro de 

2019, a trama escrita por Lauren Nunn gira em torno de uma clínica de terapia sexual criada 

pelos personagens Otis e Maeve em sua escola. Otis Millburn, personagem principal da série, 

filho de dois terapeutas sexuais divorciados, está habituado a escutar as consultas realizadas 

em casa por sua mãe Jean Millburn, a relação entre os dois é problemática pois, por mais que 

a mãe insista, Otis se sente pressionado a não falar de seus problemas sexuais, como o fato de 

não conseguir se masturbar. Os episódios geralmente começam com cenas de sexo que 

retratam a iniciação sexual dos adolescentes cheios de dúvidas, inseguranças e medos que 

impedem uma relação satisfatória. Por exemplo no primeiro episódio, quando Adam Groff, o 

“valentão” da escola, não consegue ejacular e, ao acaso, Otis aconselha Adam, nesse 

momento Maeve Wiley a típica bad girl, percebendo sua forma peculiar de lidar com o 

assunto, vê a possibilidade de faturar dinheiro com Otis numa espécie de clínica sexual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Graduanda em Licenciatura em História pela Universidade de Pernambuco campus Mata Norte, é bolsista pelo 

CNPq com a pesquisa: As representações LGBT+ na mídia pernambucana, orientadora: Pfª Drª Kalina Vanderlei 

Silva. E-mail: anamaria.histo@gmail.com. 
2 Graduanda em Licenciatura em História pela Universidade de Pernambuco Campus Mata Norte. E-mail: 

lauraester10@hotmail.com. 
3 Streaming significa fluxo de dados, diferentemente de armazenamento, na internet. O que a Netflix e outras 

empresas fazem é distribuir uma multimídia online, filmes, séries, documentários, áudios, acessados por uma 

conta paga pelo usuário e que pode ser assistida e ouvida pelo celular, notebook. 
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Imagem 1 – Foto de divulgação  

 
Fonte: https://filmow.com/sex-education-1a-temporada-t256263/ 

 

 Sex Education busca retratar não só os problemas sexuais, mas também o meio 

familiar dos personagens, em destaque Otis e sua mãe controladora, Eric Effiong e o medo de 

revelar à família sua homossexualidade e o jeito andrógino de se vestir, Maeve, que não mora 

com os pais e sempre atrasa o aluguel, Jackson que é sempre cobrado por uma de suas mães a 

ser o melhor e Adam Groff, que teme a figura rígida do seu pai. A série também trata com 

empatia o aborto realizado de forma segura e problemas de saúde: doenças sexualmente 

transmissíveis e o vaginismo, condição pouco conhecida pelas mulheres.  

Segundo Buchianeri (2012, p.89) e Jeffrey Weeks (2000, p.56-57), a figura da família 

estável e centrada em papéis sociais, a mãe dona de casa e o pai trabalhador, é esfarelada na 

pós-modernidade visto que novas representações surgem e consequentemente novas 

identidades ou papéis sociais, a inserção da mulher no trabalho, por exemplo, altera a relação 

entre mãe e filho que externaliza os cuidados aos berçários, creches e escolas infantis. 

Também vemos outras formas de organização familiar, algumas delas retratadas por Sex 

Education: pais divorciados e filhos que vivem sem a presença de um dos pais ou convivem 
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com filhos de outro casamento, casais homoafetivos que optam por ter bebês através de 

inseminação in victro, que é o caso do personagem Jackson, ou através de uma “barriga de 

aluguel”. 

Além disso, a série representa as múltiplas identidades do público adolescente pós-

moderno, que não se encaixa em categorias identitárias fixas, como se pode notar comumente 

em filmes e séries que retratam esse público. Normalmente se vê nesses meios casais 

heterossexuais com uma relação superficial, mas que terminam com um final feliz, 

personagens brancos, estrutura familiar estável, dentre outros, ou seja, Sex Education vem 

para romper com isso. Ela é um exemplo de como os discursos sobre corpo, gênero, 

sexualidade e família não estão estagnados e tendem a multiplicar-se onde grupos distintos - 

médicos, mídia - disputam as significações sobre tais categorias. Em outras palavras, as 

identidades dependem de um número x de possibilidades oferecidas pelo meio. 

 

Imagem 2 – Personagem Eric chegando ao baile da escola no penúltimo episódio da série 

 
Fonte: https://www.dazeddigital.com/film-tv/article/43014/1/sex-education-eric-netflix-black-queer-teens-ncuti-

gatwa 

 

Sendo a mídia um meio de dissipação e produção de representações diversas, o que 

pretendemos nesse artigo é acessar os discursos da mídia pernambucana sobre a série Sex 

Education. Dentre as opções, escolhemos o Diário de Pernambuco, o Jornal do Comércio e o 

Folha de Pernambuco ou Folha PE.  
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Sobre os jornais analisados  

O Diário de Pernambuco foi criado em 07/11/1825 por Antonino José de Miranda 

Falcão e é atualmente o jornal mais antigo em circulação na América Latina. Com versão 

impressa e online, o jornal "também está presente nas redes sociais ocupando o topo da 

liderança, em número de curtidores, entre todos os veículos de comunicação do Nordeste” 

(DIÁRIO DE PERNAMBUCO). Dessa forma, essa expansão para as redes sociais abrange 

um público bem mais amplo que mesmo não sendo assinante poderá ter acesso fácil às 

notícias disponíveis de forma gratuita, essa é uma característica bastante comum dos jornais 

atuais. 

 Por volta dos anos 90 do século XX, Fischer (1996) aponta que a mídia em geral – 

televisão, rádio, cinema, jornais - via o potencial do público adolescente como consumidores 

ativos de produtos que os representassem nos jornais, por exemplo, surgem os cadernos teens, 

a autora ainda destaca que em Pernambuco o Jornal do Comércio lançou um desses cadernos 

em outubro de 1996 (1996, p. 45). Atualmente esses cadernos e também revistas teens estão 

sendo substituídos pelos adolescentes que preferem obter informações pelas redes sociais e 

nelas, segundo uma reportagem do programa Fantástico, ficam em média seis horas por dia 

(GLOBO, 2014).  

Nesse contexto os jornais não são consumidos apenas por adultos, mas também pelo 

público mais jovem, podemos ver isso na editoria de cultura do Diário de Pernambuco: Viver, 

que oferece ao leitor ficar “por dentro de tudo sobre música, televisão, cinema, artes e 

entretenimento” (VIVER), é nessa seção do Diário que estão as duas matérias republicadas 

sobre a série Sex Education a primeira  pelo Estado de Minas “Sex Education diverte e discute 

o sexo na adolescência” em 18/01/2019 apresentando a temática da série e a segunda pelo 

Correio Braziliense “Netflix anuncia segunda temporada da comédia 'Sex education'” em 

01/02/2019 noticiando a renovação da série, e estão nas categorias, respectivamente, 

Streaming e Série. O jornal também estimula esse público a assinar e fazer parte do Clube 

Diário que oferece promoções exclusivas em shows, teatros e cinemas. Assim com O Diário o 

Jornal do Comércio e o Folha de Pernambuco também possuem editoriais exclusivos para 

cultura, cinema, música. 

Fundado em 03/04/1919 por F. Pessoa de Queiroz o Jornal do Comércio que 

completou seu centenário em 2019 faz parte do Sistema Jornal de Comércio de Comunicação 

do grupo empresarial JCPM, o jornal tem duas versões online uma aberta ao público, JC - 
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Online, e uma para assinantes, JC – Premium além de estar presente nas redes sociais. A 

matéria “Netflix aborda a adolescência com realismo nas séries 'Sex Education' e 'Derry 

Girls'” foi publicada em 17/02/2019 na categoria Cultura da editoria JC+, o jornal escolheu 

duas séries produzidas pela Netflix para discutir sobre a adolescência. 

Por último o Folha de Pernambuco foi fundado em 03/04/1998, segundo o jornal a 

média de exemplares vendidos por dia é de 50.000 (FOLHA PE, 2018). A matéria “Com 

quebra de estereótipos, ‘Sex Education’ não é mais um besteirol adolescente” (FOLHA PE, 

2019) publicada em 01/02/2019 e escrita por Fernando Martins e está na editoria Diversão na 

coluna: Uma série de coisas onde são feitas análises de seriados, uma extensão do trabalho 

realizado no site e no Instagram de mesmo nome. Uma Série de Coisas também possui um 

podcast4, que analisa numa perspectiva ativista LGBT+ tanto séries quanto filmes, 

denominado Pocbuster. 

 

Análise dos jornais 

      No título “Com quebra de estereótipos, ‘Sex Education’ não é mais um besteirol 

adolescente” (FOLHA PE, 2019) o autor Fernando Martins indica que a série diverge dos 

estereótipos que normalmente estão nos gêneros de filmes e séries norte-americanos de 

adolescentes, e utiliza a mesma sátira que pretendia ser feita pelo filme Não é Mais um 

Besteirol Americano lançado em 2002 e dirigido por Joel Gallen. A analogia com o título de 

outro filme implica dizer que os leitores conhecem as referências feitas pelo autor, ou seja, o 

público acompanha a coluna “Uma série de coisas”, buscando uma crítica aprofundada, uma 

degustação antes de assistir obras, também podemos ver isso no destaque dado pelo autor de 

outras atuações de Gillian Anderson, que interpreta a terapeuta Jean Millborn, e na descrição 

da fotografia da série. Ao contrário, o título “Sex Education diverte e discute o sexo na 

adolescência” no Diário assume um caráter mais informativo da matéria e que é destinado a 

um público amplo. 

Tanto o Jornal do Comércio quanto o Folha PE destacam a crítica da série quanto a 

precária educação sexual nas escolas. A falta de amparo não apenas torna a iniciação sexual 

despreparada tendo em vista os riscos de uma gravidez indesejada e a contração de DSTs, mas 

também sem conhecer os limites do seu próprio corpo, crianças e adolescentes ficam passíveis 

 
4 Arquivo digital de áudios disponibilizados na internet. O podcast Pocbuster pode ser ouvido nas plataformas 

online Soundcloud e Spotify. 

Anais do VII Seminário Nacional Gênero e Práticas Culturais 
João Pessoa – PB | 27 a 29 de novembro | 2019 | ISSN 2447-5416 

 



 

 

  6 

 

a toques, “piadinhas” ou relacionamentos, tanto dentro como fora do meio familiar, 

sexualmente abusivos. Otis é quem desempenha o papel da escola e “[...] funciona na série 

como uma enfermeira neonatal em um berçário: presta assistência aos ‘bebês’ e suas 

descobertas” (FOLHA PE, 2019). E especificamente o Jornal do Comércio utiliza a crítica 

feita pela série para fazer uma analogia aos discursos conservadores que emergiram no Brasil 

atualmente, que enxergam, erroneamente, nessa educação um estímulo para que crianças e 

adolescentes iniciem suas vidas sexuais precocemente: 

 

“É uma série particularmente importante em um momento histórico pelo qual 

o Brasil passa, onde há tentativas de reprimir qualquer tipo de educação 

sexual. O que os oito episódios mostram é que sexo é, antes de tudo, natural, e 

precisa ser tratado dessa forma para que tenhamos menos pessoas traumatizadas e 

reprimidas” (JORNAL DO COMÉRCIO, 2019, grifo nosso). 

 

Além disso, o Folha de Pernambuco destaca que a série chama a atenção do 

espectador para “observar aquela fase pela qual todos passaram ou que um dia vão passar, 

quando insegurança e medo predominam nos jovens nos mais diversos assuntos” (FOLHA 

PE, 2019). A descrição dessa fase, concluindo que todos os adolescentes passariam por ela, 

desconsidera a historicidade e as diferentes condições econômicas dos adolescentes dentro de 

uma mesma sociedade e no mesmo meio urbano, por exemplo adolescentes ou até mesmo 

crianças menos favorecidas precisam trabalhar e com isso desconstroem os papéis comumente 

estabelecidos aos pais e filhos. Segundo Buchianeri (2012, p.78) os grupos sociais 

privilegiados garantem uma extensão da adolescência por até 20 anos aos seus filhos pois o 

ingresso na faculdade prolonga a dependência econômica desses jovens. Vemos também essa 

visão no Jornal do comércio no título "Netflix aborda a adolescência com realismo [...]”, 

realismo esse restrito a classes sociais economicamente favoráveis.  

As cenas de sexo são vistas por esse jornal como educativas na medida em que a série 

naturaliza essas cenas e o público alvo tem a oportunidade de vislumbrar o sexo, com corpos 

que não são perfeitos e padronizados, no contexto dos dramas dos personagens se 

distanciando “da vulgaridade comum” (FOLHA PE, 2019) ou seja o sexo pelo sexo. Da 

mesma forma o Jornal do Comércio afirma que “as cenas de sexo são bem filmadas, têm uma 

certa estranheza, e estão longe de uma visão pornográfica” (JORNAL DO COMÉRCIO, 

2019), o jornal não só se refere a Sex Education mas também a Derry Girls, série irlandesa 

escrita por Lisa McGee, e isso implica dizer que a plataforma Netflix aborda “com humor e 
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delicadeza as descobertas desses adolescentes” (JORNAL DO COMÉRCIO, 2019) e 

reconhece a complexidade do adolescente atual. 

 O Folha de Pernambuco também utiliza o termo “representatividade” para demonstrar 

como os adolescentes podem se projetar ou se identificar com os personagens da série e traz o 

exemplo de Jackson que é negro mas também popular e atleta, papéis esses que são 

comumente atribuídos a atores brancos, de olhos e cabelos claros, outro personagem que 

ganha destaque na matéria é Eric o melhor amigo de Otis, sua entrada confiante no baile da 

escola, figura 2, é para o autor “um dos momentos mais tocantes da série” e ironiza como uma 

dança entre dois homens pode ser controverso na vida real “choquem-se: Otis continua 

heterossexual após dançar com o melhor amigo sem tornar isso um problema”. O Jornal do 

Comércio também reconhece essa representatividade buscada pelos adolescentes na mídia: 

 

Com humor, tramas narram as dores e delícias do período de crescimento. O 

universo adolescente é um prato cheio para a indústria cultural. Os integrantes desse 

grupo são consumidores ávidos de produtos que reflitam a montanha-russa de 

emoções pelas quais passam (JORNAL DO COMÉRCIO, 2019). 

 

 O destaque dado a representatividade e o bom-humor utilizado pela Netflix na série 

Sex Education, sem piadas preconceituosas e negativas, pode ser observado de forma análoga 

no podcast que o colunista, do jornal Folha PE, Fernando Martins faz parte: o Pocbuster, que 

assume um caráter ativista, ao analisar filmes e séries que atraiam e deem representatividade 

ao público LGBT+. 
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Imagem 3 – Print tirado de uma publicação do perfil Pocbuster no Instagram 

 

Fonte: https://www.instagram.com/pocbuster/ 

 

O Diário de Pernambuco, que disponibilizou em seu site duas matérias sobre a série 

em diferentes momentos, faz um panorama bem simples. A primeira, feita com a série recém-

lançada, serve basicamente como uma apresentação, onde se fala sobre o que é retratado, 

quem são os principais personagens e as temáticas mais relevantes abordadas por ela. Logo no 

título, “Sex Education diverte e discute o sexo na adolescência”, o Diário revela a proposta da 

série e inicia a matéria falando sobre ela. É colocado um diálogo entre Otis e sua mãe sobre as 

dificuldades do garoto em se masturbar e a partir daí é explicado o papel que cada um 

desempenha dentro da trama. Após mediar um breve contato entre a série e o leitor, o jornal 

expõe as outras questões delicadas que surgem no decorrer da história, que são muito 

pertinentes durante a adolescência, e se coloca mais precisamente ao julgar a produção da 

Netflix como boa e didática pela forma que trabalha tais temas.   

 

Criada por Laurie Nunn, a série traz boa abordagem sobre a iniciação sexual. O 

vazamento de fotos íntimas de uma aluna, na metade da temporada, leva à reflexão 

sobre empatia e homofobia. O texto inteligente, divertido e por vezes didático, 

aliado a discussões pra lá de atuais, fazem de Sex Education um ótimo programa. 

(DIÁRIO DE PERNAMBUCO, 2019). 

Anais do VII Seminário Nacional Gênero e Práticas Culturais 
João Pessoa – PB | 27 a 29 de novembro | 2019 | ISSN 2447-5416 

 



 

 

  9 

 

  

A outra matéria do Diário de Pernambuco, publicada um mês após o lançamento da 

série, é para anunciar a renovação e produção da segunda temporada da mesma. Novamente o 

meio midiático apresenta a série, seus personagens e temas a serem retratados de maneira 

muito rápida, o diferencial são as informações a respeito da segunda temporada, como 

quantidade de episódios, e a forma como ela foi divulgada no Brasil pela plataforma de 

streaming, que utiliza um canal do YouTube, no qual um fantoche lê contos eróticos de modo 

engraçado.  

 

Considerações finais 

Podemos concluir que o Diário de Pernambuco tem um caráter mais informativo sobre 

o lançamento da série e de sua renovação para a segunda temporada, destacando o enredo e de 

forma rápida aborda como Sex Education traz temas importantes da adolescência utilizando o 

humor. Já o Folha de Pernambuco e o Jornal do Comércio são bens mais opinativos, 

analisando a crítica feita pela série que utiliza Otis Millburn como o responsável pela 

educação sexual dos adolescentes da escola, papel esse que deve ser prestado pelas escolas. E 

mais especificamente o Jornal do Comércio traz a discussão da série para atualidade brasileira 

em que discursos conservadores são um empecilho para que essa educação seja aplicada de 

forma eficaz. Além disso os dois jornais mostram como a série traz representatividade para os 

adolescentes que atualmente possuem múltiplas identidades e estão inseridos em novas 

organizações familiares, Sex Education faz uma ponte que conecta personagens e seus dramas 

com a realidade de seus espectadores. Os próprios jornais também são veículos 

representativos visto que eles utilizam a série para representar os leitores adolescentes 

pernambucanos, que passam a acompanhar e até mesmo assinar os jornais quando se 

identificam com o conteúdo trazido pelos mesmos. 
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