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RESUMO 

 

O tratamento dado aos homossexuais no Brasil ainda está muito aquém do 

necessário uma vez que muitas pessoas não os vêem como pessoas ou cidadãos. Por 

pensarem que estes sofrem de uma doença ou distúrbio, muitas vezes os excluem, os 

tratam com preconceito, descaso e até com violência. 

Diante dos direitos alcançados por este segmento social nos últimos anos, no 

Brasil e no exterior, criar um canal de televisão que tem como objetivo principal 

instruir, educar, esclarecer e levar informação, cultura e entretenimento não só ao 

público homossexual, mas a todos os cidadãos que tenham interesse em compreender a 

homossexualidade e o universo LGBTTT, dentro e fora do Brasil é o objetivo do canal 

proposto. 

Esta pesquisa trata a cultura da convergência, a importância da informação e do 

conhecimento, as novas tendências de produção e distribuição de conteúdos 

audiovisuais segmentados para o mercado de nicho, as novas opções de formas 

narrativas, a interatividade nos meios de comunicação e a inclusão social.  

Visando fazer o melhor uso da tecnologia disponível no momento, a opção por um 

canal de TV multiplataformas segue a tendência do mercado. Pretende atingir o maior 

número possível de espetadores e atender as suas necessidades e interesses, uma vez que 

o público em causa é, em grande parte, ligado às tecnologias de maneira geral.  

  

Palavras-chave: Convergência, Conhecimento, Esclarecimento, Dispositivos Móveis, 

Homossexualidade, Inclusão, Informação, Intercâmbio, Internet, Mentalidade, 

Multiplataformas, Sociedade, Televisão Paga, TIC.  

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The treatment of homosexuals in Brazil is still far below of what is needed since 

many people do not see them as persons or citizens, because they think homosexuals 

have a disease or a disorder and often exclude them and treat them with prejudice, 

neglect and even violence. 

Facing the rights reached by this social segment in recent years, in Brazil and 

abroad, the idea is to create a television channel that has as main objectives to instruct, 

to educate, to elucidate and bring information, culture and entertainment not only to the 

homosexual public, but to all citizens who have interest in understanding homosexuality 

and the LGBTTT universe, inside and outside Brazil. 

This research deals with the convergence culture, the importance of information 

and knowledge, new trends in production and distribution of audiovisual content 

targeted to the niche market, the new narrative forms options, media interactivity and 

social inclusion. 

Aiming to make the best use of the technology available at the time, the option for 

a multi-platform TV channel follows the market trend. Want to reach the largest 

possible number of viewers and to meet their needs and interests, as the target is 

concerned, largely linked to technology in general. 

 

Keywords: Convergence, Knowledge, Education, Elucidation, Mobile Devices, 

Homosexuality, Inclusion, Information, Exchange, Internet, Mentality, Multi-platforms, 

Society, Pay TV, ICT. 
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