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RESUMO 
 
 
 

Este trabalho pretende analisar o modo de construção do casal homoparental do seriado norte 
americano The L Word, formado pelas personagens Bette Porter e Tina Kennard. O objetivo é 
investigar se a construção deste casal se desliga de padrões estereotipados e  das binaridades 
homem/mulher e masculino/feminino instaurando uma narrativa diferenciada, possibilitando 
um modelo de relacionamento sem hierarquização dos papéis ou se o casal se apresenta em 
forma heterossexualizada, reproduzindo padrões de hierarquia e subjeção entre as partes, 
reforçando os preconceitos de gênero e de papéis sociais. A metodologia consistiu em 
transcrição das cenas do casal na primeira temporada da série, que foram analisados com base 
nos estudos de gênero e Teoria Queer.    
Palavras – chave: televisão - personagens – lésbicas – heteronormatividade. 
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1. INTRODUÇÃO 

O seriado The L Word representou um grande marco na história das personagens lésbicas 

nas ficções televisivas mundiais. Durante as seis temporadas, exibidas de 2004 a 2009, a 

série mostrou o cotidiano de um grupo de mulheres lésbicas, bissexuais e transexuais 

moradoras da cidade de Los Angeles nos Estados Unidos. Apesar da localização espacial 

demarcada pela cidade e por um estilo de vida próprio de uma grande cidade americana, 

como uma vida badalada em meio a grandes artistas e milionários, a repercussão e o 

número de fãs da série tanto nas comunidades lésbicas como fora dela é surpreendente. 

Para cada personagem ou par romântico1 surgiram sites, comunidades, perfis no Orkut2. 

Esta é uma das características principais da série, a mobilização através das redes de 

relacionamento pela internet. A carência da comunidade lésbica por um produto cultural 

que retratasse com verossimilhança os conflitos e o cotidiano das mulheres homossexuais, 

sem dúvidas é um dos grandes atrativos do programa. Além deste fator preponderante o 

sucesso da série deve-se também à popularização da internet em banda larga, através desta 

foram possíveis os downloads e a rápida distribuição e tradução da série, que é exibida em 

canais de TV a cabo, em diversos idiomas. Como estratégia de divulgação o Showtime, 

canal que produz a série, passou a disponibilizar gratuitamente o episódio, após a exibição 

na televisão norte-americana. Por isto que em países como o Brasil, antes mesmo da 

exibição na televisão, fato que só ocorreu em 2005, The L Word já possuía um imenso 

contingente de fãs. 

Entretanto mesmo em um produto tão intrinsecamente ligado à comunidade LGBT os 

limites entre a construção da homossexualidade e o de uma construção caricatural, que 

tenha como base padrões heterossexuais são tênues. Os padrões de produção da televisão 

mundial ainda se baseiam no modelo hegemônico da heteronormatividade, mesmo em um 

produto comercialmente direcionado ao público homossexual, a audiência e a norma 

heterossexuais não deixam de ser levadas em consideração.  

 Este trabalho buscou investigar se a construção do casal principal da série, Bette e Tina, 

reproduz uma relação heterossexual caricaturado ou instaura um casamento entre duas 

                                            
1 Criado pelas fãs do casal Bette e Tina o site <http://www.tibette.com.br> reúne cenas, fotos e entrevistas das 
atrizes que interpretam as personagens. 
2  A comunidade The L Word Brasil, criada no site de relacionamento Orkut, conta atualmente com 24.950 
membros. 



 

 
 

mulheres, quebrando padrões de comportamento heterossexual dentro de uma relação 

afetiva. 

Para esta investigação, iremos utilizar o suporte da Teoria Queer, com base a obra de 

Louro(2008) além da perspectiva histórica de Foucault(2007) e da metodologia adaptada 

por Colling (2007) para análise de personagens homossexuais em produtos culturais. 

Através do contexto de produção e dos elementos de construção das personagens, aliados 

à descrição detalhada das cenas, será possível identificar como são construídas as 

personagens e quais fatores são preponderantes na representação deste casal. O suporte 

teórico dos estudos de gênero permitirá a maior compreensão dos indícios de estereótipos 

dos padrões de comportamento feminino e masculino, que nem sempre se mostram de 

forma explícita. Os aspectos discursivos e comportamentais são de relevante importância 

na construção deste trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

2. ASPECTOS SOCIAIS DA SEXUALIDADE 

Os estudos sobre a sexualidade vêm se multiplicando. Em diversos países proliferam-

se os trabalhos em áreas como saúde, pedagogia, comunicação e direito. O crescente 

interesse acadêmico pelo tema demonstra a importância deste componente para a 

construção das sociedades e a formação do sujeito contemporâneo. A vida sexual do 

indivíduo, que por muito tempo foi algo secreto e particular passa a ganhar 

importância para toda a comunidade. Família, Escola, Igreja são importantes 

instituições sociais, que têm a partir deste momento, como atribuição o controle do 

sexo e dos corpos. Além da diferenciação do sexo e do gênero, se cria a sexualidade, 

através de normas e regras que, construídas hegemonicamente, hoje já parecem 

naturais. Os sujeitos desviantes da norma padrão passam a configurar um novo tipo de 

individuo, e a ele se atribuem identidades, culturas e genética distintas. Surgem a 

segregação e o preconceito, o ativismo se faz necessário em todos os campos sociais, a 

fim de instaurar o respeito às diferenças, mas também de fazer refletir o quão 

diferentes são todos. 

 

2.1 Sexualidade e Controle Social 

Em História da Sexualidade (2007) Michel Foucault faz uma retrospectiva histórica a 

fim de entender como e em qual momento da construção da sociedade ocidental o 

sexo começou a ganhar tal importância, saindo do âmbito privado e tornando-se 

elemento essencial na formação humana. Segundo Foucault ainda no século XVII foi 

implantado o discurso sobre a sexualidade, transportando os atos corporais para a 

linguagem. Instituída a conexão entre palavra e ação, os atos, transformados em 

discurso poderiam ser censurados com mais profundidade. A Igreja Católica foi o 

grande fomentador deste projeto de transformação do sexo em discurso, através do que 

Foucault caracterizou historicamente como a Pastoral do século XVII. 

  

Este projeto de uma ‘colocação do sexo em discurso’ formara-
se há muito tempo, numa tradição ascética e monástica. O 
século XVII fez dele uma regra para todos[...] Coloca-se um 
imperativo, não somente confessar os atos contrários à lei, 
mas procurar fazer do seu desejo, de todo o seu desejo, um 
discurso.(FOUCAULT,2007,p.26) 

 

Assim os cristãos eram induzidos a confessar minuciosamente seus atos sexuais e seus 

desejos mais secretos, incluindo os sonhos. Entretanto esta prática não ficou restrita à religião, 



 

 
 

posteriormente com o avanço do das cidades, do capitalismo e a necessidade de mão - de - 

obra produtiva, o discurso sobre o sexo foi sendo disseminado pela burguesia européia, era de 

interesse político e econômico controlar o sexo, agora não somente através de um apelo da 

moral, mas pela racionalidade. O sexo descontrolado constituía uma epidemia quando levados 

em consideração aspectos demográficos, de saúde pública e habitacionais. O sexo deixaria 

assim de ser algo particular, passando a ser de interesse público já que suas possíveis 

conseqüências, doenças e filhos, afetariam toda a sociedade. Por isso sua administração foi 

feita através de três eixos principais: pedagogia, medicina e a demografia. 

 

O sexo não se julga apenas, administra-se. Sobreleva-se ao poder 
público; exige procedimentos de gestão; deve ser assumido por 
discursos analíticos. No século XVIII o sexo se torna questão de 
polícia. Mas no sentido pleno e forte que se atribuía então a esta 
palavra – não como repressão da desordem, e sim como majoração 
ordenadas das forças coletivas e individuais: “ Fortalecer e aumentar, 
pela sabedoria dos seus regulamentos, a potência interior do Estado e, 
como esta potência consiste não somente na República em geral, e 
cada um dos membros que a compõe, mas ainda nas faculdades e 
talentos de todos aqueles que lhe pertencem, segue-se que a polícia 
deve ocupar-se inteiramente e fazê-los servir a felicidade pública[...] 
Polícia do sexo: isto é, necessidade de regular o sexo por meio de 
discursos úteis e públicos e não pelo rigor de uma proibição.  
(FOUCAULT, 2007,p.31) 

 

Para controlar a sexualidade se fez necessária a criação de regras e normas, que eram 

introduzidas através não mais de um mecanismo que colocasse a sexualidade no campo do 

permitido/proibido, e sim por discursos hegemônicos, reiterados por diversas áreas do 

conhecimento. Assim surge a medicalização do sexo, a psiquiatrização das formas sexuais 

não genitais e o combate ao incesto. A partir da fundamentação científica, criou-se a 

hereditariedade da sexualidade: conservar-se sem vícios era uma obrigação consigo e com os 

futuros descendentes, uma vida pecaminosa poderia transmitir doenças físicas e mentais às 

próximas gerações. A homossexualidade, e as práticas sexuais que não fossem entre homens e 

mulheres adultos e sem grau de parentesco, como o incesto, a pederastia e a masturbação, 

passariam a ser combatidas. Instituiu-se a norma do que era não apenas moralmente mas 

biologicamente correto. 

É neste contexto que, a partir do século XIX, a homossexualidade passou a ser reconhecida 

como uma prática, entretanto esta não era aceita como normal, era um vício, doença, que 

deveria ser combatido pelas famílias, pela Igreja e pela escola. A rejeição à homossexualidade 

teria como uma de suas causas a transição entre as duas formas de controle social, pela qual 



 

 
 

ainda estaríamos passando, Foucault as denominou de dispositivo de aliança e dispositivo de 

sexualidade.  

O dispositivo de aliança seria a forma primeira através da qual a sexualidade do indivíduo foi 

controlado na sociedade. Através do casamento era criado um vínculo entre os parceiros, 

mantendo assim a riqueza e o poder entre as duas famílias que ali se uniam, o sexo só deveria 

ocorrer dentro desta relação pois com a procriação haveria a manutenção da riqueza dentro do 

mesmo núcleo. Já o dispositivo de sexualidade, que viria a substituir este, funciona através de 

regras móveis, que seguem as estruturas conjunturais do poder. Para este dispositivo, o que 

contaria não é somente a relação entre os indivíduos mas o prazer, as sensações do corpo, 

controlando além das práticas sexuais, o desejo e as fantasias. Por isto Foucault afirma que 

através do dispositivo da sexualidade o prazer penetra no corpo, pois o controle não é somente 

das ações mas se expande até os pensamentos. Através da educação, da psicologia e da 

psiquiatria institui-se que alguns comportamentos são normais, outros doentios. Entretanto 

continuamos presos à estrutura familiar heterossexual porque o dispositivo de sexualidade foi 

construído em torno do dispositivo de aliança, assim os eixos principais deste, marido-mulher 

e pais-filhos são também os principais eixos do outro. Enquanto no dispositivo de aliança o 

controle estava em torno do relacionamento, no dispositivo da sexualidade está em torno da 

carne e do prazer dos corpos. A conexão entre estes dois dispositivos fez surgir uma série de 

desajustes, o prazer sexual que se encontrasse fora da estrutura familiar heterossexual era 

considerado pervertido, doente. O sujeito homossexual surge como um ser que desvia da 

estrutura imposta, um sujeito anormal. 

O discurso contra a homossexualidade encontrou na medicina uma grande aliada, através da 

transição também entre dois modelos de se pensar o sexo humano. 

No modelo médico do one-sex model, o sexo referia-se 
exclusivamente aos órgãos do aparelho reprodutor. Não era 
algo invasivo, que perpassava e determinava o caráter, os 
amores, sentimentos e sofrimentos morais dos indivíduos. 
Este sexo absoluto, onipotente e onipresente só tornou-se 
teórico-culturalmente obrigatório a partir do momento em que 
se criou a noção da bissexualidade originária. [...] A 
homossexualidade será, inicialmente, definida como uma 
perversão do instinto sexual causada pela degenerescência de 
seus portadores e, depois, como um atraso evolutivo ou 
retardamento psíquico, manifestos no funcionamento mental 
feminino do homem (COSTA, 1996, p.87).  

 

Assim com a criação do two sex model implantou-se a concepção de sexo binário, que 

corresponderia a um gênero binário na qual um sexo(ou gênero) complementaria o outro. O 



 

 
 

sujeito que mantivesse esta prática seria também um ser diferente. Então este comportamento, 

comum desde a Antiguidade, de relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo ganha um 

nome, e um estigma. O termo do qual deriva a palavra homossexual, o prefixo grego homo, 

significa igual. Usado pela primeira vez em 1869, credita-se oficialmente a criação do termo 

ao jornalista austro-húngaro Karl-Maria Kertbeny. 

Na segunda metade do sécluo XIX, foi um militante “uranista” (como 
se chamava então o homem que praticava sexo com homem) quem 
criou o termo “homossexualismo” – visando a legitimar 
biologicamente a “vocação” homossexual e isentar de culpa os seus 
“vocacionados”. De fato, isso deu início a uma importante mudança 
de postura da ciência, que passou de condenação à curiosidade 
científica perante uma anomalia, digamos, moralmente neutra. 
(TREVISAN, 2000, p.33) 

 

O que se desvenda por trás desta concepção do homossexual, não apenas do termo mas da 

conjuntura social na qual este foi cunhado é que neste processo de identificação começava a 

ser criada a homossexualidade, como uma condição humana que distinguia os indivíduos. Já 

não seria um impulso ou desejo, que poderia ser facilmente controlado, seria uma compulsão 

biológica, natural. Ocasionada por algum dado genético que diferenciava estes sujeitos, o 

homossexual passa a ser pensado como um indivíduo com características e padrões de 

comportamentos próprios, motivados também por uma biologia diferenciada. 

A homossexualidade e o sujeito homossexual são invenções do século 
XIX. Se antes as relações amorosas e sexuais entre pessoas do mesmo 
sexo eram consideradas como sodomia (uma atividade indesejável ou 
pecaminosa à qual qualquer um poderia sucumbir), tudo mudaria a 
partir da segunda metade daquele século: a prática passava a definir 
um tipo especial de sujeito que viria a ser assim marcado e 
reconhecido.[...] A homossexualidade, discursivamente produzida, 
transforma-se em questão social relevante. A disputa centra-se 
fundamentalmente em seu significado moral. Enquanto alguns 
assinalam o caráter desviante, a anormalidade ou a inferioridade do 
homossexual, outros proclamam sua normalidade e naturalidade – mas 
todos parecem estar de acordo de que se trata de um ‘tipo’ humano 
distintivo. ( LOURO, 2001, p.542) 
 

Se de um lado a noção de compulsão genética fomentou a marginalização social deste “tipo 

humano”, a concepção cultural de pertencimento a um mesmo grupo faz com que através de 

gestos, vocabulário e padrões de comportamento sujeitos homossexuais passam a se unir e a 

organizar-se em comunidades que, engajadas politicamente proporcionaram grandes 

revoluções. Mesmo durante o século XX ainda perdurava a concepção de que o 

comportamento homossexual constituía um vício danoso à sociedade, e que, portanto deveria 

ser combatido. Até o ano de 1970 a Organização Mundial de Saúde - OMS considerava o 



 

 
 

homossexualismo como uma doença mental, passível de tratamento e até mesmo de cura. 

Somente em 1993 a entidade retirou o termo da CID - Classificação Internacional de Doenças, 

e o redefiniu para homossexualidade, retirando o sufixo ismo, que denota patologia. 

 

2.2 Homofobia institucionalizada 

A história mostra que a gerência da sexualidade por parte do Estado já passou por processos 

arcaicos de controle e punição. Entretanto as fogueiras da Inquisição católica, forma brutal de 

punição, deram lugar a outras iguais ou piores. A homofobia3 se manteve presente, 

massacrando e oprimindo cidadãos. Atualmente,enquanto alguns países avançam na luta pelo 

direito civis dos homossexuais, criando leis que regulam a união civil e adoção, outros como 

o Iêmen aplicam a pena de morte. Apesar da Declaração Universal dos Direitos Humanos 

criada pela ONU em 1948, proclamar, em seu Artigo I que “Todas as pessoas nascem livres e 

iguais em dignidade e direitos.” Esta igualdade não é respeitada quando se trata de sujeitos 

homossexuais, as negligências no campo jurídico e da saúde exemplificam a homofobia 

institucionalizada. Em diversos países, a exemplo do Brasil, a falta de uma legislação 

específica deixa uma legião de cidadãos desamparados juridicamente. 

Somente em 2008 foi promulgada a Declaração sobre Direitos Humanos, Orientação Sexual e 

Identidade de Gênero, assinada por 66 (sessenta e seis)4 Estados-membro, incluindo o Brasil.  

A declaração é, de fato, uma carta de intenções, uma série dos direitos nela citada já fazem 

parte da legislação de alguns países, outros, por mais elementares que sejam,ainda são 

negados veementemente, o direito à livre expressão sexual é um objetivo difícil de ser 

alcançado. 

Posteriormente os Estados Unidos, que no Governo Bush haviam ficado de fora do acordo, 

passaram, no governo Obama, a integrar a lista. 

Condenamos as violações de direitos humanos baseadas na 
orientação sexual e de gênero, independente de onde 
aconteçam, em particular o uso da pena de morte sobre esta 
base, as execuções extrajudiciais, sumárias ou arbitrárias, a 
prática da tortura e outros tratos ou penas cruéis, desumanos 
ou degradantes, a detenção provisória ou detenção arbitrarias 

                                            
3 Repulsa de pessoas ou grupo a relações afetivas e/ou sexuais entre pessoas do mesmo sexo. 
4 Albânia, Alemanha, Andorra, Antiga República Jugoslava da Macedônia, Argentina, Armênia, Austrália, 
Áustria, Bélgica, Bolívia, Bósnia Herzegovina, Brasil, Bulgária, Cabo Verde, Canadá, Chile, Chipre, Colômbia, 
Croácia, Cuba, República Checa, Dinamarca, Equador, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estados Unidos, 
Estônia, Finlândia, França, Gabão, Geórgia, Grécia, Guiné-Bissau, Hungria, Irlanda, Islândia, Israel, Itália, 
Japão, Letônia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Maurícias, México, Montenegro, Nepal, Nicarágua, 
Noruega, Nova Zelândia, Países Baixos, Paraguai, Polônia, Portugal, Reino Unido, República Centro-Africana, 
Romênia, São Marino, São Tomé e Príncipe, Sérvia, Suíça, Timor-Leste, Uruguai, e Venezuela. 
 



 

 
 

e a recusa de direitos econômicos, sociais e culturais incluindo 
o direito à saúde.(ONU. Declaração sobre Direitos Humanos, 
Orientação Sexual e Identidade de Gênero, 2008, Artigo VI) 
 

A homossexualidade é uma orientação sexual5, que constitui mais uma das possibilidades de 

práticas sexuais, sendo assim não deveria de modo algum ser crime, entretanto a realidade nos 

mostra um painel diferente. A associação internacional de Gays e lésbicas - ILGA, publicou 

em maio deste ano um relatório sobre homofobia de Estado no mundo, nele consta que em 80 

(oitenta) países os chamados “atos homossexuais” são considerados ilegais e em cinco a 

homossexualidade é punida com pena de morte. 

Entretanto, mesmo em países onde não há uma legislação contrária e até onde há um 

reconhecimento da legalidade das relações homossexuais, a homofobia se faz presente como 

uma prática cultural reiterada constantemente na sociedade. Nos Estados Unidos é proibido a 

gays e lésbicas assumidos servir as Forças Armadas, a política do “don’t ask, don’t tell, algo 

como não pergunte e eu não respondo, está, segundo o Presidente Barack Obama, com os dias 

contados. Eleito com grande apoio dos homossexuais, o presidente estadunidense prometeu 

dar o retorno esperado no campo jurídico e social. No Brasil não há leis para adoção ou 

direitos previdenciários, sendo estas questões que necessitam da interpretação de cada 

magistrado. Além da negação dos direitos, não cessam os assassinatos, espancamentos, 

estupros e um grande conjunto de violências que têm base na discriminação sexual. O Grupo 

Gay da Bahia – GGB, primeira entidade de luta dos direitos homossexuais da América Latina, 

realiza desde 1980 um estudo que mapeia os assassinatos de homossexuais no Brasil, país 

que, segundo o GGB, lidera o ranking mundial deste tipo de crime, seguido de México e 

Estados Unidos. Somente no ano de 2004 foram 159 (cento e cinquenta e nove) assassinatos 

por motivo de homofobia, segundo os dados levantados pela pesquisa. São pessoas que 

morreram por ser gays, lésbicas, bissexuais, travestis etc. Ou seja, morreram por não ser 

heterossexuais.  O estudo ainda aponta que este crime vem crescendo, desde o início do 

trabalho o GGB já catalogou, com o auxílio dos meios de comunicação, 2.998 (duas mil 

novecentos e noventa e oito) mortes. Apesar de campanhas e planos estratégicos como o 

Programa do Governo Federal Brasil sem Homofobia6, o percentual dos crimes que têm como 

                                            
5O termo orientação sexual é considerado mais apropriado do que opção ou preferência sexual devido a estudos 
que apontam: a tendência sexual começa a se delinear ainda na infância, por volta dos sete anos quando ainda 
não se constitui como uma opção baseada em escolhas, sendo assim uma orientação.  
6 O Programa Brasil Sem Homofobia foi lançado em 2004 a partir de uma série de discussões entre o Governo 
Federal e a sociedade civil organizada com o intuito de promover a cidadania e os direitos humanos de lésbicas, 
gays, bissexuais, travestis e transexuais (LGBT) a partir da equiparação de direitos e do combate à violência e à 
discriminação homofóbicas. 
 



 

 
 

motivação o preconceito sexual vem se alastrando, e a discriminação continua enraizada na 

sociedade. A pesquisa intitulada Diversidade Sexual e Homofobia no Brasil,  realizada no ano 

de 2008 pelas Fundações Perseu Abramo7 e Rosa Luxemburg8 revelou que a homofobia vem 

diminuindo mas ainda se encontra fortemente instalada na sociedade brasileira. Uma primeira 

análise dos dados revela que, apesar do alto grau de negação do preconceito pessoal contra 

homossexuais, que gira em torno de 70%, os mesmos entrevistados quando questionados 

sobre sua concordância com frases homofóbicas, tais como “Casais de Gays e lésbicas não 

deveriam andar abraçados nem se beijar em locais públicos” apontam um percentual acima de 

50%.  Mesmo quando a homofobia não é assumida explicitamente, o preconceito é revelada 

através de frases e atitudes que reiteram a heterossexualidade como o padrão desejável. 

Figura 1- Existência de preconceito pessoal contra LGBT.  
 
 

 

 
 
 

                                                                                                                                        
 
7 Criada em 1996 pelo Partido dos Trabalhadores, a Fundação Perseu Abramo desenvolve projetos no campo 
político-cultural. 
 
8 Criada em 1990, a fundação compõe o sistema político educacional alemão 
<http://www.rls.org.br/instituto.asp> 



 

 
 

Figura 2- Grau de concordância/discordância com afirmações referentes a GLBT. 
 

A pesquisa foi realizada com 2.014 pessoas, nas regiões Norte, Sul, Sudeste,Nordeste e 

Centro-oeste do Brasil. Do resultado geral pode-se obter as seguintes conclusões: 

 

Do total da amostra, 6% dos entrevistados (que por suas respostas 

somaram mais de 2/3 dos pontos possíveis) foram classificados como 

tendo forte preconceito contra LGBTs; 39% como portadores de um 

preconceito mediano (somaram entre 1/3 e 2/3 dos pontos) e 54% 

manifestaram um grau de preconceito que foi classificado como leve 

(ficaram abaixo de 1/3 da pontuação possível). A leitura negativa é 

que apenas 1% não expressou qualquer nível de preconceito. 

(Disponível em <http://www.fpa.org.br>, acesso em 04 de nov. de 

2009) 

 

Ou seja, 99% da população brasileira expressa algum tipo de preconceito contra LGBT.  

Entretanto a leitura dos dados da pesquisa não pode ser sensacionalista, afirmações 

preconceituosas não consistem por si só como homofobia, que é o medo ou aversão a 

homossexuais. Entretanto também deve-se atentar que o preconceito está culturalmente 

enraizado. Piadas, caricaturas e xingamentos são exercícios constantes de discriminação a 

homossexualidade.  

Segundo esta mesma pesquisa, o fomento às pesquisas acadêmicas aparece como fator 

essencial para a eliminação do preconceito, seguido de oficinas culturais e direcionamento de 

verbas específicas.  

 

 
 



 

 
 

Figura 3- Principal ação a ser adotada para combater a discriminação contra LGBT na área da cultura. 
 

Algumas destas medidas já vêm ocorrendo como a criação de editais específicos9 do 

Ministério da Cultura e da Secretaria Especial de Direitos Humanos.  

No campo jurídico e legislativo, o movimento LGBT vem conquistando maior visibilidade, 

países como Bélgica, Noruega e Canadá já reconhecem a união civil entre pessoas do mesmo 

sexo. Os estados americanos de Vermont, Iowa e Califórnia também compõem este mapa de 

adesão. Entretanto, os projetos de lei que criminalizam a homofobia, vêm se arrastando nos 

congressos e senados, no Brasil o projeto de lei 122/200610 ainda não foi aprovado, enquanto 

isso pastores evangélicos e outras personalidades públicas declaram explicitamente seu 

preconceito. Se aprovada esta lei instituirá penas como multas e reclusão. 

                                            
9 O Prêmio Cultural LGBT, criado pelo Ministério da Cultura, contemplará 54 iniciativas culturais que 
contribuíram durante o ano de 2008-2009 para o combate à homofobia e para o aumento da visibilidade do 
segmento LGBT, com recursos de R$ 23mil. O prêmio é concedido a iniciativas de entidades e organizações não 
governamentais. Disponível em <http://www.cultura.gov.br/site/2009/03/16/edital-lgbt-2009/> acesso em 29 
out.2009 
 
10 A partir de pesquisas que revelaram dados alarmantes da homofobia no Brasil, a Associação Brasileira de 
Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais (ABGLT), juntamente com mais de 200 organizações 
afiliadas, espalhadas por todo o país, desenvolveram o Projeto de Lei 5003/2001, que mais tarde veio se tornar o 
Projeto de Lei da Câmara (PLC) 122/2006, propondo a criminalização da homofobia. Este projeto na verdade é 
uma alteração da Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, definindo os crimes resultantes de discriminação ou 
preconceito de gênero, sexo, orientação sexual e identidade de gênero. 

http://www.cultura.gov.br/site/2009/03/16/edital-lgbt-2009/


 

 
 

2.3 O movimento LGBT 

O movimento homossexual ou LGBT teve sua origem nos Estados Unidos na segunda metade 

do século XX. O ato político inicial data de 1969 quando clientes do bar gay Stonewall Inn, 

em Nova Iorque, se rebelaram contra a polícia, que costumava praticar atos de violência 

contra os freqüentadores do local. A partir desta manifestação de autodefesa e resistência, um 

ano depois surgiu a primeira Parada do Orgulho Gay11, da qual participaram 

aproximadamente 10.000(dez mil ) pessoas.  

Desta data até o final da década de 70 os homossexuais lutaram pelo fim do preconceito 

propondo uma mudança no sistema, um modelo liberacionista que seria capaz de promover 

profundas transformações na sociedade. 

A ação política empreendida por militantes e apoiadores 
torna-se mais visível e assume um caráter libertador. Suas 
críticas voltam-se contra a heterossexualização da sociedade. 
A agenda da luta também se pluraliza: para alguns o alvo é a 
integração social – a integração numa sociedade múltipla, 
talvez andrógina e polimorfa; para outros (especialmente para 
as feministas lésbicas) o caminho é a separação – a construção 
de uma comunidade e de uma cultura próprias. Intelectuais, 
espalhados em algumas instituições internacionais, mostram 
sua afinidade com o movimento, publicam ensaios em jornais 
e revistas e revelam sua estreita ligação com os grupos 
militantes.(Revista Estudos Feministas.LOURO, 543) 

  

A homossexualidade deixaria de ser uma opção privada, de interesse apenas do indivíduo, 

passando a ser uma questão social. As transformações proporcionadas através deste ativismo 

político seriam muitas, tais como a substituição da heterossexualidade/homossexualidade por 

uma bissexualidade presumida, a construção de novos modelos familiares e o fim da 

homofobia. Entretanto este modelo, que chegava mesmo a ser utópico, passou ao final dos 

anos 70 a ser substituído por um que se assemelhava ao instituído pelo movimento negro e 

movimento feminista, através da constituição do sujeito homossexual como um ser social, a 

luta política passou a ter uma nova configuração que ficou conhecida como modelo étnico.  

Ao final dos anos 70, a política gay e lésbica abandonava o 
modelo que pretendia a libertação através da transformação do 
sistema e se encaminhava para um modelo que poderia ser 
chamado de ‘étnico’. Gays e lésbicas eram representados 
como “um grupo minoritário, igual mas diferente”; um grupo 
que buscava alcançar igualdade de direitos no interior da 
ordem social existente. Afirmava-se, discursiva e 

                                            
11 As Paradas do Orgulho LGBT hoje ocorrem em diversas cidades. O recorde mundial de participantes pertence 
à cidade de São Paulo, no 11º evento , realizado em 2009 havia, segundo os organizadores, aproximadamente 3,1 
milhão de pessoas. 



 

 
 

praticamente, uma identidade homossexual.(Revista Estudos 
feministas, LOURO, 543) 
 

O modelo étnico construía também o sujeito homossexual, com uma cultura, um vocabulário 

e padrões próprios de uma comunidade na qual para ser membro era necessário assumir-se. 

Esta fase do movimento tem como uma de suas principais características o comming out, a 

saída do armário, os homossexuais eram conclamados a se revelarem a fim de fortalecer a 

comunidade. Entretanto este modelo homogeneizava os indivíduos dentro do 

movimento,ignorando as diferenças de classe, raça e gênero.  

Para muitos (especialmente para os grupos negros, latinos e jovens), as 
campanhas políticas estavam marcadas pelos valores brancos e de classe 
média e adotavam, sem questionar, ideais convencionais, como o 
relacionamento comprometido e monogâmico; para algumas lésbicas, o 
movimento repetia o privilegio masculino evidente na sociedade mais ampla, 
o que fazia com que suas reivindicações e experiências continuassem 
secundárias face às dos homens gays; para bissexuais, sadomasoquistas e 
trans-sexuais essa política de identidade era excludente e mantinha sua 
condição marginalizada. Mais do que diferentes prioridades políticas 
defendidas pelos vários ‘sub-grupos’, o que estava sendo posto em xeque, 
nesses debates, era a concepção da identidade homossexual unificada que 
vinha se constituindo na base de tal política de identidade. A comunidade 
apresentava importantes fraturas internas e seria cada vez mais difícil silenciar 
as vozes discordantes. (BUTLER,2007,p25) 

 

Além disto o modelo propunha uma normatização dos modelos homossexuais, suprimindo 

imagens como a do gay afetado ou da lésbica masculinizada, na tentativa de diminuir a 

estranheza causada pela orientação sexual distinta, os homossexuais seriam transformados em 

heterossexuais pasteurizados, diferentes mas iguais. 

Entretanto grande parte dos esforços do movimento gay para consolidar uma imagem “limpa” 

foram em vão quando, nos anos 80, surge o HIV. A AIDS se alastrou rapidamente entre a 

comunidade homossexual, facilitada pelo grande número de parceiros, modalidades sexuais 

de alto contágio e falta de campanhas de saúde, a doença chegou a ser conhecida como a peste 

gay. Com a morte de artistas famosos como os cantores Cazuza e Freddie Mercury, 

assumidamente homossexuais, a AIDS foi considerada por muitos o castigo de Deus contra os 

pecados obscenos, uma punição terrível, o aidético parecia mais um morto vivo, sua imagem 

causava comoção geral, e medo. Assim todo homossexual era de fato um aidético em 

potencial, uma fonte de contágio ambulante que deveria ser exterminada. Isto fomentava não 

somente o preconceito mas a violência, era quase uma questão de higiene manter os locais 



 

 
 

limpos, ou seja, livre de homossexuais, que, juntamente com os usuários de drogas injetáveis 

representaram durante os primeiros anos da epidemia, o chamado grupo de risco12.  

Não por acaso, a epidemia da AIDS foi imediatamente 
associada à peste. No decorrer da História, o imaginário 
coletivo sempre encarou as doenças de massa como castigos 
impostos. Tal idéia veio cair como uma luva, no caso da 
AIDS. Seu advento propiciou, na contemporaneidade, esse 
raro momento de peste que derruba as máscaras. 
(TREVISAN, 2000, p.436) 

 

Somente através dos avanços da ciência médica foi possível estabelecer quais eram as reais 

formas de contágio. O esclarecimento progressivo da população, e a incidência de casos em 

outras camadas da sociedade, como mulheres e homens heterossexuais, possibilitou que parte 

do estigma fosse eliminado. Outro grande avanço da medicina foi a criação de novas 

associações de medicamentos, com substâncias mais potentes e menos agressivas. Os 

chamados coquetéis dão aos pacientes não só mais longevidade após o diagnóstico como 

também melhor qualidade de vida. Entretanto a diminuição dos efeitos da doença sobre o 

organismo vem criando um certo destemor em relação à AIDS, até festas13 que promovem a 

contaminação são realizadas por grupos que querem , através do contágio voluntário,eliminar 

o medo da síndrome. A novidade fica por conta da prática denominada barebacking, a 

modalidade é realizada por homens que fazem sexo com homens, através das chamadas festas 

de conversão, nas quais o presente – homem HIV positivo – é convidado, quem tiver a “sorte” 

de encontrá-lo será contaminado. 

Como resposta aos apelos de militantes homossexuais, médicos e da justiça, na tentativa de 

combater este comportamento, os praticantes dizem ser esta uma opção pessoal que não pode 

ser contestada. Nem mesmo do ponto de vista legal há o que fazer pois a contaminação 

proposital já não figura como tentativa de homicídio.  Enquanto o barebacking, por não 

oferecer proteção, é considerado comportamento de risco para os homens, para as mulheres 

que fazem sexo com outras mulheres ainda não há de fato um modo eficaz de evitar o 

                                            
12  No começo da epidemia, pelo fato da AIDS atingir principalmente, homens homossexuais, usuários de drogas 
injetáveis e hemofílicos, eles eram considerados grupos de risco. Atualmente, fala-se em comportamento de risco  
pois o vírus passou a se espalhar de forma geral, não mais se concentrando apenas nesses grupos específicos. 
13 As chamadas "Festas POZ" surgiram em Nova York, nos anos 1990, como uma reunião informal de 
homossexuais masculinos portadores do HIV. A nova modalidade de contágio consciente é conhecida como 
barebacking, termo que faz alusão à montaria sem sela, os encontros são chamadas de conversion parties (festas 
de conversão) ou roleta-russa. Entre os convidados, há os bug chasers (caçadores de vírus), o HIV negativo, que 
se lança ao sexo sem camisinha, e os gift givers (presenteadores), os soropositivos que se dispõem a contaminar 
um negativo. 



 

 
 

contágio, o que há são algumas possibilidades de adaptação14 , com tecnologias que não são 

anatomicamente desenvolvidas para a relação sexual lésbica.  

 

2.4 Teoria Queer  

Preocupados com as identidades ocultadas e discriminadas dentro da comunidade 

homossexual, é que nasce, a partir da concepção das identidades fragmentadas, uma corrente 

de pensamento que visava abarcar estes sujeitos marginalizados. Embasados nos estudos de 

Foucault e de Jaques Derridá, surge nos anos 80 a Teoria Queer15, que, buscando agir na 

perspectiva de um intelectualismo orgânico une pesquisadores e ativistas políticos. Com o 

intuito de questionar as relações de poder imbricadas na construção dos gêneros e dos sujeitos 

sexuais, a corrente teórica, que partilha do mesmo contexto histórico que os Estudos 

Culturais, baseia-se na teoria pós-estruturalista, que já não vê o sujeito centrado em um único 

núcleo e sim dotado de identidades que se intercambiam.  

 Efetivamente, a teoria queer pode ser vinculada às vertentes 

do pensamento ocidental contemporâneo que, ao longo do 

século XX problematizou noções clássicas de sujeito, de 

identidade, de agência, de identificação (LOURO, 2008,p 40). 

 

A Teoria Queer problematiza as naturalizações que são feitas acerca das pessoas e dos 

comportamentos humanos, e, para tal, evidencia as relações de poder presentes na formação 

da sociedade. Nesta perspectiva a sexualidade é classificada como construção social, 

transmitida e reiterada constantemente. Não é portanto de ordem natural e sim cultural. E 

como toda cultura está sujeita a processos hegemônicos de construção. Para teóricos como 

Judith Butler (2007) mesmo o sexo biológico, considerado como um dado natural e pré-

discursivo é também um dado cultural. 

Se o caráter imutável do sexo é contestável, talvez o próprio 
construto chamado “sexo” seja tão culturalmente construído 
quanto o gênero, a rigor, talvez o sexo sempre tenha sido o 
gênero, de tal forma que a distinção entre sexo e gênero 
revela-se absolutamente nenhuma. (BUTLER, 2007. p25) 

 

A contestação das binaridades masculino/feminino; homem/mulher; homossexual/ 

heterossexual, através das quais são construídas a sociedade, instaura uma série de 

                                            
14 Cortar um preservativo de látex e improvisar uma barreira para o sexo oral ou usar luvas cirúrgicas na 
penetração vaginal são algumas das possibilidades sugeridas pelos profissionais de saúde. 
15 A palavra queer vem do inglês e significa estranho, esquisito. 



 

 
 

possibilidades de conexões. A Teoria Queer propõe a concepção de um novo corpo, onde as 

marcas de gênero e sexualidade já não são construídas desde o primeiro instante. Por isto a 

chamada heterossexualidade compulsória é classificada como o causador da homofobia pois 

instaura a percepção de que ser heterossexual é a regra e a homossexualidade um desvio da 

regra. O que deve ser questionado já que ambas possibilidades são legítimas, e não só estas 

duas, há uma diversidade de práticas e desejos que devem ser considerados tão possíveis 

quanto qualquer outro. 

O alvo desta política e desta teoria seriam propriamente as 
vidas e os destinos de homens e mulheres homossexuais, mas 
sim a critica a oposição heterossexual/homossexual, 
compreendida como a categoria central que organiza as 
pratica sociais, o conhecimento e as relações entre os sujeitos. 
(LOURO,2008,p46) 
 

Para uma “política queer” o combate à homofobia tem como caminho esta busca por 

desvendar, ou melhor, desnaturalizar os mecanismos sociais de imposição da 

heterossexualidade como padrão normativo, a heterossexualidade compulsória, a noção moral 

e biológica de que homens e mulheres se completam é a base das discriminações dos 

preconceitos de gênero e sexuais. Por isto a Teoria Queer critica a assimilação do padrão 

heterossexista por partes do movimento homossexual. A teoria da performatividade, um dos 

principais conceitos trabalhados pelos teóricos queer, considera a construção dos gêneros 

masculino e feminino uma repetição de normas que são repassadas entre os indivíduos dentro 

do modelo heteronormativo, onde os homossexuais também estão inseridos. O que a Teoria 

Queer faz é uma contestação à categorização da sociedade em padrões fixos de 

comportamentos, casais homossexuais não devem reproduzir o modelo heteronormativo, se 

dividindo em papeis masculinos ou femininos. Travestis e transexuais que se relacionam com 

outras mulheres, lésbicas que fazem sexo com homens, as questões das identidades não são 

conflitantes, a teoria queer defende que todas as possibilidades coexistam, mantendo entre si o 

mesmo grau de legitimidade. 

 

3. PERSONAGENS HOMOSSEXUAIS NA TV AMERICANA 

A presença de personagens homossexuais na televisão americana, produto cultural consumido 

em diversos países, através dos canais de televisão por assinatura e internet, vem crescendo 

continuamente. Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos16, que contabiliza personagens 

homossexuais nas tramas norte americanas mostra que de 1961 a 1970 a televisão americana 

                                            
16 Pesquisa realizada por David Wyatt e disponível em <http://home.cc.umanitoba.ca/~wyatt/tv-characters.html> 
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teve apenas 1(um) personagem homossexual, na década de 70 este número passou para 

58(cinqüenta e oito) e na década de 80 para 89(oitenta e nove). Entretanto o aumento no 

número de personagens não representa por si só um fator positivo, pois uma parcela destes 

personagens serviam apenas para reiterar estereótipos. No período da consagração do modelo 

étnico, onde a construção da identidade positiva do homossexual era a principal luta dos 

movimentos políticos, monitorar os meios de comunicação era fator essencial. 

A afirmação da identidade supunha demarcar suas fronteiras e 
implicava uma disputa quanto às formas de representá-la. Imagens 
homofóbicas e personagens estereotipados exibidos na mídia e nos 
filmes são contrapostos por representações ‘positivas’ de 
homossexuais. Reconhecer-se nesta identidade é questão pessoal e 
política.(LOURO, 2008,p.32) 

 

É neste período, especificamente no ano de 1985, que surge a Gays & Lesbians Alliance 

Against Defamation- GLAAD. Com o propósito de monitorar de que formas os meios de 

comunicação abordavam a homossexualidade e de coibir representações preconceituosas, a 

GLAAD criou cartilhas, que funcionariam como um manual de uso e melhor aproveitamento 

da imagem dos homossexuais, destinada a produtores, jornalistas e roteiristas. 

A organização é também responsável pela publicação, há catorze anos, do relatório Where we 

are on TV, algo como, onde nós estamos na TV, que lista a representação dos homossexuais 

na televisão americana. O último relatório, que corresponde ao período de 2009-2010, conclui 

que os homossexuais representam 3% de todos os personagens dos cinco principais canais17 

de televisão aberta, o que representa uma média ascendente. Nas televisões a cabo o 

panorama se mostra diferente, há uma queda acentuada no número de programas que mantêm 

em seus roteiros personagens homossexuais, foram 40 em 2007, 32 em 2008 e apenas 25 em 

2009. A entidade construiu um gráfico comparativo dos últimos quatro anos nas redes de 

televisão a cabo, no qual é possível verificar estes dados. A diminuição dos personagens e das 

séries no geral estão relacionados a uma série de problemas financeiros, ocasionados pela 

última crise econômica, e contratuais, o que levou ao final de algumas séries. Entretanto o 

público homossexual solidificou-se como rentável, o que atrai muitos anunciantes e produtos 

relacionados. Isto justifica a criação de canais específicos para o público homossexual, como 

o here!18, em 2002 e o LOGO19, em 2005.  

 

                                            
17 ABC, CBS, Thw CW, Fox e NBC 
18 http://www.heretv.com  
19 http://www.logoonline.com/  
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Número de regulares e recorrentes personagens na rede de televisão a cabo nos últimos quatro anos. 

 

 

O número de personagens lésbicas diminuiu significativamente, de 33 para 16, uma queda de 

48%, motivada principalmente pela saída de The L Word da grade de programação.  

3.1 Lésbicas na televisão americana 

A primeira protagonista assumidamente lésbica da TV americana foi revelada em 1997, no 

seriado Ellen.20 A frase “Susan, I am gay” ficou como um marco histórico. Não era somente a 

neurótica personagem que se assumia publicamente, mas também a atriz que a interpretava, 

Ellen de Generis, que com aquela frase, após muita negociação com os produtores, declarava 

a sua homossexualidade. Antes de Ellen, no seriado L.A. Law, houve um beijo lésbico, em 

Ally Mac Beal um romance furtivo entre duas personagens e, ainda em 1995 Xena, a princesa 

guerreira. Entretanto essas personagens não assumiam a orientação sexual, passavam, na 

maioria das vezes por um processo de descoberta, conflito ou experimentação. Também não 

deve ser esquecido o grande apelo erótico que possuem as cenas de carícias entre mulheres, 

algumas passagens do enredo figuravam mais como atrativo para o fetiche masculino, ou 

processo de conflito das personagens do que como uma orientação sexual definido.

                                            
20 A série foi ao ar de 1994 a 1998, no canal aberto American Broadcast Company (ABC) 
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As personagens Xena e Gabriele se tornaram ícones do amor romântico lésbico. A 

princesa guerreira e a poetisa conquistaram lésbicas do mundo inteiro, que organizam 

encontros, discussões e sessões especiais de exibição da série. A série não tinha em seu 

roteiro a pretensão de ser um conto lésbico, entretanto com a identificação deste grupo, 

as atrizes e os roteiristas passaram a introduzir situações que denotassem uma relação 

amorosa. 

Na primeira temporada, a relação entre a musculosa 

protagonista, interpretada pela ex-mineradora Lucy Lawless, e 

sua meiga escudeira, Gabrielle (Reneé O'Connor), despertava 

especulações. Depois sumiram as dúvidas: existe mesmo algo 

mais entre elas. Xena e Gabrielle já fizeram juras de fidelidade, 

banharam-se nuas numa lagoa e dividiram o leito. Registram-se 

até cinco beijos na boca. Por causa disso, as personagens se 

transformaram em ícones do movimento lésbico. 

 (Ela é espada. Revista Veja, 2001.Disponível em 

<http://veja.abril.com.br/311001/p_149.html>, acesso 04 de 

Nov. 2009) 

 

Alguns contestam de fato se foi mesmo Ellen e não Xena a primeira protagonista 

lésbica, entretanto apesar dos beijos, carinhos e juras de amor, Xena e Gabrielle eram 

mais uma dupla que um casal.  O primeiro relacionamento amoroso assumidamente 

lésbico veio também de um seriado encenado num mundo de fantasias, Buffer, a caça 

vampiros. A série que estreou em 1997 contemplou em sua quinta temporada um 

público cuja homossexualidade ainda não havia sido representada em nenhum produto 

cultural específico: os adolescentes. Após Buff, vieram Dawnsons Creek e The O.C , 

trazendo novamente a temática para esta faixa etária.  O  seriado que viria a ser um 

outro grande marco na forma de representação do cotidiano homossexual foi Queer as 

Folk. O drama, uma produção da Showtime, foi inspirada no homônimo seriado inglês. 

A versão americana estreou no ano 2000 trazendo à tela os conflitos e desejos de jovens 

homossexuais. O seriado, que foi exibido até 2005 e contou com 83(oitenta e três) 

capítulos nos quais os corpos nus e as relações sexuais eram um dos principais atrativos 

do público.  

Animados pelo sucesso alcançado com Queer as Folk , o Showtime resolve investir 

novamente no segmento GLS e lança, em 2004, a série The L Word 
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4.  THE L WORD 

O Seriado televisivo The L Word, cujo título em português pode ser traduzido como a 

letra L, resultou de uma produção associada entre as empresas Showtime Networks e 

MGM Television, em parceria com os produtores Steve Golin, Larry Kennar e Ilene 

Chaiken, esta última também criadora, roteirista e produtora executiva.  

O título refere-se tanto à palavra lesbian (lésbica) como a uma série de outras que se 

inciciam com a letra L, em inglês, e se relacionam com o programa. Algumas são 

visíveis na vinheta de abertura da série, como “longing” (desejo), “lies” (mentiras), 

“love” (amor), “laughter” (riso), “lust” (luxúria), “life” (vida) e Los Angeles (cidade 

onde a série ocorre).Todos episódios, com exceção do piloto21, também começam com a 

letra L, com palavras que se referem ao universo da história.  A estréia nos Estados 

Unidos foi em 18 de janeiro de 2004 no canal fechado Showtime. No Canadá, é 

transmitido pelo canal Showcase, e no restante da América, incluindo o Brasil, pelo 

Warner Channel, onde estreou em 10 de julho de 2005. A série contou com seis 

temporadas e a exibição na TV americana foi encerrada no primeiro semestre de 2009, 

no mesmo período, no Brasil ainda estava em exibição a quinta temporada.  

O seriado mostra a vida de um grupo de amigas que têm em comum o fato de se 

relacionarem, exclusivamente ou não, com outras mulheres. Apesar de ser um seriado 

lésbico, The L Word não foi pensado somente para este público. A equipe de diretores 

do Showtime enxergou no produto a possibilidade de atrair telespectadores homens, 

através das cenas de sexo entre as personagens.  

Mesmo sendo as situações sociais e culturais das mulheres lésbicas diferente em cada 

país, a aceitação das personagens, seus conflitos e até a adoção de características das 

personagens tais como frases, atitudes diante de situações amorosas, vestuário e cortes 

de cabelo mostrados na série é perceptível quando avaliamos o conteúdo de sites, blogs 

e listas das fãs de The L Word.  Entretanto para os fins deste estudo não abordaremos 

questões da recepção. A série além de ser um produto cultural de referência para esta 

comunidade, proporciona através da internet espaços de interação direta com o público, 

como o site ourchart22 e a página no canal Showtime. O público internauta ganha até 

                                            
21 O episódio piloto funciona como uma espécie de prova do produto oferecida à emissora e aos 
anunciantes. 
22 Site oficial da série onde é possível conversar com os diretores, roteiristas e as atrizes. 
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alguns privilégios a 5.ª temporada por exemplo, teve sua estreia primeiro no site e 

depois na televisão, a internet é também um grande canal de distribuição da série, no 

Brasil por exemplo quem acompanha pela televisão ainda está assistindo à 4ª 

temporada, enquanto quem fez o download pela internet já viu o final. Com 

espectadores concentrado no nicho de mercado lésbico, o site disponibiliza a venda de 

assessórios presentes nos figurinos das personagens, desde camisetas com o logotipo da 

série até óculos da grife Armani. 

A série terminou em 2009 e havia a proposta de ser rodado um spin off, uma espécie de 

continuação com alguns elementos da história anterior. Com o título provisório de The 

Farm (A Fazenda), a série contaria a história da personagem Alice, que protagonizou o 

final do seriado. A promessa encheu o público de esperança mas não se concretizou. O 

que se confirmou foi a realização, em 2010, de um reality show lésbico comandado 

pelos mesmos produtores de The L Word. 

4.1 O enredo 

The L Word é classificado como um drama, a série trata dos conflitos vividos por um 

grupo de amigas que vivem na cidade de Los Angeles, o que as une é o fato de serem 

homossexuais, o que permeia todo o universo da série.  

São seis as personagens principais – Alice, Jenny, Tina, Bette, Shane e Dana - que 

estiveram presente durante as seis temporadas, a exceção da personagem Dana 

Fairbanks, que morre vitimada por um câncer de mama na segunda temporada. 

Devemos considerar também como principal uma personagem que permanece em toda a 

história da serie, é Kit Porter, irmã mais velha de Bette Porter. Vítima do alcoolismo, a 

personagem vive inserida na comunidade lésbica e passa a ser dona do The Planet, bar 

onde se desenvolvem muitas das tramas da série. Além destas muitas personagens 

surgem e saem , retornando ou não em algum momento, as inclusões destas personagens 

se dão preferencialmente através de relacionamento com alguma das seis personagens 

centrais. Alice criadora do Quadro Pieszecki23, que conecta mulheres através de suas 

relações afetivas, descreve no segundo episódio da série, como se dão os 

relacionamentos dentro de uma comunidade lésbica como a que vivem. 

                                            
23 Inicialmente o quadro seria da personagem Kit Porter. 



38 
 

 
 

São atos sexuais aleatórios, ok? São encontros, romances, 

ficadas, casamentos de 20 anos. Sempre que encontrar um 

grupo de lésbicas juntas, é garantido que alguém já dormiu com 

outra, que já dormiu com outra, que já dormiu com alguém ali. 

Cite uma lésbica que você conhece. Posso relacioná-la a mim 

em seis pessoas. (Personagem Alice Pieszeck. The L Word, 

primeira temporada,episódio 2) 

 

A inserção de novos personagens proporciona uma maior vitalidade à série, por incluir 

elementos e problemas novos como abuso infantil, alcoolismo, censura, 

transexualidade, inclusão de pessoas com deficiências entre outros. Apesar de serem 

amigas e freqüentarem os mesmos espaços sociais, possuem estilos e comportamentos 

variados, representando uma diversidade de práticas sexuais e de relacionamento dentro 

da comunidade lésbica. Elas se mostram confortáveis com a orientação sexual, o drama 

não inclui questionamentos sobre a homossexualidade, as questões da primeira 

temporada giram em torno dos padrões de comportamento das mulheres lésbicas, 

preconceito, família e o assumir-se homossexual. 

São mulheres de alto poder aquisitivo, bem sucedidas em suas carreiras profissionais e 

que freqüentam os locais mais badalados de Los Angeles. Um fator interessante na 

construção das personagens é que elas são as melhores em tudo que fazem. Shane a 

melhor cabeleireira, atende celebridades como Madonna; Bette tem grande prestígio no 

meio das artes plásticas, possui quadros de pintores renomados e é excelente curadora 

de arte; Dana é tenista de sucesso e Jenny foi aclamada com um prêmio literário. As 

personagens estão no centro do poder, uma supervalorização do modo de vida lésbico 

remetendo ao sucesso e à inovação. As personagens estão conectadas principalmente 

com o universo das artes e da comunicação. Comparativamente The L Word pode ser 

associado ao extinto Sexy and The City. Mulheres bonitas, bem sucedidas e felizes. 

 

4.2 As personagens 

A escolha das atrizes que protagonizaram a série foi feita mesclando conhecidas e 

anônimas. O primeiro trio a ser escolhido foi Jennifer Beals, Mia Kishner  e Pam Grier, 

logo após vieram Laurel Holleman, Katherine Moening, Erin Daniels e Leisha Hailey.   

Mia Kishner vive a personagem central da trama, sua chegada e partida marcam o inicio 

e fim da trama respectivamente. Entretanto a atriz mais famosa da série é Jennifer Beals, 
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protagonista do aclamado filme dos anos 80, flashdance, que interpreta Bette Porter. 

Seu contrato foi redigido com algumas cláusulas especiais tais como não mostrar os 

seios ou exibir-se em nu frontal.  

The L Word tem um núcleo central bastante coeso, das personagens principais apenas 

uma não é lésbica, Kit Porter, meia irmã de Bette Porter. Curiosamente a personagem é 

também a mais problemática, sofre com o alcoolismo e a rejeição do pai e do filho. As 

outras personagens são lésbicas ou bissexuais, assumidas desde o episódio piloto, a 

exceção de Jenny que inicia a trama num relacionamento heterossexual com Tim 

Haspel, mas que, ao ser inserida na comunidade lésbica é seduzida e passa viver a 

homossexualidade. Nesta análise utilizaremos o material referente à primeira 

temporada, por considerar que este material mostra como a série foi apresentada ao 

público inicialmente. As personagens podem ser descritas da seguinte maneira: 

 

Jenny Scheter 

Única personagem que inicia a trama vivendo uma relação heterosexual, a jovem 

escritora judia, vivida pela atriz Mia Kishner, tem uma personalidade enigmática. De 

aparência frágil, meiga e sensível a moça convive com traumas do passado, tais como 

abuso sexual na infância e depressão. Vinda de uma pequena cidade do interior, a 

namorada do treinador de natação Tim Haspel se impressiona ao chegar em Los 

Angeles e conhecer o bairro onde passa a morar com Tim já no primeiro capítulo. O 

contato inicial de Jenny com a comunidade lésbica se dá  ao ver Shane com uma outra 

personagem fazendo sexo na piscina da casa de Bette e Tina, vizinhas de Tim. Logo 

após este fato Jenny se mostra interessada no assunto, mas meio deslocada e com alguns 

preconceitos, entretanto Tim insiste para que ela faça novas amizades. 

 Jenny tem uma personalidade solitária e seu interesse por literatura a faz se aproximar 

de Marina Ferrer, dona do The Planet, café onde se reúnem diariamente as personagens.  

Marina, que organiza uma roda de leitura freqüentada por famosos escritores de Los 

Angeles, seduz Jenny que, a princípio, mostra-se confusa com esta nova experiência. 

Elas acabam se envolvendo, e ela se entrega ao amor de Marina. Em uma ocasião 

acidental Tim flagra Jenny e Marina em uma tórrida cena de sexo dentro de sua casa. 

Depois de brigarem, Tim propõe o casamento e Jenny aceita, após a cerimônia, na noite 

de núpcias, ela é largada por ele em um hotel de beira de estrada. Depois disso Jenny 

vaga por algumas cidades até voltar, visivelmente degradada, para Los Angeles, onde se 

reaproxima de Marina. Totalmente sozinha e sem ter onde morar Jenny pede a Marina 
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para morar com ela por alguns dias e aí descobre que a amante já vive um casamento 

com outra mulher, e que tem permissão para ter relações sexuais extra conjugais mas 

não para se envolver amorosamente.  

 

Dana Fairbanks 

Tenista de sucesso, Dana, é amiga de Alice, Tina, Bette e Shane. A personagem é 

lésbica desde o inicio da trama, entretanto não se assume publicamente, por medo da 

reação da família conservadora e dos seus patrocinadores.  A personagem ainda tem 

muitos problemas quanto a sua sexualidade, tendo pouca experiência, sempre recorre às 

amigas quando está interessada em alguém. Por ser atleta profissional, Dana esta quase 

sempre utilizando trajes esportivos. Quando vai a ocasiões formais utiliza 

preferencialmente terninhos, mostra-se desconfortável ao usar vestidos e assessórios 

exagerados O seu visual é essencialmente básico. 

 

Alice Pieszecki 

Engraçada, Al como é chamada pelas amigas, é a que sempre tem solução para todos os 

problemas. Assumidamente bissexual se envolve com os mais diversos tipos, incluindo 

um homem lésbico. Alice já foi namorada de Bette durante algum tempo, o 

relacionamento acabou de forma cordial e elas mantiveram a amizade. A jornalista 

mantêm um programa de rádio e uma página na internet que contêm o famoso quadro 

pieszecki, que liga pessoas que tiveram algum tipo de relacionamento amoroso, 

formando uma imensa rede de conexão.  

O site e o quadro da personagem realmente existem, o ourchart, criado pela diretora e 

roteirista Ilene Chaicken, reúne fãs do seriado em todo o mundo, que são alimentados 

por informações diretas dos bastidores e têm, através desta página, contato direto com a 

produção e as atrizes. A 5ª temporada da série estreou primeiro na internet, uma 

estratégia esperada vista a grande interação que a série tem com este veículo, um dos 

meios de acesso à serie em diversos países. 

 

Shane  

De aparência andrógena, Shane tem muitos relacionamentos, por sair com muitas 

mulheres, as personagens a consideram o Dom Juan lésbico. Sua beleza e seu carisma 

conquistam e seduzem, mas ela usualmente não se entrega à paixão, só se relaciona 

sexualmente com as pessoas, afirma que gosta das mulheres mas não dos dramas que 
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vêm junto com elas. Oriunda de uma família desfeita, a personagem foi abandonada em 

lares adotivos, de onde fugiu ainda criança à procura da mãe. Desde então tem morado 

de favor em igrejas e abrigos, tendo se prostituído por um tempo em Hollywood, onde 

era confundida com meninos e por isso só fazia programas com homens gays. Shane 

saiu da prostituição mas continua usando drogas, no entanto seu comportamento não é 

questionado, as amigas a aceitam do jeito que ela é e até admiram seu jeito desprendido. 

Esta é a personagem de menor poder aquisitivo, sem ter feito faculdade a cabeleireira 

consegue sua ascensão profissional através do sexo com as clientes. Seu maior talento é 

seduzir. 

Bette Porter 

Diretora do Centro de Artes da Califórnia, Bette é uma mulher bem sucedida na carreira 

profissional. Decidida, chique e requintada, conhecedora exímia das Artes tendo 

estudado na Universidade de Yale. A personagem já aparece na primeira temporada 

casada há sete anos com Tina Kennard, com quem está tentando ter um filho. Para isto, 

Tina abdicou da carreira de executiva e passou a preparar o corpo para a gestação. Bette 

assumiu assim todas as contas, além de ser dona da casa onde elas moram, o que apesar 

de lhe causar certa insegurança, também a deixa em uma posição confortável de 

controle. Além de Tina, Bette , tem uma estreita relação com Alice, com quem namorou 

durante pouco tempo, apesar disto as personagens são muito amigas, além de Alice, 

Bette ainda é amiga de Shane e Dana. Além das amigas há o vizinho Tim e a sua 

namorada Jenny, que se tornará próxima de Bette. Além das amigas, Bette tem uma 

relação conflituosa com a irmã mais velha, Kit Porter, filha do primeiro casamento do 

pai. Kit surge num momento em que está se recuperando do alcoolismo. O pai de Bette, 

mostra grande carinho e predileção por ela, aceita o relacionamento homossexual da 

filha mas não reconhece como legitimo, chegando ao ponto de dizer que o filho de Bette 

e Tina não será seu neto. A personagem tem diversos conflitos ao longo da trama, 

alguns relacionados à questão racial, Bette é afro americana, mas por ser filha de mãe 

branca, e ocupar altos cargos de poder este fator racial é frequentemente “esquecido”, 

inclusive por sua companheira Tina. 

Tina Kennard  

Casada há sete anos com Bette, Tina inicia o seriado se preparando para ser mãe. O que 

nos é contado em um trecho da série é que Tina era heterossexual até conhecer Bette e 

ser seduzida, largando assim o noivo e iniciando seu primeiro e único relacionamento 

homossexual.  Tina abandonou uma carreira promissora de executiva para se dedicar à 
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formação da família. Doce, delicada e muitas vezes submissa, entrega a 

responsabilidade do relacionamento e da família para Bette. A ela cabe apenas cuidar da 

casa e se preparar para ser mãe. Questões importantes são levantadas quando as 

personagens resolvem escolher um doador de sêmen para a inseminação, como 

discriminação racial e monogamia. 

 5. A ANÁLISE 

Para analisar as personagens Tina e Bette, utilizaremos como base os tópicos listados 

por Colling na metodologia que o autor usa para analisar personagens homossexuais na 

televisão, cinema e teatro. Assim será possível traçar as gestualidades e 

subgestualidades, dentre outras características das personagens. A opção foi feita por 

considerá-la permeada dos estudos queer, perspectiva teórica utilizada neste trabalho. 

Tempo de Exibição ou temporada 

 A série contou com seis temporadas, sendo veiculada de 2004 a 2009 nos Estados 

Unidos, no Brasil está em exibição a 4ª temporada. Para a nossa análise, utilizaremos 

apenas a primeira temporada, composta por 13 capítulos. 

Resumo do enredo 

 Bette e Tina estão casadas há sete anos e se preparam para ter um filho. Tina 

abandonou uma carreira de sucesso para se dedicar a esta tarefa, preparando o corpo e a 

mente para a gestação. A história da primeira temporada começa com Bette e Tina em 

busca de um doador para a inseminação artificial, depois de inúmeras tentativas 

frustradas, elas encontram o doador perfeito e a gravidez é concretizada. As 

personagens vivem um casamento considerado por todos como perfeito, a relação é 

reconhecida pelos amigos e pela irmã, mas o pai de Bette não reconhece o 

relacionamento da filha como legítimo. Tina não tem familiares próximos. Neste 

momento a relação começa a se abalar, Tina sente-se muito sozinha e Bette está muito 

ocupada com os assuntos do trabalho. 

Após doze semanas de gravidez, num exame de rotina é constatado que o coração do 

feto parou de funcionar, Tina sofre um aborto espontâneo. Daí em diante a relação 

começa a piorar, culminando em uma traição de Bette. Tina descobre e termina o 

relacionamento, como Bette é a dona da casa onde moram, Tina é quem vai embora. 

Sem dinheiro e trabalho remunerado ela passa a viver de favor na casa da amiga Alice. 

Posição do personagem no enredo 

As duas personagens podem ser consideradas protagonistas, assim como o grupo de 

amigas da comunidade lésbica que elas freqüentam. 
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Contexto social do personagem - a que classe ele pertence 

Bette é diretora do Centro de Artes da Califórnia e Tina era uma executiva de sucesso 

antes de dar uma pausa na carreira para ter o filho. Elas moram numa confortável casa 

com piscina, repleta de obras assinadas por artistas famosos. Pode-se considerar que 

elas têm um padrão de classe média alta. No segundo episódio Bette presenteia o pai 

com uma gravata de U$300. Tina é custeada por Bette, mas a administração das 

finanças não é algo discutido entre o casal. 

Cor 

 Tina é branca e Bette é afro americana, seu pai Melvin é negro e sua mãe era branca. A 

questão racial entra em evidencia no momento da escolha do doador de sêmen para a 

inseminação artificial a qual o casal irá se submeter. Sem o consentimento de Tina, 

Bette escolhe um doador negro. Tina recusa e Bette se ofende pois é uma recusa a sua 

origem. 

Profissão 

 Bette é formada em artes pela universidade de Yale e trabalha como diretora do Centro 

de Artes da Califórnia. Tina tinha uma carreira de executiva mas no momento está se 

dedicando à maternidade. Após a perda do bebê Tina passa a trabalhar voluntariamente 

em uma ONG, seus projetos são bastante elogiados e ela consegue sucesso profissional. 

Tipos de gestualidade 

Colling enumera três tipos 24de gestualidades mais recorrentes: estereotipada, camp e 

não estereotipada. Podemos considerar que Tina e Bette possuem uma gestualidade 

mais de acordo com a descrição não estereotipada. Ambas não apresentam 

comportamento masculino, não andam e não falam de forma caricata. Entretanto Bette 

se encaixa no padrão conhecido como lesbian chic. São mulheres de elevado padrão 

social, freqüentadoras de ambientes requintados, admiradas por sua beleza e 

sensualidade. Bette e Tina não se intimidam em viver publicamente sua sexualidade, 

trocando beijos e carícias em locais públicos, a exceção de quando estão na presença do 

pai de Bette, o conservador Melvin. 

 

                                            
24 Tipos de gestualidade: 
1) estereotipada, com gestual explícito que caracteriza de forma debochada e desrespeitosa à personagem 
homossexual; 
2) gestualidade típica de alguns sujeitos queer, especialmente os adeptos de um comportamento/estética 
camp; 
3) não estereotipada (gestual considerado “normal” e “natural”, sem indicação de homossexualidade, 
inscrito dentro de um comportamento heterossexual); 
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Subgestualidade 

Esta etapa consiste em descrever o vestuário assessórios e maquiagens utilizados pelas 

personagens. Bette tem em seu guarda roupa uma coleção de tailleurs e roupas de grife 

como Gucci e Dolce & Gabana. Os assessórios são básicos e exuberantes como anéis e 

colares de ouro branco. Sempre de salto alto e com o cabelo impecavelmente arrumado, 

Bette é uma mulher elegante. Por estar numa fase mais ligada ao lar, Tina não se 

preocupa muito com o vestuário. Dá preferência a vestidos florais e sandálias rasteiras. 

Quando acompanha Bette a algum evento também dá preferência por vestidos.  

Análise de sequência 

 Faremos análise de algumas cenas do casal Bette e Tina na primeira temporada do 

seriado com o objetivo de identificar a construção das personagens. 

No episódio piloto as primeiras cenas levam o espectador para o ambiente da série. 

Aparecem o letreiro de Hollywood, viadutos repletos de carros e logo após uma rua 

tranqüila, há um homem, Tim Haspel, que arruma cuidadosamente a casa. Logo após 

aparecem Bette e Tina seminuas deitadas em uma confortável cama de casal, as 

personagens estão abraçadas e é possível ver uma aliança nas mãos esquerdas de ambas. 

A primeira cena de Bette e Tina é também a primeira cena com fala do episódio. 

Tina está no banheiro com um aparelho que se assemelha a um 

termômetro na mão. 

Tina: Bette,venha cá. 

Bette: (chegando ao banheiro) o quê? 

Bette: (Bette pega o aparelho nas mãos de Tina e sorri) Você está 

ovulando. 

Tina: Estou ovulando. 

Bette: Vamos fazer um bebê. 

Tina: Vamos fazer um bebê. (as personagens começam a se 

beijar) 

Bette: Por que não se veste e eu deixo você a caminho do meu 

trabalho. (Tina, que parecia estar excitada com as carícias, faz 

uma cara de decepção). 

 (Tina e Bette, The L Word. Episódio piloto, primeira temporada) 

Nesta primeira cena podemos perceber que o casal está se preparando para a chegada de 

um filho .Este é um momento que as duas esperavam e Tina se sente realizada por estar 

ovulando. Bette mostra-se muito feliz, mas em meio à comemoração apaixonada a 
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personagem já indica que além da família, o trabalho também é uma grande 

preocupação. Ao dizer “por que não deixo você a caminho do meu trabalho” é como se 

ela dissesse, “olha eu estou feliz mas tenho que trabalhar, alguém vai ter que sustentar 

esta família” Bette deixa Tina visivelmente desapontada pois esta esperava que as 

carícias continuassem e provavelmente progredissem para o ato sexual, o que não 

ocorre. 

Agora segue a descrição da segunda cena do casal, ainda no episódio piloto. As 

personagens resolvem procurar um famoso terapeuta para saber se as questões 

emocionais entre elas estão equilibradas para a chegada do bebê. 

Tina: (sentada sozinha frente a frente com o terapeuta) Ela 

sempre se atrasa. Tinha uma reunião com a diretoria e depois 

com um artista. Bette é a diretora do Centro de Artes da 

California (diz orgulhosa). 

Terapeuta: Entendo 

Tina: E provavelmente vai estar bem estressada com o tempo. 

Depois disso temos que colher esperma. Estamos tentando ter um 

bebê, nosso amigo Sean irá doar o esperma. 

Bette chega ao consultório, entra na sala ainda falando ao 

telefone, dando ordens aos seus assessores.  

Bette: Desculpa o atraso. 

Bette: (Agora sentada ao lado de Tina) Bem, eu estou aqui. 

Terapeuta: Então... 

Terapeuta: Podem me dizer qual o propósito de terem um filho 

juntas se a relação de vocês está uma merda há mais de três 

anos? 

Tina: Não está uma merda. Pode não ser perfeita... 

Bette: Há muito mais numa relação do que sexo. 

Tina: Estamos juntas há sete anos 

Terapeuta: Conheço casais que transam depois de sete anos. 

Bette: Bem, não é que nunca transemos... 

Tina: Muitos casais heterossexuais têm filhos quando a relação 

não está bem. 
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Bette: (Atendendo novamente ao telefone) Você não entende 

mesmo o que ocorre numa relação lésbica. Sabia que era má 

idéia, não acredito que um terapeuta homem possa entender. 

Terapeuta: No começo o sexo é excitante, ilícito, apaixonado... 

tem aquela coisa...mas logo uma simbiose se desenvolve. 

Acontece especialmente com duas mulheres, no esforço de se 

comprometer uma com a outra. E quando ocorre a união...a 

intensa dependência mútua pode dissuadir a intimidade sexual. 

Tina: ( com um tom sarcástico) Oh meu Deus, lésbicas querem se 

casar! 

Terapeuta: Temos que parar agora (indicando que o tempo da 

sessão acabou). Querem marcar outra sessão? 

Bette: Nos o avisaremos, acho que Tina e eu precisamos 

conversar. 

Terapeuta: E essa inseminação? 

Tina: Não está aberta a discussões 

Terapeuta: Não está aberta a discussões? 

Tina: Não, não está. Pedi demissão. Eu era uma executiva de 

sucesso, agora quero relaxar e preparar meu corpo para a 

gravidez. É o que vou fazer, estou pronta para começar uma 

família. (Agora olhando para Bette) Estamos prontas para 

começarmos uma família. Certo? 

Bette: Absolutamente. Certo, ok. Tchau. 

(Tina e Bette, The L Word. Episódio piloto, primeira temporada) 

Nesta cena ficam evidentes alguns aspectos importantes: elas têm uma relação que não 

está bem e nisto Tina compara a relação com a de um casal heterossexual, é possível ter 

filhos e constituir uma família mesmo que o relacionamento não esteja bom pois os 

casais heterossexuais fazem isto. Fica indicado também que Bette é muito ocupada e 

que Tina busca atividades nas quais a companheira de fato não poderia estar. Por fim o 

que de mais interessante podemos extrair desta cena é que elas não se consideram uma 

família, neste e em outros momentos as personagens idealizam que a família irá se 

concretizar com a chegada do bebê, como se duas pessoas não fossem suficiente, o bebê 

vem para completar e legitimar a relação, reiterando padrões de uma família 

heteronormativa. O fato de Tina se dedicar exclusivamente à gravidez coloca Bette na 
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posição de única provedora da casa. Os papéis se mostram bastante demarcados, 

trabalhar e sustentar a família não são de fato atribuições masculinas. O que nos 

interessa descobrir é se as personagens reproduzem a hierarquia heterossexista, onde os 

papeis culturalmente masculinos são valorizados em detrimento de características 

atribuídas ao sexo feminino. 

A terceira cena descrita, também no episódio piloto acontece quando o casal volta ao 

terapeuta para uma segunda consulta. 

Tina: (Sentada sozinha frente a frente com o terapeuta) Disse que 

estava vindo (se referindo ao atraso de Bette). Foi meio de ultima 

hora. 

Terapeuta olhando no relógio: acha que ela pode não aparecer? 

Tina: Não sei. 

Terapeuta: Talvez devêssemos passar um tempo falando sobre 

você. 

Bette: (entrando agitada pela porta) Desculpa o atraso, tenho 

uma boa desculpa. Não torne as coisas difíceis para mim. 

Encontrei o doador perfeito ( as personagens passaram por uma 

saga tentando encontrar um doador que atendesse aos pré-

requisitos que estabeleceram). 

Tina: Quem? 

Bette: Marcus Allenwood. Ele é artista e foi selecionado para a 

Bienal Withney. Falei sério com ele. 

Tina: Mas não o conheço 

Bette: Mas sei exatamente o que estamos procurando...ele é 

perfeito. Tem um filho, então pode conceber. 

Tina: Eu não o conheço. 

Bette: Vai conhecê-lo amanhã. Ele vai chegar as 11h e você irá 

levá-lo ao banco de sêmen. 

Aqui fica evidente a característica controladora da personagem Bette, que escolhe o pai 

da criança sem Tina ao menos conhecê-lo. A opinião de Tina é importante mas Bette crê 

que as suas decisões são as melhores. Tina se surpreende com o fato de Marcus ser 

negro, Bette não havia mencionado, mas mesmo assim eles vão juntos ao banco de 

sêmen e é feita doação.  Este é o motivo da primeira briga das personagens, Tina se diz 

despreparada para ser mãe de um negro, ela considera também um duplo fardo para a 
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criança, ser de uma família homoparental e negra. Bette, que é afro americana, se sente 

ofendida com os comentários preconceituosos da companheira. Mesmo achando Marcus 

o doador perfeito, Bette prefere não contrariar Tina e elas passam a buscar qualquer 

outro doador, entretanto não há êxito na busca. O capítulo é finalizado com uma tórrida 

cena de sexo entre as personagens, a cena chama atenção pela veracidade da 

interpretação, beijos calorosos, mãos passando por todo o corpo, seios a mostra, 

entretanto a direção de arte e fotografia surpreendem pela qualidade, se naquele 

momento fica claro o apelo homoerótico da série. Logo após a personagem Shane diz: 

“Vocês acabaram de transar não foi? Isso me dá esperança, saber que mesmo depois 

de tanto tempo duas pessoas ainda podem ser felizes.” fica explicito que o 

relacionamento do casal é admirado e respeitado pelos amigos e vizinhos por ser 

modelo de estabilidade. 

No segundo episódio, Let’s do it (vamos fazer isto) é introduzida uma vinheta de 

abertura, uma faixa azul com um L maiúscula rodeada de palavras em inglês também 

iniciadas com a letra l. A música de fundo é apenas som instrumental. Não há também 

uma retrospectiva do episódio anterior. 

Tina está se exercitando na rua onde mora e de repente para de 

correr e pensa alto 

É, vamos fazer.  

Entra em casa e encontra Bette, recém saída do banho, vestida 

com um roupão branco penteando os cabelos em frente ao 

espelho. 

Tina: adivinhe... 

Bette: estou toda limpa e você vai me deixar com suor 

Tina: agora não,mais tarde. Quando fizermos a inseminação. 

Você e eu, hoje à noite, aqui em casa...excitadamente e 

apaixonadamente, sem médicos, sem luzes fluorescentes nem 

aventais. Você quer? 

Bette: Sim eu quero, mas da última vez que verifiquei, precisava 

de esperma para dar certo. 

Tina: Vou ao banco de criobiologia esta tarde. 

Bette: Buscar o esperma de Marcus? 
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Tina: Sim. Não sei o que eu estava pensando, não há razão 

nenhuma na terra para eu não querer fazer um bebê com você 

usando um doador negro. 

As duas se despem, entram no Box do chuveiro e começam a se beijar. A cena da 

inseminação também é carregada de sensualidade, Tina faz do momento de concepção 

uma noite romântica. O sexo entre as personagens é sempre acompanhado de muito 

carinho e juras de amor, as câmeras fazem closes na pele, no beijo e no toque de tal 

forma que alguns telespectadores realmente acreditar que há uma relação amorosa fora 

do set. 

A mudança de idéia de Tina apresenta uma das características que marcam a 

personagem nesta primeira fase: a insegurança. Acostumada a deixar que Bette tome 

todas as decisões, Tina se mostra confusa e perdida, sem força de argumentação. Seu 

comportamento as vezes beira a infantilidade, o tempo ocioso faz com que ela se 

dedique exclusivamente ao lar e à sua companheira. Bette se mostra interessada nos 

assuntos da casa mas os problemas no trabalho são sua maior preocupação. Os dramas 

vividos por Tina parecem menores diante da importância dos problemas de Bette. Isto 

fica evidenciado no episódio 3, Longing quando Tina descobre estar grávida. 

Tina engravida e Bette fica chateada por não ter sido a primeira 

a saber, elas tem uma discussão no bar The Planet, saem e depois 

entram no carro. 

Bette: Desculpa 

Tina: Olha, eu sei o quanto está estressada, eu estou tentando te 

deixar em paz. Mas as vezes preciso de alguém para 

compartilhar. Isso é tão errado? 

Bette: Não, é triste. 

(Bette e Tina. The L Word, episódio Longing) 

No episódio 5 se estabelece uma grande tensão, as personagens se preparam para contar 

ao pai de Bette, o conservador Melvin, que Tina está grávida. Pelo dialogo estabelecido, 

fica evidente que ele sabe que as duas mantêm um relacionamento amoroso, entretanto 

ele não  a aceita como uma relação legitima. 

Bette e Tina jantam com o pai de Bette, Melvin, que está na cidade a negócios. 

Os três entram no restaurante conversando a respeito de uma conquista de Bette no 

trabalho 
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Melvin: É incrível, o que eu sempre digo a você...é minha filha, 

pode fazer qualquer coisa que botar na cabeça. 

Melvin para Tina: então, o que acha de minha menina? 

Tina: Acho - a maravilhosa. Acho que a exposição vai ser 

incrível. 

Melvin: E como vai sua carreira Srta. Kennard? 

Tina: Não tenho uma no momento, deixei o estúdio há sete meses. 

Bette: Acontece pai que Tina está fazendo algo muito 

especial,algo para nós duas. Tina, quer contar a ele? 

Tina: OK. Melvin, Bette e eu vamos ter um bebê. 

Bette: Papai, Tina e eu vamos ter um bebê. 

Melvin: Não entendo. 

Tina: Estou grávida. 

Melvin, olhando para Tina: E está feliz com isso? 

Tina: Claro 

Bette: Papai... 

Melvin: Desculpa, não estou familiarizado com a reação certa. 

Bette: Há muito tempo que estamos tentando fazer isso. 

Queremos muito. 

Melvin: Eu não sabia disso. 

Bette: Bem, o que acha? 

Melvin: Não sei, esta criança... Você vai cuidar dela e da Srta 

Kennard? 

Bette: Pai,somos um casal, vamos formar uma família. 

Melvin: Se isso te deixa feliz.... 

Bette: Bem, não te deixa feliz? Vai ter outro neto. 

Melvin: Isso é biologicamente impossível. A não ser por uma 

evolução médica da qual eu não esteja a par. A possibilidade de 

que esta criança seja minha neta não existe. Portanto fico feliz se 

é o que você quer na sua amizade com Srta Kennard mas, 

realisticamente não pode me pedir para participar desta ficção 

de sua criação. 

Tina: Bette e eu passamos por tanta coisa, conversamos como 

nosso filho pode refletir quem somos mesmo com os limites da 
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biologia. Por isso resolvemos usar um doador negro. Assim 

quando olharmos para nosso filho, e você para o seu neto todos 

nós estaremos olhando para um rosto familiar. 

Melvin: O pai desta criança é um negro? 

Bette: O doador pai... é um artista negro. 

Melvin: Um negro. E  por causa disso devo me sentir mais 

próximo desta criança? Por que nós negros somos de algum 

modo relacionados? Nós viemos de alguma tribo na África onde 

tocávamos tambor? Isso é um absurdo, você é uma mulher que 

freqüentou uma das melhores universidades, como isso pode ser 

lógico? 

Bette: Pai... 

Tina: Não estou me sentindo bem, vou embora 

Bette: Eu levo você 

Tina: Não... fique. 

Melvin: É uma pena que não se sinta bem, a Bette voltará logo 

para casa. 

(Bette, Tina e Melvin. The L Word, episódio Lawfully) 

O preconceito de Melvin deixa Bette visivelmente triste, a cena mostra como para ele, a 

relação entre as duas não passa de uma fantasia, algo sem real importância. Um fator 

preponderante é como a questão das identidades aparece aqui representada, a identidade 

negra da criança não seria para ele motivo de aceitação desta como sua neta, assim 

como a homossexualidade de Bette não o fez amar menos a filha.  O que mais chama a 

atenção é a impotência e fragilidade de Tina diante desta conversa, como não consegue 

mais argumentar ela vai embora sozinha. 

Bette irá fazer uma importante viagem de negócios e Tina irá como sua acompanhante. 

Bette conversa com Tina ao mesmo tempo em que dá ordens aos seus assessores. Tina 

está sentada na cama enquanto Bette arruma as malas. 

Bette: Você se sente muito mal? 

Tina: Suspira e sorri balançando a cabeça negativamente. 

Bette: Você poderá dormir durante o vôo. Estamos na primeira 

classe, não é legal? 

Tina: É sim. A Fundação Peabody incluiu meu nome no convite. 

Pela primeira vez não somos Bette Porter e convidado. 
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Bette: Eu vou mimar você. Não precisa fazer nada, eu vou te 

carregar até lá ok. E a beija carinhosamente. 

Tina: Tentando levantar da cama Ah.... 

Bette: Não está a fim disto está? 

Tina: Não, eu estou bem...vou ajeitar tudo. Ok.. so vou me sentar 

um pouco. 

Bette: Quer saber? Sua saúde é a coisa mais importante em nossa 

vida agora, se precisar ficar em casa eu vou ficar bem. 

Tina: Tem certeza? Isso é importante para você, eu queria estar 

lá. 

Bette: Preferia que você fosse, mas você tem que fazer o que seu 

corpo pede. OK? 

Tina: Eu queria me sentir melhor. 

(Bette e Tina. The L Word, episódio Losing it) 

 Fica estabelecida a divisão de papéis, Bette vive para o trabalho, enquanto a família é 

responsabilidade de Tina. Enquanto a primeira é extremamente racional em suas 

atitudes, a segunda se deixa reger pelas vontades do seu corpo, da biologia. 

Durante a viagem Tina passa por alguns problemas quando a namorada do doador de 

sêmen descobre que ela está grávida. Tina tentou insistentemente falar com Bette para 

contar-lhe que estava sofrendo ameaças mas não conseguiu, por isto quando Bette vê 

um grande número de ligações de sua companheira, percebe que há algo de errado e 

imediatamente volta para casa. 

Bette, chegando em casa: Oi, o que aconteceu? E o bebê, está 

bem? 

Tina: Está bem, está tudo bem. 

Se abraçam felizes 

Bette: olha para a sala e vê que todas as amigas dormiram por 

ali O que está acontecendo? Fiquei preocupada.Deixou tantas 

mensagens de voz e eu não consegui falar com você. 

Tina: Daí pegou um avião e voou até aqui? Diz carinhosamente. 

Bette: Fiquei preocupada. Diz seriamente. O que aconteceu? 

Tina: Foi uma mulher louca...a namorada do Marcus, encontrei 

com ela.. e... diz( de forma envergonhada) -  eu não consegui 

contornar a situação. 
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Bette: decepcionada diz... - Eu voei de Nova Iorque até aqui... 

Tina: - Desculpe 

Shane: Bette, como estava Nova Iorque? 

Bette: Foi incrível, parecia que Nova Iorque inteira sabia como 

consegui trazer aquela exposição para o CAC. Eu era uma 

estrela e hoje Peggy Peabody estava dando uma festa para mim... 

e eu estava cultivando um super doador que eu esperava tornar 

parte do meu corpo de diretores. 

Kit: E agora você não vai estar lá. 

Tina: Completamente decepcionada consigo mesma - Devem ser 

os hormônios. 

Bette: Estou feliz que esteja bem. Isso é o que realmente importa. 

Tina: Desculpa 

Bette: Suspira ainda com ar de frustração. 

(Bette, Tina, Kit e Shane. The L Word, episódio Losing it) 

Enquanto Bette enfrenta e supera todos os seus obstáculos profissionais, Tina se mostra 

fraca, insegura e impotente, precisando sempre de alguém para ampará-la. A decepção 

de Bette fica evidente. 

No sétimo episódio Bette e Tina estão fazendo terapia em grupo, esta cena se passa em 

um momento onde todos são levados a falar de seus medos: 

 

Terapeuta: As vezes sou passiva quando... 

Tina: Deixo Bette tomar todas as decisões financeiras da nossa 

vida, mesmo tendo combinado que... 

Terapeuta: Está bom Tina. 

Terapeuta: Tenho medo que... 

Bette: Passo 

Tina: Sei que Bette e eu temos alguns medos ou então não 

estaríamos fazendo parte deste grupo. Mas estamos bem a 

vontade com o fato de sermos mães lésbicas. Acho que o nosso 

maior medo seria se o pai da Bette vai ou não aceitar o nosso 

filho. É isso, que o pai da Bette não considere nosso filho como 

seu neto. 
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Bette: Meu maior medo de ser mãe é de talvez não ser uma 

provedora suficientemente boa. 

( Tina, Bette e o Terapeuta. The L Word, episódio L’ennui) 

 

No episódio número nove Bette está na cozinha fazendo o café da manhã, é a primeira 

cena em que a personagem aparece realizando uma atividade doméstica. Esta função é 

responsabilidade de sua companheira, que costuma preparar jantares e cuidar da casa. 

Tina entra correndo em casa. 

Tina: Bebê, achei que você já tivesse saído.  

Bette: Não..tenho mais cinco minutinhos 

Tina: Importa-se de tirar o carro? Os rapazes estão aí com o 

tanque e não estão conseguindo passar. 

Bette: Que tanque? 

Tina falando com os entregadores: Tudo bem, ela vai tirar em um 

instante. 

Tina, para Bette : Vai tirar ou não vai? 

Bette, incrédula com o que vê : E  um daqueles tanques de 

nascimento? 

Tina: É 

Bette: Quando é que concordamos com o parto dentro d’agua? 

Tina: Quando eu decidi dar à luz desta maneira. Não quis te 

incomodar com isto. 

Bette sorri ainda incrédula: Mas ainda faltam seis meses! Por 

que está comprando isto agora? 

Tina: Porque consegui um bom preço, seria mais caro alugar um 

Bette: E o que  a Dra Williams acha disso? 

Tina: Ela acha ótimo. 

Bette: Então falou com ela e comigo não? 

Tina: Bebê, por favor, tire o carro. 

(Bette e Tina. The L Word, episódio Luck next time) 

Outra cena, no mesmo episódio. Bette e tina estão deitadas na cama, conversando sobre 

os acontecimentos do dia. 

Tina: Está chateada por eu ter tomado uma decisão? 

Bette: Não...eu apenas me sinto um pouco ignorada 
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Tina: Você me passa um sentimento de que tem muito orgulho de 

estar comigo, e isto me faz sentir segura e amada. É ótimo, mas 

ultimamente não tenho sentido isso. Então tenho tentado apenas 

me concentrar em mim mesma. E tenho tentado não ficar 

assustada com isso. (Bette e Tina. The L Word, episódio Luck 

next time) 

 

 

Bette perde pouco a pouco o interesse que tinha por Tina, passando a considerá-la fútil e 

com problemas sem importância. A personagem se coloca como a única responsável 

pelo equilíbrio e sustento da família, a que não pode ser vulnerável, nunca. 

Nesta cena, do décimo episódio,Bette e Tina estão na terapia de grupo, Tina esta muito 

abatida pelo aborto espontâneo que sofreu. 

Tina – Sei que só estava de doze semanas... mas sinto como se 

tivesse perdido alguém com quem eu estive a vida toda. 

Tina: - Meu menininho. Semana passada descobrimos que iria 

ser um menino. 

Os colegas da terapia passam a expressar suas opiniões 

Colega da terapia – Tente de novo. Sei que é difícil pensar nisso 

agora, mas você pode tentar novamente. 

- Sei que Tina está arrasada, sei que é como deve estar. Está 

lamentando. Estou preocupado com você Bette. 

 - Vejo você firme e forte, deixando Tina se apoiar em você.  E 

você, já absorveu? Já chorou? 

Bette: Acredite, eu já absorvi. 

Terapeuta: Mas Karen fez uma pergunta específica. Você já 

chorou? 

Bette pensa, respira e responde: Eu não preciso chorar. 

Na seqüência, Bette aparece saindo da reunião, falando ao celular sobre um importante 

assunto de trabalho. Enquanto isso Tina conversa com um colega que tenta confortá- la. 

O aborto representou para Bette a perda do bebê, enquanto que para Tina foi o fim de 

um sonho e uma frustração pessoa. Se para a primeira há conquistas importantes em sua 

vida profissional , para a segunda, que tinha como única obrigação ser mãe, so há falhas 

e decepção. 
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Entretanto este é também o momento de virada da personagem, poderia-se dizer que há 

duas fases de Tina na primeira temporada. Segundo as roteiristas dá serie, havia uma 

preocupação constante em não tornar a personagem sem graça. 

Na primeira temporada, Tina foi a mais difícil porque a 
personagem enfrenta tanta coisa no relacionamento dela com a 
Bette. Estávamos sempre procurando maneiras para ela 
desenvolver sua própria identidade, mas nós nunca chegamos 
lá, no que diz respeito à estória em si. Eu fiquei preocupada de 
estarmos fazendo a personagem ficar sem-graça, e ela merece 
muito mais do que isso. E ela demonstra isso na segunda 
temporada.(Site After Ellen, entrevista com Guinevere Turner) 

 

Episódio 11  

Bette anda pela casa, de roupão como se estivesse estranhando 

alguma coisa. Encontra Tina de pé na cozinha , já arrumada 

para sair. 

Bette: - Opa. Não está saindo, está? 

Tina: - O Oscar e eu devemos estar no tribunal às 8:15h. O Artur 

Croft irá nos representar. 

Bette: - Uau, vocês conseguiram o Artur Croft? 

Tina, arrumando a pasta:  - Sim, não lembra? Eu o conheci 

quando estava processando a Warner pelo meu roteiro. 

Bette: - Uau, então o Oscar deve estar muito animado. 

Tina: - Sim. Depois do tribunal tenho uma reunião com 

estudantes, vamos começar uma cooperativa de comida 

orgânica.... Não acha legal? 

Bette: Sim...Ótimo. 

Tina se despede com um beijo rápido 

Bette: Ei, Tina... Aquele meu terno, Jil Sander, você tem idéia de 

onde está? 

Tina: - Eu acho que está na lavanderia, eu o levei para lá. 

Bette: Ótimo, você pode pegá-lo hoje então? 

Tina: - Eu... pode pedir para o James (secretário particular de 

Bette) fazer isto? Estou com uma semana bem cheia. Tchau. 

Bette fica visivelmente decepcionada. 

Após o aborto, Tina volta a trabalhar em causas voluntárias, entretanto, o que era para 

ser uma distração acaba ganhando real importância em sua vida. Bette começa a 
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reclamar pois Tina não faz mais as funções diárias como cuidar da casa. O figurino da 

personagem também se modifica, Tina passa a usar mais ternos e calças em detrimento 

dos vestidos que usava mesmo antes da gravidez. 

Bette começa a se envolver com a “carpinteira” Candance, e acaba traindo Tina, que 

descobre e põe fim à relação. A cena é repleta de violências físicas e verbais, Tina 

repete inúmeras vezes  a palavra fuck you, que significa foda-se. Enquanto Bette diz 

somente I Love You, eu te amo. No inicio do combate corporal, Tina agride Bette com 

inúmeros tapas, socos e empurrões. Logo após Bette a domina, rasga suas roupas e 

começa a forçar o ato sexual. Tina tenta contê-la, grita e pede que ela pare. Entretanto 

logo depois a própria Tina retoma o sexo, colocando a mão de Bette em sua genitália. 

As personagens começam a se beijar e chorar ao mesmo tempo. Na cena seguinte Tina 

já aparece na casa de Alice, para onde se muda após o fim da relação. 

Características gerais dos personagens:  

Bette – Imperativa, a coordenadora do CAC dá ordens e delega funções a todo tempo. 

Acostumada a lidar com grandes pressões, mobiliza as pessoas para lhe ajudarem 

quando quer alguma coisa. Sua principal característica é ser controladora. 

 

Tina – Dedicada e companheira, Tina mostra-se sensibilizada com a gravidez. Solitária 

e dependente de atenção precisa sempre de pessoas ao seu redor. É insegura. Julga seus 

problemas menos importantes que os da companheira, o que a faz se colocar em uma 

relação de inferioridade. Sua única ocupação é gestar o filho do casal, por isso o aborto 

representou para ela uma grande frustração. 

Aspectos sobre a sexualidade dos personagens:  

Tina e Bette se apresentam como lésbicas, elas têm um relacionamento assumido 

Em que ponto da narrativa fica claro que a personagem é homossexual? 

Como se dá a performatividade de gênero? Que normas ou conjunto de normas o 

personagem reitera e/ou reforça? 

A feminilidade de Tina é frágil, insegura ate pelas roupas se torna perceptível. 

Como se dá a performatividade de gênero? Que normas ou conjunto de normas o 

personagem reitera e/ou reforça? 

As personagens trazem á tona dois estereótipos recorrentes da sociedade, para além de 

aspectos relacionados à homossexualidade. Tina é a mulher, dona de casa e responsável 

pela família. Suas obrigações se restringem ao lar, assim a personagem se conforma 

num papel de insignificância das funções ditas “femininas”. O momento de virada da 
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personagem é justamente quando ela abandona, se livra da feminilidade, representada 

na trama pela maternidade, e passa a trabalhar fora. 

Bette, ao contrário é a provedora do lar, sua vida profissional é a coisa mais importante 

não só para ela mas para a família, Tina, Melvin e Kit se sentem orgulhosos com o 

sucesso profissional da diretora de artes do CAC. A personagem além de reproduz o 

estereótipo lesbian chic - mulher lésbicas sofisticada - reitera também a importância 

dada às funções masculinas, como trabalho e poder. Bette não é masculinizada, 

personagem e atriz são um ícone de beleza feminina, entretanto, na relação com Tina, 

exageradamente frágil e sensível, as características masculinas são evidenciadas, o que 

heteronormatiza a relação. Quando Tina desiste de ser mãe e se volta ao trabalho, 

trocando os trabalhos domésticos pela carreira, o onde os papeis que correspondem aos 

estereótipos de gênero de masculino e feminino ficam evidenciados. Ainda podemos 

observar que quando este modelo se desfaz, o casamento acaba .  

Poderiamos classificar que a representação do casamento de Bette e Tina pertence ao 

resultado25 4 da metodologia usada por Colling, este resultado define, a partir da análise 

que a constução se dá da seguinte forma: “caracteriza os personagens homossexuais 

dentro de um modelo heteronormativo, mas constrói um tratamento humanístico e 

contribui para o combate aos preconceitos e a homofobia”.  Acreditamos que Bette e 

Tina se enquadram nesta classificação pois a construção do casal se dá dentro de um 

modelo heteronormativo, evidenciado pela clara divisão em papéis masculinos e 

femininos, com forte hierarquização das funções. Papéis historicamente atribuídos como 

masculinos, como prover o lar e trabalhar fora, são hiper-valorizados, em detrimento 

das funções domésticas, classificadas como femininas e de menor importância. Bette e 

Tina buscam construir uma família nos modelos heteronormativo- pai, mãe e filho- nem 

que para isso tenham que se travestir ou incorporar papéis que até antes não viviam, 

como Tina que abandona sua carreira promissora para se tornar dona- de - casa. 

                                            
25 Resumo conclusivo e redutor sobre a representação dos homossexuais na sociedade: 
Resultado 1: forte carga de estereótipos e outras características que contribuem para a reduplicação dos 
preconceitos e da homofobia; 
Resultado 2: caracteriza os personagens com alguns elementos da comunidade queer, constrói um 
tratamento humanístico e contribui para o combate aos preconceitos e a homofobia; 
Resultado 3: caracteriza os personagens homossexuais dentro de um modelo heteronormativo que 
contribui para a reduplicação dos preconceitos e da homofobia; 
Resultado 4: caracteriza os personagens homossexuais dentro de um modelo heteronormativo, mas 
constrói um tratamento humanístico e contribui para o combate aos preconceitos e a homofobia. 
Resultado 5: indica uma representação dúbia e produz dúvida sobre o tratamento dado. 
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 Entretanto, apesar da construção deste casal estar presa a moldes heteronormativos, os 

temas e o modo de construção da trama evidenciam questões de relevância para a 

comunidade lésbica, tratando –os  de forma respeitosa e próxima da realidade. Assuntos 

como, maternidade, preconceito, saúde e direitos humanos permeiam o universo da série 

sendo tema recorrente em todas as temporadas posteriores. O fato de a direção, 

produção e muitos roteiros serem de Ilene Chaicken, lésbica assumida, contribuiu para a 

identificação do público não só com as personagens, mas também com a diretora, que 

ganhou inúmeras fãs com as quais mantém conversas no ourchart e através de cartas e 

e-mails. O fim do seriado no ano de 2009 deixou um imenso contigente de “fãs órfãs” 

da série, estas serão contempladas com o reality show lésbico que deve sua existência 

ao grande número de patrocinadores e apoiadores conquistados com The L Word, Ilene 

Chaicken conseguiu um fato raro entre as produções hollywoodianas: escolher quais 

anunciantes estariam em seus produtos. Na primeira temporada a Subaru, grande 

automobilística japonesa é presença marcante na série, nas temporadas subseqüentes a 

série foi ganhando confiança e investimento dos apoiadores, tornando-se um sucesso 

comercial. 
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6.CONCLUSÃO 

O seriado The L Word é de fundamental importância para a história da representação 

das lésbicas na televisão mundial, instaurando uma nova etapa na produção de conteúdo 

televisivo para as mulheres homossexuais. Entretanto a quebra dos paradigmas e dos 

modos de representação não se faz de forma abrupta, a construção das personagens se 

mostrou de acordo com o meio no qual o produto audiovisual foi criado: a industria 

cultural. A representação das personagens Bette obedeceu ao padrão, também 

estereotipado, da lesbian chic, a gestualidade e a sub-gestualidade utilizados na 

construção de Bette apontam para isto. Já a personagem Tina Kennard foi construída 

com uma feminilidade excessiva, justificada na trama pelos hormônios e a gravidez, 

apenas reiteram que o ser mulher é algo biológico e não cultural.  Este contraste entre as 

personagens fez com que a divisão do casal em papéis masculino e feminino fosse 

visível, através também dos grandes indícios da sujeição moral sofrida pela personagem 

Tina. Quando esta se livra da função biológica feminina, representada na trama pela 

maternidade, o relacionamento não suporta o peso e desaba. O casal só conseguiu existir 

enquanto os padrões heteronormativos eram reproduzidos dentro da relação.  

 Portanto cremos que a série The L Word construiu, na primeira temporada, um casal 

homossexual com alguns pontos de heterossexualidade. Os papéis estabelecidos, com o 

poder centralizado em um dos pólos, tornou a representação do casal 

heteronormatizada, com a incorporação de papéis masculinos e femininos. 
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Anexo A- Bette e Tina 


