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EDITORIAL  

Vivemos numa época em que as fronteiras das categorias relativas ao género tendem a 

tornar-se mais fluidas e em que as abordagens às questões de orientação sexual desafiam as 

categorias mais utilizadas, nomeadamente as categorias “lésbicas”, “gays”, “heterossexuais” e 

“bissexuais”. E é nesta época, em que as teorias queer e pós-estruturalistas sugerem formas 

de repensar o género e as identidades sexuais, que surge a presente publicação digital 

dedicada às questões lésbicas.  

Será pertinente a existência de uma publicação exclusivamente dedicada às questões 

lésbicas? Para nós, os elementos da equipa editorial desta publicação, a resposta é óbvia. O 

que necessita de ser clarificado são os nossos motivos. 

Os trabalhos baseados na teoria queer reconceptualizaram as identidades sexuais, 

tornando-as mutáveis e instáveis e encarando-as mais como conceitos criados pelas estruturas 

discursivas do que como características dos indivíduos. A conexão lógica e a correspondência 

entre sexo biológico, género e desejo têm sido desafiadas por autoras/es como Judith Butler, 

propondo uma visão de género como necessariamente performativo e sugerindo modos 

alternativos de explorar as formas específicas através das quais as lésbicas ‘fazem’ género e o 

relacionam com a masculinidade e a feminilidade (Eves, 2004).  

A coexistência de diversas experiências e identidades lésbicas tem facilitado a inclusão de 

novos significados nas vidas quotidianas. Novas e alternativas formas de ser coexistem com 

perspectivas de identidades lésbicas há muito estabelecidas (Farquhar, 2000). 

A nossa abordagem ao conceito de espaço de vivência da homossexualidade baseia-se nas 

abordagens queer e pós-estruturalistas. Trata-se de um conceito que permite teorizações que 

vão para além das metáforas espaciais de dentro/fora e que permite ver os espaços como 

múltiplos e fragmentados. Como afirma Valentine (2002), as categorizações dualísticas – 

dentro/fora – que são frequentemente baseadas em outros dualismos como “branco/preto”, 

“macho/fêmea”, “heterossexual/homossexual”, também têm sido desafiadas devido à forma 

como obscurecem a diversidade de experiências e de pontos de vista entre e dentro dos vários 

grupos. 

Baseadas nas abordagens corporizadas (embodied) à investigação, acreditamos que o 

conhecimento é produzido em contextos e circunstâncias específicas e que o reconhecimento 

do facto do conhecimento ser situado conduz à confirmação da importância da ‘posição’ e da 

‘posicionalidade’ do/a investigador/a, bem como das suas específicas e corporizadas 

localizações. Segundo esta perspectiva, é importante que os/as investigadores/as sejam auto-

reflexivos/as e que assumam posições explícitas, de forma a ultrapassar falsas noções de 

neutralidade (Valentine, 2002). 
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Todos os elementos da equipa editorial desta publicação têm em comum a experiência de 

trabalho voluntário em grupos de apoio a lésbicas no contexto de uma organização não 

governamental de defesa dos direitos das lésbicas. Esta experiência ofereceu-nos 

oportunidades de aprendizagem sobre a vida quotidiana de mulheres com relações 

sexuais/emocionais com outras mulheres, sobre as suas experiências sociais e emocionais, as 

suas expectativas, medos e ansiedades. Trabalhámos com grupos muito heterogéneos, mas 

com alguns factores em comum, nomeadamente todas as mulheres viviam em contextos 

sociais discriminatórios. Tornou-se evidente a necessidade de abordagens específicas às 

realidades destas mulheres que incluíam dimensões socioeconómicas, políticas e psicológicas 

muito diversas. 

Acreditamos que estas diferentes dimensões criam uma paisagem específica que não é 

possível estudar e compreender com recurso a uma análise feminista ou LGBT. Este foi o 

ponto de partida do LES Online. Convidámos investigadores/as e activistas para partilharem as 

suas visões e argumentos sobre o seguinte problema: Os temas relacionados com as lésbicas 

são frequentemente abordados num enquadramento feminista ou LGBT. Existem questões que 

não se tornam visíveis em contextos feministas ou LGBT? Há necessidade de uma abordagem 

específica? 

Agradecemos às/aos autoras/es dos artigos deste primeiro número pelas suas contribuições 

para uma melhor compreensão destas questões.  
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