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EDITORIAL 

A chamada de artigos do presente número da LES Online convidou investigadoras/es e 

activistas a submeter artigos sobre o tópico “Activismo e Academia: Intersecções, Conflitos e 

Potencialidades”. As motivações para o lançamento deste desafio resultaram do 

reconhecimento da importância da promoção da investigação académica no que se refere ao 

tema “orientação sexual lésbica”, assim como da importância da promoção da ligação entre 

activismo e academia neste domínio. 

Pela primeira vez, todos os artigos de um número da LES Online são escritos por autores 

portugueses. A especial importância do tópico “Activismo e Academia: Intersecções, Conflitos e 

Potencialidades” para Portugal constitui uma possível explicação para tal facto. Na realidade, 

as questões de orientação sexual estão quase ausentes dos currículos académicos e dos 

projectos de investigação. Ferreira e Silva (2010) referem, baseadas num conjunto de 

entrevistas com activistas e académicos/as, que a academia portuguesa continua a resistir a 

investir na investigação sobre questões de orientação sexual, apesar do crescente interesse 

dos alunos de estudos graduados e pós-graduados em integrar esses temas nos seus 

trabalhos. 

A circunstância de a maioria das/os insvestigadoras/es da academia portuguesa, que estão 

a trabalhar sobre questões de orientação sexual, estarem também, de alguma forma, 

relacionadas/os com o activismo feminista ou LGBT (Ferreira e Silva, 2010), constitui outra 

possível justificação para o “tom português” deste número. Por outro lado, nos últimos anos, 

tem-se assistido em Portugal à (re)entrada de activistas LGBT na academia para 

desenvolvimento de estudos graduados ou pós-graduados e de investigação em questões de 

orientação sexual, nomeadamente nas áreas de psicologia, geografia e antropologia  (Ferreira 

e Silva, 2010). 

O artigo “Activismo na «Academia sem Paredes»: (Im)Possibilidades de Intervenção Política 

em Tempos de Performatividade e Precariedade” de Maria do Mar Pereira apresenta uma 

análise das recentes transformações das condições de trabalho na academia, bem como dos 

consequentes impactes dessas transformações na articulação entre activismo e actividade 

académica, realçando especificamente os obstáculos à intervenção social e política 

enfrentados pelos/as académicos/as. 

“O Sexo e a Cidadania Dissidente: «…Onde Todas as Cores se Misturam…»” é o nome do 

artigo escrito por Hugo Monteiro. O tema deste artigo situa-se na intersecção de dois tópicos: o 

tópico do presente artigo da LES Online e o tópico do número anterior “Lesbianismo e 

Educação”. Centrando-se no “alcance crítico que uma «cidadania sexual» detém”, este artigo 

explora o “duplo silenciamento lésbico face às narrativas de cidadania” em contextos 

académicos e de actvismo, queerizando o género e as identidades. 
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O artigo de Ana Cristina Santos, “Vidas Cruzadas: Reflexões sobre Activismo, Sociologia e 

Estudos LGBTQ”, baseia-se na experiência pessoal da autora, para argumentar que existe 

uma necessidade de “articular academia e activismo como forma de produzir resultados 

socialmente relevantes e promover uma ética de investigação responsável”. 

O artigo seguinte, “Compromisso Social pela Causa LGBT: Activismo e Academia”, também 

se baseia na experiência pessoal e profissional da autora, defendendo igualmente a 

necessidade da ligação entre activismo e academia. O artigo inclui reflexões focadas na 

participação de Liliana Rodrigues no primeiro projecto português de investigação que é 

centrado no tópico “orientação sexual lésbica” e que conta com o apoio da Fundação para a 

Ciência e a Tecnologia. 

No artigo “Lesbianismos e Feminismos: Encontros e Desencontros e as Ligações entre 

Activismo e Academia”, Manuela Tavares apresenta uma diferente perspectiva, enfatizando 

que os “encontros e desencontros entre lesbianismos e feminismos surgiram do activismo e foi 

a partir deste, que se desenvolveram estudos académicos”. Este artigo (re)visita o tema do 

primeiro número da LES Online: as ligações entre lesbianismo e feminismo e a necessidade de 

uma abordagem específica das questões de orientação sexual lésbica no contexto LGBT. 

Maria João Silva e Eduarda Ferreira são as autoras de “Activismo e Academia: Visibilidades 

Múltiplas”, o último artigo deste número da LES Online. Trata-se de uma reflexão sobre as 

(in)visibilidades das questões e identidades LGBT na academia em Portugal, apontando para 

uma melhor inclusividade das abordagens activistas e académicas à orientação sexual. 

O presente número da LES Online pretende contribuir para a compreensão das 

intersecções, conflitos e potencialidades da actividade académica e do activismo LGBT, 

focando especialmente a realidade portuguesa. Desejamos que as diversas abordagens 

apresentadas possam inspirar outras reflexões e debates sobre este tópico. 
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