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EDITORIAL 

A LES Online passou a sua periodicidade de semestral para anual, em 2012. Tendo em 

vista uma maior abrangência, a equipa editorial divulgou uma chamada de trabalhos que 

encorajava cientistas e académicos/as, de diferentes domínios, a submeter artigos que 

enfatizassem as interseções entre os tópicos género e orientação sexual. 

Apesar de o domínio da heterossexualidade ter vindo a ser historicamente explicado pela 

biologia, o construcionismo afirma que as diferenças biológicas não têm quaisquer significados 

inerentes e também que um conjunto de características e comportamentos tem vindo a ser 

associado e imputado ao ser macho ou fêmea (Valentine, 1993), criando desta forma a 

supremacia masculina e a heteronormatividade. Acreditamos, com Valentine (2007) que “ não 

é possível considerar separadamente as categorias género, raça, classe e sexualidade, nem 

explicar as desigualdades através de um enquadramento único”. Neste contexto, a Chamada 

de Trabalhos foi divulgada como um convite a abordagens às interdependências entre género, 

classe, raça e sexualidade. 

O presente número da LES Online reúne artigos de Portugal, Canada, Espanha e Senegal, 

introduzindo duas novas secções: a secção denominada “Narrativas sobre a participação das 

mulheres no movimento LGBT em Portugal” e a “Secção de Estudantes” que oferece um 

enquadramento para publicação de trabalhos em desenvolvimento por estudantes. 

Este número da LES Online também inclui uma breve apresentação do livro “Saber ao 

Certo”, escrito por Margarida Fonseca Santos e ilustrado por Francisca Torres. Conta a história 

de um coming out e das suas consequências positivas e negativas. 

O primeiro artigo deste número intitula-se “O ativismo e a «queerização» da academia”. 

Neste artigo, António Fernando Cascais dá seguimento ao debate sobre “Ativismo e Academia: 

Interseções, Conflitos e Potencialidades”, tema do número anterior da LES Online (Vol 4, No 

1). Cascais revê e discute, de forma extensiva, os “golfos” e “pontes” entre a academia, os 

estudos LGBT e o ativismo em Portugal. 

 Rachel Epstein (Coordenadora da Rede de Parentalidade LGBTQ) revê a história da 

parentalidade LGBTQ nos últimos quarenta anos no Canadá, num artigo denominado 

“Parentalidade LGBTQ no Canadá: Olhares sobre o Passado e o Futuro”. Este segundo artigo 

é a publicação da conferência proferida por Epstein no 1º Congresso Internacional de 

Parentalidade do Instituto de Psicologia e Neuropsicologia do Porto (IPNP, 

http://ciparentalidade.webnode.pt/). 

No terceiro artigo, “Educação para os Media como Forma de Abordagem da Diversidade 

Sexual nas Escolas Secundárias”, Andrea Francisco e Lidón Moliner exploram a educação 

para os media e a educação inclusiva para apresentar uma proposta de material didático para 

o ensino secundário. O recurso educativo proposto centra-se na avaliação do discurso dos 

media no que se refere à construção de estereótipos sobre as mulheres lésbicas e bissexuais. 

http://ciparentalidade.webnode.pt/
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Helena Lopes Braga é a autora do quarto artigo deste número da LES Online: “Para a 

História da Invisibilidade Lésbica na Musicologia: Francine Benoit”. Este artigo pretende 

aprofundar e aumentar o conhecimento sobre Francine Benoit, bem como iniciar a abordagem 

de temas LGBT na Musicologia Portuguesa. 

Na secção “Narrativas sobre a participação das mulheres no movimento LGBT em 

Portugal”, Eduarda Ferreira oferece um testemunho sobre a sua participação no Movimento 

Lésbico em Portugal, analisando criticamente diversas fases da história da associação “Clube 

Safo” (a única associação portuguesa dedicada exclusivamente aos direitos das lésbicas). 

“A Questão da Mutilação Genital Feminina na Luta pela Emancipação da Mulher”, da autoria 

de Sileymane Sylla, é o primeiro artigo da secção de estudantes. Este autor explica as práticas 

de mutilação genital feminina, utilizando uma abordagem que ziguezagueia entre o local e o 

global, enquanto analisa as diferentes formas de controlo que têm oprimido as mulheres ao 

longo da História. 

Flávia Gil, também na secção de estudantes, no artigo “Heterossexismo e Homofobia na 

Comunidade Homossexual Feminina” explora como as realidades subjacentes a estes 

conceitos influenciam as representações e comportamentos de mulheres lésbicas e bissexuais. 

O primeiro número anual da LES Online reúne um conjunto de artigos que utiliza 

abordagens diversas e analisa diferentes temas, centrados nas “interseções entre os tópicos 

género e orientação sexual”. A equipa editorial agradece às/aos autoras/es que tornaram 

possível mais um número de uma publicação exclusivamente dedicada à temática lésbica. 
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