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EDITORIAL 

A Chamada de Trabalhos deste número da LES online (volume 5, número 1) apelou para 

o envio de artigos de investigação teórica ou empírica, estudos de caso ou recensões com 

focagem nas interseções entre género e orientação sexual. Como resultado dessa Chamada 

de Trabalhos, este número integra cinco artigos, uma recensão de um livro e um texto de 

apresentação de outro livro, oriundos de quatro países: Brasil, Portugal, Reino Unido, Espanha 

e Argentina. 

Os cinco artigos deste número da LES online abarcam uma larga gama de assuntos, 

desde a análise da teoria de Monique Wittig até ao debate sobre Poliamor. No entanto, há uma 

focagem comum a todos os textos, incluindo nestes a recensão crítica e o texto de 

apresentação de um livro: a relação entre os discursos normativos e as identidades sexuais e 

as suas consequências para os direitos sexuais e a cidadania estão presentes em todos os 

artigos. Por outro lado, os mencionados artigos apresentam uma diversidade de contextos e 

abordagens históricas e geográficas. 

O primeiro artigo deste número, “A Teoria Política de Monique Wittig Revisitada”, é escrito 

por Zuleide Paiva da Silva e oferece um retrato, política e filosoficamente situado, da teoria 

política de Monique Wittig, chamando a atenção para as relações entre género, classe e 

identidades sexuais, enquanto enfatiza o poder discriminatório dos discursos normativos e das 

categorias criadas por tais discursos. 

“A Figura da “Invertida” Congénita em The Well Of Loneliness (1928), de Radclyffe Hall e 

as Origens da Lésbica “Máscula”, de Eva Krainitzki, é o artigo apresentado em segundo lugar. 

Esta autora considera que The Well of Loneliness (1928) de Radclyffe Hall é um clássico da 

literatura lésbica e um livro essencial no contexto dos estudos sobre representações das 

identidades e visibilidades lésbicas. A visão de lesbianismo transmitida por Radclyffe Hall em 

The Well of Loneliness parte das teorias da sexologia da época, nomeadamente no que se 

refere aos conceitos controversos de “invertida congénita” e de “terceiro sexo”. 

Daniel Cardoso, Inês Rolo e Salomé Coelho são os autores do terceiro artigo, intitulado 

“Um Debate sobre Poliamor como Método de Pesquisa: Relato Auto-Etnográfico de uma Mesa 

Redonda sobre Poliamor e Lesbianismo”. Neste artigo, os autores analisam o conteúdo de um 

debate sobre poliamor, que teve lugar no contexto de um grupo português de ativismo lésbico, 

questionando (queerying) os “temas e tópicos [que] foram trazidos para a arena pública do 

discurso”. 

Subsequentemente, é apresentado o artigo “Diferenças nos Níveis de Homofobia dos 

Futuros Professores para com Gays e Lésbicas”. Na nossa perspetiva, a principal contribuição 

deste artigo, da autoria de Melani Penna Tosso, é qualitativa, nomeadamente no que se refere 

ao reconhecimento da importância de trabalhar: i) a homofobia dos futuros professores, dado o 

risco de um efeito multiplicativo de tal problema nos centros educativos; ii) as dimensões 
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cognitiva e afetiva da homofobia; iii) as diferenças nas atitudes de homofobia cognitiva e afetiva 

em relação a lésbicas e gays. 

O último artigo é escrito por Juan Péchin e denomina-se “Da Indicação de “Perversões” 

por Parte da(s) norma(s) à “Perversão” Política da (A)Normalização: Sujeitxs de Desejo como 

Sujeitxs de Direito?”. No contexto dos recentes avanços legais na área do género e das 

sexualidades na Argentina, Péchin analisa, neste artigo, os principais desafios enfrentados pela 

escola para alcançar uma “educação sexual integral não heterossexista”. Para desenvolver 

esta análise, Péchin evoca fatores socio-políticos, médicos e educacionais que têm vindo a 

construir o sistema sexo-género na Argentina, desde as últimas décadas do século dezanove. 

Este número fecha com a secção “Recensões” que apresenta uma recensão, escrita por 

Elena Burgaleta Pérez (“Intersecções: Corpos e Sexualidades na Encruzilhada, Uma Proposta 

sobre Sexualidades Dissidentes”), sobre o livro organizado por Raquel (Lucas) Platero: 

“Intersecções: Corpos e Sexualidades na Encruzilhada”. Esta secção inclui, ainda, um texto 

(gentilmente cedido para publicação na LES online) escrito por São José Almeida para as 

apresentações públicas do romance de Raquel Freire: “Trans Iberic Love”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


