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EDITORIAL 

Esta edição da LES Online faz parte das atas da II Conferência Europeia de 

Geografias das Sexualidades (Lisboa, Setembro, 2013). As atas da conferência são 

uma publicação conjunta de 3 revistas online – Les Online, Revista Latino-Americana 

de Geografia e Gênero e Genre, Sexualité & Societé. Esta publicação conjunta 

pretende promover uma rede de publicações sobre género e sexualidades. 

A conferência teve como objetivo divulgar investigação na área das geografias das 

sexualidades. Na call for papers, podemos ler: “As sexualidades são uma área 

reconhecida e significativa da investigação em Geografia, transversal a diversos 

domínios como a geografia cultural, social e feminista, incluindo também investigação 

na área política e económica. Uma das principais características dos estudos sobre 

sexualidades tem sido a sua perspetiva crítica e reflexiva, nomeadamente através da 

discussão das hegemonias e formas diferenciadas de “relações de poder 

sexualizadas”. Embora estas investigações tenham trazido alterações significativas à 

produção do conhecimento científico, muitas das diversas formas de conhecimento 

contemporâneo ainda refletem desigualdades e hegemonias que precisam de ser 

questionadas. A II Conferência Europeia de Geografias das Sexualidades pretende 

criar um espaço de debate e de discussão para explorar como nos podemos mover 

para além dos discursos hegemónicos e práticas normativas. Os tópicos propostos 

para as sessões e comunicações, foram: 

 A hegemonia da heteronormatividade nas relações sociais e nos ambientes 

quotidianos e espaços públicos; 

 A hegemonia da visão ‘Ocidental’, a invisibilidade relativa, e a menor 

importância da investigação sobre sexualidades noutros contextos culturais, 

como limitações na exploração das variações transculturais, da diversidade e 

complexidade das sexualidades; 

 A hegemonia do Inglês nas publicações académicas e outras formas dos 

sistemas de produção de conhecimento; o trabalho desenvolvido nas 

diferentes línguas não é valorizado, o que se reflete na quase ausência de 

citações e referenciação, sendo mantido num ciclo de invisibilidade; 

 A hegemonia de grandes empresas editoriais maioritariamente guiadas 

pelo lucro em detrimento dos valores que influenciam e marcam o 

conhecimento académico, e que decidem a sua relevância, que influenciam 

carreiras académicas e oportunidades de financiamento;  
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 A hegemonia de discursos sobre globalização; ‘Cidadania Sexual’ e a sua 

relação com os pontos-chave sobre políticas sexuais contemporâneas e 

debates teóricos sobre a relação entre sexualidade, consumo, espaços 

geográficos e globalização; 

 A hegemonia masculina em ‘lugares de poder’ académicos, e a sua 

valorização como produtores de conhecimento; Intersecções entre género e 

investigação em sexualidades; 

 Binarismo de género, interpretações de espaço e sexualidade; 

 Homonormatividade e outros modos de relações de poder sexualizadas; 

considerações de como as relações de poder são construídas em função da 

classe, raça e etnicidade. 

Foram encorajadas submissões de propostas de comunicação em diversos 

formatos. Em conjunto com os tradicionais artigos académicos eram aceites painéis de 

discussão, exibição de filmes, instalações artísticas ou outras contribuições. A 

conferência pretendeu fomentar o trabalho em rede, o debate e a discussão 

ultrapassando as fronteiras nacionais, as diferentes comunidades linguísticas e os 

limites das diversas áreas académicas. As comunicações eram aceites em Português, 

Espanhol, Inglês e Francês. 

O programa da II Conferência Europeia de Geografias das Sexualidades incluiu: 3 

sessões plenárias; 32 sessões paralelas; 146 comunicações; um lançamento de livros 

e um debate sobre “Modos de Mobilização: Academia, Ativismo e Tensões 

Existenciais”. Participaram 230 investigadores/as de 29 países. 

De acordo com os objetivos da conferência a comissão organizadora decidiu 

publicar as atas em revistas não comerciais de acesso livre. Os artigos publicados nas 

atas são em diversas línguas, uma vez que a conferência foi multilingue e as/os 

participantes foram encorajadas/os a apresentar as suas comunicações na língua em 

que se sentissem mais confortáveis. No caso da LES Online todos os artigos 

publicados são em Inglês, no entanto o processo de revisão dos artigos não foi muito 

rigoroso relativamente à qualidade do Inglês, considerando que a grande maioria 

dos/as autores/as não são nativos de língua inglesa. 

O principal objetivo da LES Online é divulgar estudos e investigações de carácter 

científico, assim como projetos de intervenção e artigos de opinião, relacionados com 

as diversas vertentes da temática lésbica. Considerando que o presente número é 

parte das atas da II Conferência Europeia de Geografias das Sexualidades, os artigos 

publicados não são todos especificamente sobre questões lésbicas. Os artigos 
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publicados neste número da LES Online fizeram parte das seguintes sessões da 

conferência: Sessão Plenária (‘The LGBTI community in the 2011 Queensland floods: 

marginality, vulnerability and resilience’); Hegemonias sexuais e resistências (‘What 

can asexuality do for queer theories?’; ‘Social Constructionism, Hegemonic 

Heteronormativity and Bisexuality’ e ‘The ideology of compulsory heterosexuality and 

the abiding pathologization of homosexuality– is it possible to have authentic 

recognition without the concepts of freedom and choice?’); De Mono-Normativo a 

Poli-Normativo? (‘My Spivak is bigger than yours: (Mis-)representations of polyamory 

in the Portuguese LGBT movement and mononormative rhetorics’); Experiências 

Trans*, vidas e geografias (‘The medicalization of intersexuality and the sex/gender 

binary system: the Italian case’); Artes e Media (‘“Free Pussy Riot!” & Riot Grrrlsm: 

International Solidarity, or the Incorporation of the ‘Eastern Other’ into North/Western 

Discourses?’ and ‘Transamerica and Queernormativity’); Espaços, corpos e poder 

(‘Same-Sex Relationships in Cameroonian Prisons: Perspectives of Female Inmates 

and Prison Staff Members’); As políticas sexuais da austeridade: a vida Queer 

quotidiana em tempos neoliberais (‘Homo Skin, Hetero Masks. A Representation of 

Italian Homonationalism’). 

A terceira edição da Conferência Europeia de Geografias das Sexualidades está 

prevista para 2015 em Roma, Esperamos por vocês  

Eduarda Ferreira  

 

 


