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EDITORIAL 

 

Este número da LES Online inclui uma diversidade de artigos que abordam questões 

relacionadas com a interseção de género e orientação sexual de diferentes perspetivas. São 

apresentadas reflexões teóricas, projetos de intervenção e investigações sobre questões 

específicas do dia-a-dia das lésbicas em diferentes espaços e contextos geográficos. Este 

número da LES Online também inclui artigos com um enfoque particular nas questões da 

identidade de género, nomeadamente um artigo sobre travestis no sul do brasil e um artigo 

sobre um projeto em desenvolvimento sobre o papel dos/as professores/as face às questões 

relacionadas com o transgenerismo. Como publicação multilingue os artigos podem ser 

escritos em diversas línguas, sendo neste número quatro artigos em português e dois em 

inglês. 

Os dois primeiros artigos abordam questões específicas das relações homoeróticas 

femininas, tema central da publicação LES Online: A gestão do segredo: Homo-erotismo 

feminino e relações familiares e de amizade de Ana Maria Brandão, e A Confiança nas 

relações homoeróticas femininas de Jainara Gomes de Oliveira. Ana Maria Brandão a partir 

das histórias de vida de um conjunto de mulheres analisa as estratégias de preservação do 

segredo da relação homoerótica ao nível das relações familiares e de amizade e de como as 

questões da autenticidade nestas relações pode levar uma tensão mais ou menos permanente 

e a uma sensação de fragmentação da conduta e do Eu que afeta a própria relação que as 

entrevistadas têm consigo mesmas. Jainara Gomes de Oliveira aborda a confiança como 

objeto de investigação no interior do universo das relações homoeróticas femininas cruzando 

os estudos de género e sexualidades com a antropologia das emoções, com base numa 

pesquisa social qualitativa de orientação etnográfica, a partir da constituição de redes de 

relações, entrevistas e situações de observação participante em espaços de sociabilidade 

urbana, na cidade de João Pessoa, Paraíba, Brasil. 

Num registo mais teórico Nuno Rodrigues apresenta-nos Donna Haraway e a proposta de 

conhecimentos situados, onde explora os debates das epistemologias feministas e a discussão 

da proposta de Haraway sobre “conhecimentos situados”, salientando a sua importância ao 

nível da relação entre academia e ativismo, no sentido da produção de outras formas de 

conhecimento, as quais possam apresentar um potencial crítico e transformador. 

A partir de uma investigação-ação participativa Andrea Francisco no artigo Raising 

consciousness through talking about media discourses on love. The case of El Banquete de 

Safo, explora o potencial da conversa dialógica com um grupo de mulheres lésbicas e 

bissexuais que refletem criticamente sobre discursos mediáticos do amor como uma ferramenta 

para construir relações igualitárias. A análise centra-se sobre a relação entre os discursos que 

os meios de comunicação constroem sobre o amor e suas repercussões nas vidas das 

participantes. 
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Do Grupo de Estudos Territoriais da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Brasil, Marcio 

Jose Ornat e Joseli Maria Silva apresentam o artigo Territory and prostitution in the travesti 

experience in Southern Brazil onde discutem a relação entre território descontínuo paradoxal, 

movimento de travestis e prostituição no Sul do Brasil, com base em vinte e duas entrevistas 

com travestis que têm atividades sexuais comerciais, e sete entrevistas com membros de 

ONGs que trabalham com o grupo de travestis. A análise apresentada revela a complexidade 

das relações entre os indivíduos e os seus espaços, questionando as noções de centro e de 

periferia e evidenciando o posicionamento paradoxal das travestis nas relações de poder numa 

sociedade heteronormativa. 

Um projeto de mestrado, ainda em desenvolvimento, e os seus primeiros resultados são 

apresentados pela investigadora Ana Ferreira no artigo O papel dos/as professores/as face às 

questões relacionadas com o transgenerismo: um projeto em desenvolvimento. Com base num 

focus group realizado com professores/as são analisadas as dificuldades que sentem na sua 

atividade profissional em questões relacionadas com o transgenerismo e o que pode ser feito 

para evitar a discriminação que as crianças transgénero podem sofrer. 

Sendo um dos objetivos da LES Online divulgar, fomentar e impulsionar a investigação 

sobre as interseções entre género e orientação sexual, mas especificamente sobre a temática 

lésbica, consideramos que este número é mais um contributo para aprofundar o debate sobre 

as temáticas relacionadas com as questões lésbicas na academia e na sociedade, dando 

espaço a abordagens múltiplas.  

 

 

 


