
EDITORIAL  

Este número da LES Online tem como tema ‘cidadania lésbica’. Utilizamos este conceito seguindo a proposta de Shane 

Phelan (2001) que afirma que as lésbicas devem reivindicar um ‘espaço da cidadania’, entendido como uma 

reivindicação de participação política e reconhecimento público. Esta abordagem reconhece a diversidade das lésbicas 

e as interseções com as necessidades e interesses de outros grupos, ao mesmo tempo que salienta os aspetos 

específicos do facto de serem mulheres que vivem num contexto social de discriminação em função da sua orientação 

sexual. A maioria das reivindicações de igualdade em função da orientação sexual e pelo direito à cidadania sexual 

reduzem as diversidades sexuais e de género a uma categoria generalista LGBT, que normalmente leva à invisibilidade 

das lésbicas.   

Neste número da LES Online temos contribuições que realçam aspetos diversos relevantes para a cidadania lésbica. 

Começando pelo artigo de Cláudia Freitas de Oliveira ‘A homossexualidade feminina na história do brasil: do esforço 

de construção de um objeto histórico ao desdobramento na construção da cidadania’ que aborda a problemática da 

lesbianidade na história do Brasil revelando a sua invisibilidade enquanto objeto histórico, mesmo quando a 

homossexualidade masculina tem alguma visibilidade. Este artigo visa problematizar as invisibilidades da lesbianidade 

ao longo da história do Brasil, através da análise de produções discursivas e refletir acerca dos desafios 

contemporâneos para a construção da cidadania lésbica. É também sobre a invisibilidade das lésbicas que nos falam 

Ana Frias e Filomena Teixeira no artigo ‘Campanhas de prevenção da infeção VIH/Sida: masculinidade versus 

feminilidade e a invisibilidade da homossexualidade feminina’ onde através da sua análise nos mostram como a 

masculinidade e feminilidade provêm de desiguais relações de poder e a prevenção do VIH/Sida invisibiliza algumas 

realidades da sexualidade, como a homoafetividade feminina.  

Das questões da invisibilidade histórica, institucional e social, passamos para uma abordagem mais pessoal. Marta 

Olasik, investigadora Polaca, em ‘Becoming a lesbian citizen: a path of reflection’ apresenta-nos uma reflexão na 

primeira pessoa em que numa abordagem interdisciplinar problematiza o que pode ser a cidadanias lésbica, utilizando 

formas não convencionais de interpretar a cidadania de mulheres não-heterossexuais, salientando o seu potencial 

subversivo. Ao problematizarmos a questão da cidadania lésbica, outras questões se levantam e neste contexto faz 

sentido falarmos das questões de identidade de género. O artigo de Ana Ferreira ‘As dificuldades dos/as alunos/as de 

uma turma da licenciatura em educação básica relacionadas com o transgenerismo’ traz-nos um projeto realizado com 

alunos/as de Educação Básica, da Escola Superior de Educação do Porto, que tem como objetivo identificar quais as 

maiores dificuldades por estes/as sentidas, em relação ao tema transgenerismo. 

Neste número da LES Online inauguramos uma nova secção: ‘Intervenção social e política’. Porque a cidadania se faz 

nos vários contextos e espaços da vida do dia-a-dia, sentimos que era necessário dar a conhecer alguns projetos que 

se desenvolvem sobre, ou estão relacionados com, questões lésbicas. Helena Topa e Matias Gomes relatam-nos o 

percurso do projeto ‘Conversa para lê-las’ comunidade de leitura de temática lésbica, na cidade do Porto, e Alexandra 

Santos apresenta-nos o seu blogue ‘Queering style’ que reflete sobre uma forma de estar em comunidade queer que 

gosta de se vestir bem transgressivamente através de um estilo considerado masculino. 

Estas são apenas algumas das possibilidades e expressões de uma cidadania lésbica. Em próximos números iremos 

continuar a aprofundar esta temática desafiando-vos a partilhar as vossas perspetivas. 

 

Referências: 

Phelan, Shane (2001), Sexual Strangers: Gays, Lesbians, and Dilemmas of Citizenship, Philadelphia, Temple 

University Press.  


