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“Je vous souhaite de ne plus
avoir la force de répeter la
norme, de ne plus avoir l’énergie
de fabriquer l’identité.”
Paul B. Preciado
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RESUMO
Esse trabalho se insere na área de História LGBTQI+ e busca contribuir para sua expansão
através de duas proposições: a primeira é analisar o Jornal do Nuances, publicado desde 1998
pelo Nuances - Grupo pela Livre Expressão Sexual. Utilizando como fonte os 28 números
disponíveis para consulta no acervo online do Núcleo de Pesquisa em História da UFRGS,
buscou-se compreender de que forma o discurso nuanceiro tratava da visibilidade da
comunidade LGBTQI+. A Parada Livre de Porto Alegre e sua cobertura no jornal foi o evento
escolhido como representativo da mobilização que aventa uma visibilidade transgressora, de
forma a questionar a moral conservadora da sociedade. Em um segundo momento, em
contraposição/complemento à visibilidade, discutiu-se o anonimato como estratégia. Para
isso, a trajetória de A.G., uma mulher trans que não deseja ser marcada por essa identidade,
serviu como ponto de partida para uma exposição teórica que retoma os conceitos de
reconhecimento e paridade participativa como propostos por Nancy Fraser. Com isso,
consideramos que quando as demandas de reconhecimento não são atendidas, a visibilidade
pode ser nociva para os sujeitos. Nesse sentido, o anonimato pode ser uma estratégia de vida
vivível, como propõe Judith Butler.
Palavras-chave: história LGBTQI+; imprensa homossexual; visibilidade; reconhecimento
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ABSTRACT
This work seeks to contribute to the queer history field through two major propositions: the
first is to analyze Jornal do Nuances, alternative media published since 1998 by Nuances Group for Free Sexual Expression. Using the 28 numbers available for consultation at the
online collection of Núcleo de Pesquisa História-UFRGS as primary source, we sought to
understand how the Nuances addressed the question of visibility of the LGBTQI+ community.
The Porto Alegre Pride Parade and its coverage in the periodical was the event chosen as
representative of the mobilization that advances a transgressive visibility in order to question
society's conservative morality. In a second part, to complement/oppose to visibility,
anonymity was discussed as a strategy. For this, the trajectory of A.G., a trans woman who
does not wish to be marked by this identity, served as a starting point for a theoretical
argument that takes up the concepts of recognition and parity of participation as proposed by
Nancy Fraser. Thus, we consider that when recognition demands are not met, visibility can be
harmful to the subjects. In this sense, anonymity can be a strategy for livable lives, as
proposed by Judith Butler.
Keywords: LGBTQ+ history; queer press; visibility; recognition
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Introdução
Embora aparentemente opostos, visibilidade e anonimato se inserem no mesmo
espectro. No necessário debate proposto pelo campo da História LGBTQI+ no Brasil, ao qual
esse trabalho pretende somar-se, ser visível ou invisível tornou-se ponto cabal. Na medida em
que “sair do armário” deixou de significar, quase que obrigatoriamente, a completa
marginalização dos sujeitos que experienciam as sexualidades dissidentes, “aparecer” virou
motivo de orgulho e transformou-se em evento.
Como uma historiadora lésbica, sempre optei por posicionar-me politicamente em
favor da visibilidade, ao mesmo tempo que me intrigava a decisão de algumas pessoas por
“não levantar bandeira”. Ciente de que sou mais do que lésbica, e sim possuo uma série de
outros marcadores (cisgênero, classe média, branca, ateia), me perguntava o quanto essa
visibilidade era “concedida” à mim não somente por eu ser lésbica, mas por uma série de
privilégios que me atravessavam.
Assim, o presente trabalho busca tratar do binômio visibilidade/anonimato a partir de
duas proposições: a primeira é discutir a visibilidade e como ela é imaginada, incentivada e
retratada nas páginas do Jornal do Nuances, publicação periódica do grupo pela livre
expressão sexual que atua em Porto Alegre desde o início da década de 1990. A segunda é,
com auxílio de teorias para pensarmos o reconhecimento político, pensarmos a trajetória de
A.G., uma mulher que opta por viver no anonimato. O objetivo é compreender de que forma
essas duas visões se complementam e/ou contradizem, para refletirmos a possibilidade de
vidas vivíveis nessas condições.
O movimento homossexual brasileiro engendra diferentes dinâmicas a partir do final
da década de 1970. O Nuances - Grupo Pela Livre Expressão Sexual surge num período
posterior às primeiras organizações homossexuais, marcado pela resposta do Estado à
epidemia de HIV/aids e construção de sujeitos políticos diversos que viriam dar origem ao
movimento LGBTQI+, a “sopa de letrinhas” identitária das décadas de 1990 e 2000
(FACCHINI, 2005). Nascido “Movimento Homossexual Gaúcho” em 1991, logo prevaleceu
entre os fundadores o nome “Nuances”. Formalizado como organização não-governamental
nos anos seguintes, o Nuances passa a atuar na militância política em Porto Alegre pela
cidadania e direitos da população LGBTQI+, estabelecendo relações com grupos no interior
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do estado e no Brasil, beneficiando-se de um cenário frutífero para as discussões
progressistas, a exemplo do Orçamento Participativo e do Fórum Social Mundial.
Dentre os já conhecidos jornais da imprensa homossexual brasileira, a exemplo d'O
Snob e do Lampião da Esquina que circularam nas décadas de 1960 e 1970, respectivamente,
o Jornal do Nuances também se aproxima dos boletins circulados pelo Grupo Gay da Bahia
na década de 1980 e do jornal Nós Por Exemplo, da década de 1990 (SOUTO MAIOR JR,
2017). É notório, porém, o quanto o Jornal do Nuances buscava evocar o “espírito” do
Lampião da Esquina, reproduzindo reportagens e buscando relacionar os dilemas da
militância nos dois períodos.
Nas páginas do jornal, que contou com quase 50 edições desde 1998, mais do que um
boletim das ações do grupo, encontramos um “veículo de difusão da política e da cultura
homossexuais no Rio Grande do Sul” (BARROSO, 2007, p. 11). Além de gays, lésbicas,
pessoas bissexuais e, em menor número, travestis e transexuais apareceram em matérias,
assinaram artigos de opinião e foram notícia. É importante ressaltar a riqueza do material
encontrado no jornal, embora não seja nossa intenção tratar de todos os seus temas. Aqui,
procuraremos evidenciar o quanto a “visão nuanceira” aventa uma visibilidade transgressora,
culminando na Parada Livre como exemplo e vitória do grupo nos seus anos de atividade. O
tema da visibilidade é recorrente no Jornal do Nuances, e nos ajuda a compreender que tipo
de sujeito o grupo quer visibilizar. Veremos como a Parada Livre se torna ferramenta para isso
e como o "sair do armário para ocupar as ruas" integra a narrativa do grupo de questionar a
heteronormatividade, a moral cristã, justamente negando o sujeito LGBTQI+ “desejável”,
assimilado, afirmando, portanto, a potencialidade de um grupo que sai da marginalidade para
integrar a sociedade.
Na sequência, trataremos do anonimato em oposição/complementaridade a essa
visibilidade. A trajetória de A.G. nos auxilia nessa reflexão ao pensarmos o movimento social
como uma faceta do reconhecimento na luta pela paridade de participação na interação social,
como prevê Nancy Fraser, e a passabilidade como uma estratégia de vidas vivíveis quando
esses sujeitos não são reconhecidos como iguais. Em conjunto, essas análises podem
contribuir para entendermos o papel dos movimentos sociais na luta por reconhecimento e a
importância da crítica à cisheteronorma enquanto limitadora.
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Considerações Finais
Esse trabalho buscou de dar conta de duas questões fundamentais: a visibilidade e a
invisibilidade para sujeitos LGBTQI+. O Jornal do Nuances e a crítica da assimilação dos
sujeitos e das sexualidades dissidentes através da reafirmação da diversidade e da
potencialidade transgressora buscou tratar da primeira questão. Barroso resume a proposta do
Nuances e de sua agenda:
Um dos eixos do programa político nuanceiro consiste em lutar pela inclusão sem
que os excluídos precisem se domesticar, anular sua diferença, sua identidade social
e/ou cultural, para atender (ou ajustar-se) ao gosto de quem estaria “atendendo” ao
seu “apelo” por inclusão. Se a exclusão social é justificada pelo comportamento
marginal dos indivíduos excluídos, que sua inclusão não se dê em contrapartida ao
apagamento destes aspectos de seu estilo de vida. O Nuances fala por (e a respeito
de) indivíduos e comportamentos sexuais socialmente marginalizados, destaca
positivamente a existência desses indivíduos e de seus comportamentos sexuais,
encoraja seu protagonismo em favor do respeito e da cidadania e desafia a sociedade
a rever seus valores e promover sua inclusão plena. (BARROSO, 2007, p. 290).

Essa visão aparece na defesa da Parada Livre como evento símbolo da visibilidade idealizada
pelo grupo, um espaço de afirmação política e de crítica da moral conservadora
cisheteronormativa. Se, for um lado, há a promoção da inclusão plena da diversidade através
da visibilidade, por outro, essa visibilidade só é benéfica para determinados sujeitos.
Procuramos dar conta da questão da invisibilidade como contraposição à visibilidade
transgressora através da trajetória de A.G. e seu desejo de anonimato. Se a visibilidade
essencializa, engessa e, por não serem reconhecidos, estigmatiza os sujeitos fora da norma
inteligível, o anonimato é um resguardo possível. O fim da discriminação é o reconhecimento,
não precisar mais impor a presença, como proposto por Fraser no conceito de incorporação
paritária.
Nesse sentido, podemos considerar a complexidade de existências possíveis dentro da
sociedade que não reconhece plenamente seus integrantes. Entendermos o anonimato como
estratégia, na medida em que demandas por reconhecimento, embora parcialmente atendidas
pelo Estado através de políticas públicas, não consolidam a posição dos sujeitos como pares
na interação social é fundamental. A visibilidade é uma possibilidade de demandar
reconhecimento, como propõe o Nuances e os movimentos sociais. Se os corpos trans são
marcados e marginalizados por desviarem da norma, o maior trabalho é não é questionar os
termos de incorporação, e sim à norma a qual precisam se adequar para garantir a
passabilidade e, em decorrência disso, o anonimato que possibilita vidas vivíveis.
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