Ciências Humanas

COLIGAY – “UMA TORCIDA DIFERENTE” – ESPAÇO DE VISIBILIDADE
HOMOSSEXUAL EM PORTO ALEGRE - RS (1977-1980). Elvio A. Rossi, César A. B. Guazzelli
(Depto. De História – IFCH-UFRGS).
Considerando os temas referentes à sexualidade e ao esporte importantes meios através dos quais é possível entender
os processos sociais, o presente trabalho tem por objetivo acompanhar a trajetória de uma torcida de futebol formada
basicamente por homossexuais no final dos anos setenta em Porto Alegre. A partir da análise do contexto político e
social em que o grupo surge, do exame das características essencialmente masculinas, violentas e excludentes do
futebol, das torcidas organizadas e também presentes na cultura gaúcha (a partir do resgate positivo da figura do
gaúcho), várias problematizações foram feitas, como por exemplo: tentar entender em torno de que objetivos um
grupo de homossexuais resolve se agrupar em uma torcida organizada? O futebol, como esporte popular e de massas,
teria proporcionado essa penetração? Qual foi a reação das pessoas envolvidas? Qual a relação dessa torcida com o
Clube, com os jogadores? Que uso a imprensa fez desse fenômeno social? E, principalmente, responder a uma
questão, ao meu ver, essencial: teria sido a torcida apenas uma diversão ou uma forma de atuação política,
contribuindo para uma maior visibilidade à “causa gay” e para futuros movimentos sociais? As fontes utilizadas são
reportagens, fotografias e charges publicadas em jornais e revistas de circulação local e nacional e depoimentos orais.
Como proposta teórica, discuto os conceitos de homossexualismo e identidade, e as relações da torcida com outros
grupos sociais são apreciadas a partir de conceitos da “microfísica do poder” de Michel Foucault. À guisa de
conclusão, pude definir a torcida, não como um movimento social, mas como uma torcida organizada de futebol
aliada a uma “movimentação homossexual”, tomando emprestado este conceito de Fry e MacRae, reafirmando a
minha hipótese inicial de que o grupo, ao inserir-se naquele determinado espaço, atuou politicamente e acabou
contribuindo, mesmo que indiretamente, para futuros movimentos homossexuais.
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