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Introdução 
  

A Rua Farme de Amoedo, localizada no bairro de Ipanema, Zona Sul da cidade do Rio 

de Janeiro, apresenta algumas relações espaciais diferenciadas das demais ruas do bairro. 

Com uma presença homoerótica evidentemente maior que as ruas de seu entorno, os bares, 

restaurantes, hotéis, e até mesmo as academias são frequentadas e dominadas por moradores e 

turistas LGBTIS2 em maioria homens cisgenero3 durante todo o dia. A presença de 

estabelecimentos de alto padrão, que contrastam com as demais ruas, mesmo em um bairro 

nobre, também se mostra de expressiva percepção.  Da areia da praia até a altura da Rua 

Barão da Torre, nota-se a presença de bandeiras coloridas em alguns bares, árvores e 

principalmente nas áreas da praia, próximas ao famoso Posto 9. Ao longo da rua encontram-se 

bares e hotéis como Opium, Sí Señor! El auténtico, Go Wok, Néctar, Yosuki Sushi House, 

Deusimar Sushi, Tô Nem Aí, entre outros, e muitos destes, com especialidades internacionais, 

destacam-se pela sofisticação e por valores desproporcionais aos demais.   

Ao analisar as relações de permanências desses grupos, foram de perceptíveis 

compreensões as formas de identidades em que os mesmos se relacionam. O indivíduo, ao se 

identificar e se incluir em alguns grupos, pode-se excluir-se de outros. Sendo assim, para que 

o processo de formação de identidade seja compreendido, é preciso entender que entre os 

homossexuais são encontradas verdadeiras “famílias”, tendo elas seus espaços de vivência e 

seus conjuntos simbólicos, mediados pelos “significados culturais sobre sexualidade que são 

produzidas por meio de sistemas dominantes de representação” (WOODWARD HALL, 

2000).  

Considerando tais fatos, é importante ressaltar a diferença entre as relações sociais que 

condizem com a formação e constituição de identidade e a orientação sexual que, no consenso 

atual, é estipulada como inerente ao indivíduo. Compreender as relações espaciais vividas no 

                                                           
1 Licenciando em Geografia pela UERJ - pinheirof54@gmail.com 
2 LGBTIS - é uma sigla que compreende todos os indivíduos que em nossa sociedade são classificados como homossexuais, ou seja, Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, 

Transexuais , Transgêneros, Interssuais e Simpatizantes. A sigla além de se referir a todos que diferem da orientação heterossexual é também um movimento que luta pelos 

direitos desses grupos sociais, contra a discriminação, o preconceito e a homofobia. 
3 Cisgênero - é o termo utilizado para se referir ao indivíduo que se identifica, em todos os aspectos, com o seu 
"gênero de nascença". 
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recorte anteriormente descrito, então, mostra-se fundamental para que se possa compreendê-lo 

como território e apresentá-lo em constituição e funcionamento. 

Os elementos de identificação são fundamentais para a territorialidade de um grupo 

social, conceito esse que é explicado por Raffestin (1993) como o controle de um grupo, 

podendo esse grupo exercer sobre o espaço controlado um poder simbólico. Na Farme de 

Amoedo, pode-se averiguar em larga escala, tanto nas áreas da praia quanto em sua própria 

composição, a demarcação de território e formalização de sua existência com bandeiras, 

nomes de estabelecimentos e alguns entretenimentos direcionados.  

A territorialidade na Farme de Amoedo por homens homoeróticos4, de maioria branca, 

de médio a alto padrão aquisitivo, segundo as pesquisas feitas pelo autor, será a base crucial 

para a manutenção do mesmo trabalho. A figura do Estado, enquanto gestor do território, e 

suas instituições como organizadoras e auxiliadoras do processo de manutenção, foram 

também de profunda importância para a compreensão das dinâmicas que serão analisadas a 

seguir.  O programa Rio sem Homofobia, por exemplo, formulado em 2007 e implementado 

em 2010 pelo Estado do Rio de Janeiro, tem como objetivo o auxilio jurídico, médico, social, 

psicológico e até mesmo policial em atos contra a LGBTIfobia. Com atividades frequentes em 

datas estratégicas, ações do programa enfatizam, na Farme de Amoedo e redondezas, práticas 

de conscientização e políticas contra homofobias. Tais condutas de prevenção e segurança 

estão ligadas diretamente ao grupo frequentador e as suas relações territoriais de consumo e 

afirmação. 

 

A identidade e o consumo 

 

Ao falar de estabelecimentos comerciais, é possível pensar no chamado Pink Money 

ou Capital Rosa - termo usado para designar o “dinheiro homossexual”. Inseridos em um 

contexto diferente dos demais, os fatores sociais e econômicos dão a esse eixo uma nova 

forma de consumir. Pesquisas desenvolvidas pela  InSearch no ano de 2011 estimam que, no 

Brasil, 69% dos  homossexuais pertencem às classes A-B-C; 48% têm nível superior 

completo e gastam 60% a mais em cosméticos e 28% a mais em itens culturais e educativos.  

Seu consumo é, então, em média, três vezes maior que o dos heterossexuais da mesma 

faixa etária. Mais exigentes que os tradicionais públicos do mercado, apresentam-se e são 
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vistos como uma forma de desafio para as empresas do século XXI. Dessa forma, empresas 

específicas para o setor, assim como novas adaptações das já existentes, se articulam para 

atender e conquistar esse novo público por todo o país e mundo. 

Segundo dados da Conferência Internacional de Turismo LGBT, a cidade do Rio de 

Janeiro foi escolhida diversas vezes como melhor destino de viagem internacional para o 

seguimento Gay. Este público movimenta cerca de US$ 54 bilhões por ano, sendo motivo de 

disputa entre cidades como Buenos Aires, São Paulo e a própria Rio de Janeiro (Categoria - 

América Latina), na conquista de espaço e de credibilidade no setor. A cidade do Rio de 

Janeiro, capital do estado, possui também uma importante função na gestão do território e em 

articulações sociais da sua população, tendo em vista que 28,6% dos cariocas pertencem ao 

grupo LGBTI (Prosex5).  

Tais dados evidenciam a importância de um estudo sobre as articulações destes grupos 

na cidade e em seus espaços cotidianos. É dentro desse contexto que percebe-se a articulação 

da cidade do Rio de Janeiro em um cenário de impulsão turística. No decorrer das últimas 

duas décadas, a cidade foi reformulada para cada vez mais se consolidar no setor.  Recebeu os 

Jogos Pan Americanos de 2007, a Copa do Mundo de 2014 e Olimpíadas de 2016, apesar de 

não serem os únicos focos do setor público e do privado no turismo da cidade. A prefeitura do 

Rio de Janeiro, no ano de 2010, foi escolhida como o destino mundial preferido pelo setor 

LGBTIS. Segundo o secretário de turismo da época: 

[... ] Esta é mais uma vitória que vem reforçar a vocação do Rio de Janeiro 
em receber bem os turistas. O Rio recebe a todos de braços abertos e não 
seria diferente com o público LGBT. E isso só tende a melhorar. Demos total 
apoio a campanha de escolha do Rio como melhor destino gay do mundo e 
queremos cada vez mais atender bem e melhor a qualidade do serviço 
prestado a este segmento da sociedade”.  (MINISTÉRIO DO TURISMO, 
2009). 

A Zona Sul possui o maior número de registros de homofobia da cidade, entretanto, 

regiões periféricas podem causar certos desconfortos para denúncias, inibindo-as. O interesse 

em se tornar uma cidade Gay Friendly
6 ultrapassa qualquer intenção humanizada de 

integração. Segundo a Prefeitura do Rio de Janeiro, no ano de 2014, 30% dos turistas que 

movimentaram a economia do carnaval carioca pertenciam ao grupo LGBTIS. Assim, o 

direcionamento de esforços dos setores para atender a nova demanda se justifica, 

                                                           
5 Projeto Sexualidade (Prosex) é organizado pelo instituto de Psiquiatria do Hospital das 
Clínicas da Universidade de São Paulo. 
6 Gay-friendly, em português amigável a gays, ou amigayveis, é um termo norte-americano que vem sendo 
utilizado no Brasil e é utilizado para se referir a lugares públicos ou privados que são abertos e receptivos ao 
público gay, ou seja, a membros da comunidade LGBTI.   
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principalmente, pelo maior gasto – cerca de três vezes mais que os demais –, pela 

potencialidade de arrecadação de impostos, e pela movimentação da economia carioca.   

. As relações do poder aquisitivo desse grupo, de frequência constante e também 

transitória, se dão pelas políticas de fixação atreladas às relações socioeconômicas. Na mesma 

relação, é frequente, em diversos horários do dia, a utilização dos espaços por estrangeiros - 

homoeróticos ou não – tanto nas areias da praia quanto nos comércios locais. Os bares e 

restaurantes apresentam cardápios em inglês, alguns também em espanhol, evidenciando a 

presença dos mesmos.  

Apesar disso, a busca pelos serviços disponibilizados na rua em questão não parecem 

ser os únicos motivos da presença estrangeira, já que a estrutura e sofisticação de atração do 

Pink Money satisfazem às expectativas de consumo dos turistas.  Juan Andrad, Argentino, de 

31 anos, médico, heterossexual, entrevistado na Farme de Amoedo, explica: “Não tinha 

conhecimento de que a Rua era assim, mas não tenho problema nenhum com isso (referindo-

se aos homossexuais). Acabei de Jantar e gostei bastante daqui. Gosto muito do Brasil, venho 

sempre que posso”. 

. Ao estabelecer-se uma relação entre esses dois elementos, é possível identificar no 

frequentador homoerótico nativo e no homoerótico estrangeiro – ou heterossexual - algumas 

semelhanças em questão. Em um território de fluxos, a presença dos fixos é representada 

como real território consolidado, e os estabelecimentos postos mostram-se abarcados de 

simbologias e identidades.   

O poder é apresentado nas relações de consumo e receptividade, tanto do privado, que 

se especializa nas necessidades do consumidor, como do consumidor, que se identifica e se 

territorializa no espaço formado por um sistema de objetos e um sistema de ações. Em outras 

palavras, o território é formado pelos seus atores e suas ações sobre o espaço. Todas as 

relações encontradas no território, vigentes diretamente entre o grupo pesquisado e os 

empreendimentos da Rua Farme de Amoedo, não estão correlacionados em existência mútua, 

já que relações históricas posteriormente apresentadas indicarão o inicio e o propósito de tal 

fixação.  

Essas ações resultam em uma relação de poder desses atores sobre o território. Milton 

Santos (1998) afirma que, sem a ideia de identidade e pertencimento, não seria possível a 

atração e a formalização de um território em questão. Entender a relação entre identidade e 

segurança, então, é fundamental para que seja possível perceber o que desenvolve, mesmo 
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com relações externas, um território posto e assegurado também pelos frequentadores. É sobre 

tais aspectos, mais especificamente em relação à homofobia, que Borrillo discorre: 

A maior parte dos casais do mesmo sexo rejeita manifestar em público sua 
ternura, beijar-se na rua ou pegar na mão do companheiro ou da 
companheira. O medo do julgamento reprovador e, até mesmo, de violências 
físicas por parte dos transeuntes determina o conjunto de gestos carinhosos 
entre parceiros homossexuais(...) A apropriação do espaço público é o sinal 
da desigualdade cotidiana em função da qual homossexuais não podem 
manifestar sua afeição. (BORRILLO, 2010)   

As práticas comportamentais descritas por Borrillo, realidade nos demais espaços 

cotidianos, se fazem de forma diferenciada na Rua Farme de Amoedo. As relações 

interpessoais livres entre pessoas do mesmo sexo são a pista inicial de uma configuração 

específica entre seus frequentadores. Elementos na paisagem, anteriormente citados, como 

bandeiras e adesivos, parecem alertar a todo instante que, naquele espaço, as relações e 

“moralidades” não são vistas da forma convencional. É importante ressaltar, entretanto, que 

não houve, em nenhum momento da pesquisa, retaliação à presença heterossexual, mas sim, 

de forma comedida, valorização de identidade e diversidade.  

A presença de michês7 e traficantes também representa parte dessa territorialidade. Em 

forma de territórios em territórios, ocorre o que o Marcelo de Souza Lopes chama de redes. 

Como em uma teia, os nós concedidos por essas redes são resultados de relações mútuas em 

um mesmo espaço, com os mesmos propósitos, ou não. O Estado, ao criar um mecanismo de 

liberdade para a circulação do Pink Money na Farme de Amoedo, não beneficiou somente o 

mercado direto dos estabelecimentos comerciais que ali se fixaram.  

O mercado do sexo e das drogas também se territorializou com o mesmo propósito dos 

demais: o lucro. Nas observações feitas ao longo desse trabalho, o consumo de drogas ilícitas 

acontece tanto de forma discreta, como de forma banal. A presença de michês ocorre em 

harmonia com os demais, ficando difícil distingui-los. Todos esses agentes e integrantes, não 

somente se apropriam do território, como também o constituem. Essa dinâmica é 

caracterizada por Souza como “territórios descontínuos”: 

Trata-se, essa ponte conceitual, ao mesmo tempo de uma ponte entre escalas 
ou níveis de análise: o território descontínuo associa-se a um nível de 
tratamento onde, aparecendo os nós como pontos adimensionais, não se 
coloca evidentemente a questão de investigar a estrutura inteira desses nós... 
de um território  descontínuo é, concretamente a escala de análise, uma 
figura bidimensional, um espaço, ele mesmo um território.  (SOUZA, 1995, 
p.79). 

                                                           
7
 Michês - Homem que faz serviços de sexo (Profissionais do Sexo segundo do Ministério do Trabalho) e cobram por isso. 
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No entanto, entender as atuais relações de poder entre os outros grupos supracitados 

não é de completa satisfação para a compreensão pontual deste trabalho, podendo ser 

explorada em outra oportunidade.  Assim a manutenção deste território, como um todo, é 

resultado da relação de luta e permanência dos espaços. 

Percebe-se, através disso, a autonomia dos grupos na gestão do próprio território. As 

dinâmicas vividas no recorte estão diretamente ligadas a um processo de militância, já que, 

mesmo não havendo articulações mais expressivas, é possível identificar o processo de 

ocupação e de liberdades como ato político e emancipatório. Conquistar espaços também é 

uma militância. Essa autonomia é marcada pelo processo histórico de formação do mesmo – e 

até de recente expansão – desse território.  

 

Luta e identidade  

 

No dia 31 de março de 1964, a democracia brasileira foi violada e a ditadura civil-

militar, assim como na maioria da América Latina, se desenvolveu em um contexto de 

bipolarização e de possíveis mudanças de cunho político-econômico-social. Em busca do 

controle e da manutenção do poder, as ideologias conservadoras, comandadas por militares, 

foram utilizadas para consolidar práticas não democráticas e métodos rudimentares de coerção 

e repreensão. A mudança no cenário político brasileiro foi, antes de qualquer coisa, um golpe 

às diferenças. Acerca de 1970, ano em uma já consolidação não especulativa do bairro, é 

possível observar: 

O Píer tornou-se a praia hippie de Ipanema, um grande underground a céu 
aberto, o epicentro do desbunde – e, como tal, frequentado por gente de todo 
tipo, muitos sem nenhuma intimidade com a areia (...). Sob um sol de 
quarenta graus, raros caíam n’água. Não se raspavam as axilas – muitas 
moças orgulhavam-se de seus triunfais chumaços. As pessoas se saudavam 
com beijos na boca (as mais radicais cumprimentavam os amigos 
empalmando-lhes firmemente os baixos meridianos). Não era uma praia, era 
uma atitude (CASTRO, 1999).  
 

Localizando-se entre as ruas Teixeira de Mello e Farme de Amoedo, o Píer, mesmo 

depois de desmontado em 1974, não deixou de atrair para as redondezas a contracultura que já 

o habitara. A concentração de jovens - faixa etária mais ligada aos movimentos de 

contracultura - a localidade, nesse período, já se mostrava marcante, e de forma contrária, 

predominava a “moral e bons costumes” pregados á época. Era como uma “República 

Independente” nos piores tempos do Regime Militar: os anos Médici (1969 – 1974). Anos 
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depois, instaurou-se uma tendência difundida em românticos artigos na imprensa, que 

consideravam o píer como um foco de resistência ao Regime Militar. (PREFEITURADORIO, 

2017). 

Observa-se, assim, em Ipanema e na Farme de Amoedo, o inicio de uma concentração 

de indivíduos indesejados pela sociedade. Os moradores do bairro, guiados por uma ideologia 

de valores tradicionais judaico-cristãos e assegurados pelo Estado e por seus instrumentos de 

poder, iniciavam um processo de disputas pelo afastamento dos grupos tidos como diferentes.  

Esses grupos sem representatividade são designados por Norbert Elias e John L. 

Scotson  como outsiders, ou seja, grupos excluídos. Desse modo, a popularização de Ipanema 

entre os grupos outsiders se manteve forte por todo o período militar, desafiando as 

“normalidades” impostas. Os moradores do logradouro, que ganhava rápidos valores 

especulativos, se encontravam na posição de estabelecidos, outro termo desenvolvidos por 

Norbert Elias e John L. Scotson, que se referem a grupos que possuíam hegemonia e liderança 

no espaço geográfico.   

Um grupo só pode estigmatizar outro com eficácia quando está bem 
instalado em posições de poder das quais o grupo estigmatizado é excluído. 
Enquanto isso acontece, o estigma de desonra coletiva imputado aos 
outsiders pode fazer-se prevalecer (...) Afixar o rótulo de “valor humano 
inferior‟ a outro grupo é uma das armas usadas pelos grupos superiores nas 
disputas de poder, como meio de manter sua superioridade social. Nessa 
situação, o estigma social imposto pelo grupo mais poderoso ao menos 
poderoso costuma penetrar na autoimagem deste último e, com isso, 
enfraquecê-lo e desarmá-lo.  (ELIAS & SCOTSON, 2000, p. 23)  
 

É através desse processo de deslegitimação da existência do homossexual, na 

utilização de diversos dispositivos de poder, pautados em dogmas religiosos, discursos 

médicos sanitaristas, antropológicos e sociais, que a estigmatização dos outsiders é feita em 

depreciações e homofobias.  

A efervescência desses novos padrões de comportamento tornou Ipanema 
um reduto não organizado de manifestações de oposição ao status quo no 
pós-1964. (...) Essa “turma” ficou conhecida pejorativamente ou não como 
“esquerda festiva”. Essa expressão foi bastante disseminada tanto pelos 
militantes de esquerda quanto pela direita para caracterizarem o tipo de 
oposição  (QUEIROZ 2012). 
 

As relações territoriais de Ipanema e, em específico, do antigo píer, farão os alicerces 

de concentração e resistência necessários para que a organização, posterior aos anos de 

repressão, aconteça.  A formalização da Farme de Amoedo enquanto uma rua homoerótica só 

acontecerá no início dos anos de 1990, com a volta da democracia e uma efetiva entrada do 
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pensamento neoliberal no país. No entanto, as marcas vividas por esse passado deixam a 

sociedade brasileira como uma das mais  LGBTIfóbicas do mundo, incidindo diretamente na 

formação de guetos e territorialidades. Nesse mesmo período em tom de discriminação e não 

legitimidade o termo “Farme de AmoAIDS”, na cidade do Rio de Janeiro,  se intensificou 

aumentando ainda mais as relações de estranheza e asco. As políticas sanitaristas já a 

colocava como um risco de saúde pública atrelando o surto da doença apenas aos 

homossexuais.  

As novas diretrizes políticas não garantiram legitimidade imediata, mas possibilidades 

de resistência. Desse modo, a formação de uma territorialidade na Rua Farme de Amoedo 

passará por estágios diferentes até sua consolidação e transformação em eixo de mercado para 

o Pink Money. Apesar disso, porém, as relações vividas nos dias atuais não são apenas um 

conceito, visto que ainda há resistência e articulações, violências simbólicas, embates, 

conflitos, homofobias entre os próprios integrantes LGBTIS, como também, contra grupos 

contrários à expressão homossexual ou de subversão de gênero.   

 

A necessidade de um território 

 

Os conflitos ocorridos na Farme de Amoedo, em seu já consolidado território, foram 

percebidos como isolados na maior parte do ano, segundo relatos dos frequentadores mais 

assíduos. No entanto, na pesquisa de campo realizada, diversos relatos de homofobia 

aconteceram no período do Carnaval, momento em que o bairro é um ponto de encontro para 

a festividade. Relatos de agressão verbal e física, apontados por entrevistados, retomam o que 

Borrillo afirma: 

A homofobia pode ser pensada como um consentimento social praticada por 
indivíduos, grupos e ideologias que pactuam em algum nível um mundo do 
sensível que exclui e inclui! Exclui porque o consentimento sempre 
pressupõe a exclusão de outras sociabilidades. E inclui porque busca, através 
da política do armário e do preconceito, integrar nas bases do consentimento 
a subalternização de alguns grupos e indivíduos  (BORRILLO, 2010, p. 11). 
 

A naturalização de condutas tidas como subversivas em espaços do cotidiano geram 

agressividade e respostas de contenção. A homofobia, definida de forma geral e genérica 

como o medo de que a valorização dessa identidade (homossexual) seja reconhecida, se 

manifesta, entre outros aspectos, pela angústia de ver desaparecer a fronteira e a hierarquia de 

ordem heterossexual. (BORRILLO, 2010, p. 17) Ela está estritamente relacionada com a 

violência em um dado território em que as relações de poder e hierarquização do 
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heterossexual precisam ser recompostas. A violência seria uma tentativa de buscar o poder e 

legitimação dos privilégios.  A Farme seria, para essas pessoas, o território da contravenção, 

do errado, do pecado, da anormalidade imposta do que é permitido para a esfera do público. 

Dentro desse contexto de violência e preconceito, a necessidade de uma 

territorialidade mostra-se evidente. Os dados computados pelo Grupo Gay da Bahia8 estima 

que, no ano de 2016, 172 gays foram mortos no país, sendo o grupo, entre os LGBTI, mais 

afetado em homicídios. O território homoerótico, assim, se materializa não somente por 

conformidade, mas por necessidade.  

Em uma formação “aglomerada” ao redor da rua sem que haja igrejas na mesma, 

pode-se perceber que existe um diferencial comportamento. Diferente das demais ruas, 

percebe-se a ausência da presença deste tipo de templo religioso. A organização espacial é 

bem explícita no que tange a marcação de territórios religiosos e do território homoerótico da 

Farme de Amoedo. Essa forma entre territorialidades pode ser compreendida de um modo 

mais claro ao ser vista como um campo de forças, uma teia ou rede de relações sociais que, a 

par de sua complexibilidade interna, define, ao mesmo tempo, um limite, uma alteridade, uma 

diferença entre o grupo, os membros da coletividade ou “comunidade”, os insiders, e os 

“outros”. (SOUZA,1995)  

 

                                 Ipanema-RJ: Território homoerótico  

 

Fonte: Adaptado de GoogleMaps, 2017  

 

Os outsiders, de formas iniciadas pela contracultura (no período do Regime Militar) e 

fixadas pelos instrumentos do Estado e do Pink Money, agora se comportam como 

estabelecidos, e os antigos estabelecidos em novos outsiders. Foram dados e conquistados 

                                                           
8Grupo Gay da Bahia - Mais antigo grupo não governamental em defesa dos direitos homossexuais no Brasil. 
Sua fundação ocorreu na Bahia no ano de 1980. 
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poderes que delimitam esse espaço a eles, e não a outros, fazendo com que as relações sociais 

vividas nesse território, que são múltiplas e complexas, tenham muitos agentes de influência. 

As relações de classes, por exemplo, são determinantes também na visibilidade e 

invisibilidade social, desta forma, não seria diferente no recorte estudado. A hierarquização 

sexual, já abordada, não é a única força de expressão na formação desse território. As 

hierarquias de classe social também são notórias, primeiro pela exclusão daqueles que não 

podem pagar pelos espaços, segundo pela segregação dos mesmos, dentro do próprio 

território. Existe um abismo entre os inseridos e os excluídos pelo território e as 

desigualdades sociais estão presentes na própria ausência da diferença.  

A padronização do biótipo homoerótico é marcante por toda a sua extensão. 

Conhecidos como barbies, homens de aparência forte ganham o título devido a um suposto 

 alto nível de narcisismo e pouco conteúdo intelectual. Estão, de forma marcante, por todo o 

território e exprimem a segregação de outros grupos homossexuais/ homoeróticos. 

Outro ponto importante é o reconhecimento étnico feito pela pesquisa, já que dos 84 

entrevistados em três semanas de pesquisa, 77% se declaram brancos, 20% pardos e 3% 

negros, o que resulta em uma reflexão que ultrapassa a relação de gênero e sexualidade, 

remetendo a um abismo social de exclusão.  

Há, ainda, a distinção entre os que utilizam os estabelecimentos fixos da Farme de 

Amoedo e os que, principalmente aos finais de semana, se concentram na própria rua. Esse 

segundo grupo mobiliza o mercado dos camelôs, que já adaptados, dispõem de aparelhos para 

cartão de crédito e alguns também dominam noções básicas de inglês. A não integração de 

pessoas de baixa renda mostra-se clara, já que a maioria dos entrevistados ganhava de três a 

 mais de seis salários mínimos.  

É importante ressaltar que o grupo LGBTI não é homogêneo. Independente das 

identidades de gênero e orientações sexuais, o grupo estudado, como um só, é múltiplo e 

diverso. Não há uma normatização no “homossexual” ou no “homoerótico”, enquanto padrão 

comportamental e definição social.  

A padronização na Farme de Amoedo, assim, não significa uma padronização na 

conduta “homossexual” ou “homoerótica”, mas uma resposta a um reflexo social de uma 

classe. O heterossexismo, conceito conhecido como a padronização das condutas de gênero e 

hierarquização das condutas heterossexuais sobre as homossexuais, é um reflexo que não está 

apenas atrelado aos heterossexuais. O próprio meio homossexual, em muitos casos, discorda 
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das degenerações propostas pelos movimentos pós-modernos sobre o não binarismo de 

gênero (e os papeis estabelecidos).  

Assim, apresentam-se, em aparência, homens que não quebram a expectativa do 

gênero e, sem essa perda, o ato homoerótico torna-se o único empecilho na paisagem do 

recorte. A homofobia, no entanto, não é reproduzida somente pelos diferentes, mas também 

por aqueles que a sofrem. Há, então, tanto na exclusão social quanto na segregação entre 

grupos homossexuais / homoeróticos, comportamentos decorrentes das reproduções advindas 

de uma sociedade desigual e hierarquizada. A contextualização do território, dessa maneira, 

deve ser incorporada às dinâmicas sociais-políticas externas que a reproduzem de todas as 

formas e meios. 
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