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Resumo

Os sujeitos  da diferença  sexual  e  de gênero  foram historicamente  rotulados na  sociedade
como estranhos e pervertidos. Com isso,  o acesso a recursos que geram empoderamento e
mudança nas condições de vida torna-se pouco acessível a essas pessoas. Empurrada para as
margens, a comunidade LGBTQIA+ encontra formas de se adaptar, enquanto desenvolve o
“olhar  da  margem”,  característica  importante  para  uma  cultura  criativa  e  chave  para  o
desenvolvimento  empreendedor.  Esse  trabalho,  portanto,  tem  como  objetivo  discutir
empreendedorismo e diversidade, ao pensar os desafios, bem como as oportunidades que a
vivência  descentralizada  do  sistema  hegemônico  permite  aos  sujeitos  dissidentes  o
desenvolvimento de um perfil empreendedor.  

Palavras-chave:  Empreendedorismo.  Emancipação.  Cultura  criativa.  LGBTQIA+.

Diversidade.

Abstract

The subjects of sexual and gender difference were historically labeled in society as strangers
and perverts. With this, access to resources that generate empowerment and change in living
conditions  becomes  restricted  to  these  people.  Pushed  to  the  margins,  the  LGBTQIA+
community finds ways to adapt, while developing the "margin view", an important feature for
a creative culture, key to entrepreneurial development. This work, therefore, aims to discuss
entrepreneurship  and  diversity,  when  thinking  about  the  challenges,  as  well  as  the
opportunities that the decentralized experience of the hegemonic system allows the dissident
subjects to develop an entrepreneurial profile.

Palavras-chave: Entrepreneurship. Emancipation. Creative culture. LGBTQIA +. Diversity.
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INTRODUÇÃO

Se o sonho descuidado do real é vazio, o real desprovido de sonho é deserto.
No universo das relações humanas, o futuro responde à força e à ousadia do
nosso querer. O desejo nos move (GIANNETTI, 2016 p. 138)

O Brasil é formado pela hibridação de diferentes povos e etnias, as quais contribuíram

de formas significativas para a formação de uma rica cultura, a qual apresenta diversidade em

cada uma das regiões. Entretanto, apesar dessa característica cultural antropofágica, ou seja,

dessa capacidade de reinventar e ressignificar as culturas de outros povos em uma nova/outra

cultura, observa-se que a formação da sociedade brasileira foi validada perante um sistema

hegemônico  de  normas,  que  persistem  na  tentativa  de  se  conservar  comportamentos  e

vivências dentro de padrões, justificados como necessários para uma organização social. Os

padrões mais  rígidos estão correlacionados aos padrões de comportamento,  onde sujeito é

determinado na sociedade por um processo regulado de repetição de normas que tanto se

oculta como impõe suas regras, precisamente por meio de produção de efeitos (BUTLER,

2008).

Dessa forma, observa-se que há um poder que legitima/visibiliza os sujeitos normativos

e exclui os demais que que não cabem na lógica/padrão proposto pelo sistema hegemônico

(SANTOS, 2014). Os sujeitos que não se encontram dentro desse padrão, como por exemplo a

comunidade  LGBTQIA+  (Lésbicas,  gays,  bissexuais,  transexuais,  travestis,  transgêneros,

queers, intersexuais, assexuais e demais membros), precisam agenciar/negociar suas vivências

com essa alteridade/autoridade, a qual responde de forma hostil, principalmente em relação à

oportunidades de educação e emprego. 

Frente a isso, a epígrafe desse texto serve para direcionar a abordagem que será feita em

relação ao empreendedorismo e a  diversidade,  ao se pensar  o  desejo enquanto  força  que

permite dar movimento e, por consequência, mudança, na sociedade. Esse trabalho, portanto,

visa observar, descrever  e  discutir  o  empreendedorismo e a  diversidade,  ao se pensar em

alternativas possíveis para o público LGBTQIA+ em relação ao empoderamento, melhoria

das  condições  de  vida,  bem como  o  estabelecimento  de  um protagonismo,  que  resiste  à

sociedade exclusiva e heterocisnormativa2. 

2 Heteronormativo  indica  a  “[...]  disposição  político-cultural,  falsamente  naturalizada  como
determinismo biológico, que estabelece a heterossexualidade como o único tipo de orientação sexual
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A COMUNIDADE LGBTQIA+ NO BRASIL

Historicamente,  os  sujeitos  da  diferença  sexual  e  de  gênero  foram  rotulados  em

variados estigmas ao longo dos anos. De criminosos e pervertidos à loucos e doentes, esse

sujeitos  usavam o disfarce  como  principal  recurso  de  sobrevivência,  o  que  muitas  vezes

levava  a  manifestação  dos  verdadeiros  desejos  apenas  em locais  específicos,  verdadeiros

guetos e esconderijos homossexuais, quando tinham a coragem para se aventurar. Trevisan

(2004, p.190) constata que as autoridades, no início do século XX, se debatiam na dúvida do

que fazer com os “invertidos sexuais” para “proteger a sociedade”. As opções eram cadeia,

hospício, ou “liberdade” vigiada, que dependia do nível do “desvio moral” do indivíduo. 

O  movimento  LGBTQIA+  brasileiro  nasce  no  final  dos  anos  1970,

predominantemente  formado  por  homens  homossexuais.  Mas  logo  nos  primeiros  anos  de

atividade, as lésbicas começam a se afirmar como sujeito político relativamente autônomo.

Nos anos 1990, travestis e depois transexuais passam a participar de modo mais orgânico. No

início dos anos 2000, bissexuais começam a se fazer visíveis e a cobrar o reconhecimento do

movimento. (FACCHINI, 2017).

A partir desses movimentos e manifestações, foi possível observar mudanças para a

população LGBTQIA+, que atualmente consegue ter um agenciamento relativamente mais

pacífico  com  o  sistema  heterocisnormativo.  Entretanto,  a  marginalização  ainda  é  uma

realidade latente e as mudanças por meio da legislação ainda são muito lentas. Somente em

1990  a  OMS  retirou  a  homossexualidade  da  lista  de  doenças  mentais  e  em  2018,  a

organização ainda está no processo de retirar a transgeneridade dessa lista. Outras conquistas

tardias  para  a  comunidade foram o reconhecimento  da união homoafetiva  como entidade

familiar apenas em 2011 e, em março de 2018, a autoriação pelo Supremo Tribunal Federal a

retificação do nome e sexo nos documentos de transgêneros, transexuais e travestis, sem a

necessidade de cirurgia ou tratamento hormonal.

―normal, o que faz com que todos os demais tipos de sexualidade humana sejam considerados anti-
naturais  e  sócio-desviantes”  (LANZ,  2014  p.  17).  Ao  se  utilizar  a  palavra  heterocisnormativo,
procura-se tensionar o termo heteronormativo em relação à identidade de gênero, a qual também é
atravessada por questões normativas, que atribuem o gênero a partir de marcadores biológicos, como
a genitália e os cromossomos. O “cis”, nesse contexto, seria o oposto de “trans”, ou seja, o indivíduo
que se identifica com o gênero que lhe foi designado socialmente.
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Tendo  isso  em  vista,  observa-se  que  embora  essas  conquistas  sejam  muito

significativas  e mostram uma possibilidade de mudança positiva,  a inclusão da população

LGBTQIA+ na sociedade brasileira é lenta. O Brasil ainda lidera o ranking de assassinatos

registrados motivados por LGBTfobia, no qual um LGBT é morto a cada 20 horas. Em 2017,

445 mortes foram documentadas no Brasil e a população trans, por sua vez, é o grupo com

maiores incidências de crimes, sendo o país responsável por 50% das mortes registradas no

mundo, e a expectativa de vida não passa dos 30 anos, comparados aos 75 anos da população

geral (GRUPO GAY DA BAHIA, 2018).

 Como  esses  dados,  surge  a  reflexão  acerca  dos  espaços  que  são  permitidos  à

comunidade LGBTQIA+. Se a violência, o preconceito e a discriminação ainda são constantes

no  cotidiano  desses  sujeitos  dissidentes,  como  propor  novas  alternativas  de  educação,

emprego  e  renda  para  esse  público?  Como  trabalhar  a  diversidade  em  um  contexto  de

empoderamento efetivo, e não de mera inclusão, a fim de oferecer vida digna e emancipação

para o sujeito da diferença sexual e de gênero?

(A)DIVERSIDADE AO EMPREENDER

O acesso a recursos, como à educação empreendedora, ou mesmo o próprio capital

necessário para se iniciar um negócio, ainda é muito restrito à certas camadas da população.

Lima et al. (2016) descreve a existência de um importante impacto da classe social do sujeito

sobre o espectro de recursos e disposições que elas apresentam em variadas situações de vida,

sejam  elas  educacionais,  profissionais,  familiares,  artísticas  ou  políticas.  O  gênero  e

sexualidade também estão associados a uma variedade de aspectos socialmente importantes,

tais  como  renda,  educação,  progressão  profissional,  participação  e  orientação  políticas  e

implicação no sistema jurídico (JONES, 2000). 

Como  um exemplo  da  transversalização  entre  as  questões  de  gênero  e  classe,  os

autores exemplificam:

Mulheres  de  classes  superiores,  por  exemplo,  têm  maior  tendência  a
ingressar  em  carreiras  tradicionalmente  masculinas,  como  Engenharia  e
Direito, do que mulheres das classes sociais mais baixas; da mesma forma,
mulheres de classes elevadas têm maior tendência a rejeitar os estereótipos
de gênero do que as mulheres de classes inferiores (LIMA et al., 2016 p.
580).
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Tendo em vista essa dinâmica e ao se pensar o público LGBTQIA+, observa-se que os

espaços onde esses sujeitos  podem viver  e  exercer  suas  funções  enquanto  cidadãos  ainda

continua setorizado em locais e papéis na sociedade, quando não em funções estereotípicas,

como, por exemplo, a prostituição para as travestis, transexuais e transgêneros. Santos (2014,

p.33)  explica  que  a  organização  e  a  divisão  dos  espaços  se  dá  culturalmente,  em

urbano/natural e público/privado. Contudo, mesmo os espaços públicos por vezes “convidam

alguns  corpos/sujeitos  e  excluem outros”,  pois  são  “espaços  de  representação”.  Imagens,

símbolos e até a arquitetura expostas em determinado local podem tornar a presença de um

sujeito  indesejada.  “O  sentimento  de  pertencer  ou  não,  de  sentir-se  ou  não  confortável,

energizado, acolhido, deprimido ou discriminado constituem, por assim dizer, o conhecimento

físico/experiencial (connaissance) dos lugares” (2014, p. 38). 

Desigualdades  sociais  surgem à medida que as pessoas vivem e se acomodam nas

coordenadas, aglomerando-se em agrupamentos: nações, bairros, favelas e guetos, Primeiro e

Terceiro Mundo. Assim, as desigualdades tornam-se explicáveis de maneira ‘acidental’, uma

vez que,  segundo essa lógica,  os  sujeitos  habitam,  a  princípio,  um tabuleiro  homogêneo.

(SANTOS, 2014, p.36).

Para  o  autor,  é  difícil  que  a  hegemonia  perceba  que  a  relação  entre  os  espaços

marginais e os populares, as regiões ricas e pobres, mantém uma configuração de colônia e

colonizado,  na  qual  regiões  avançadas  são  fruto  do  atraso  consequente  de  regiões  mais

carentes. A mesma lógica pode ser aplicada aos sujeitos que possuem uma identidade sexual e

de  gênero  dissidente.  Empurrada  de  forma  sistemática  para  as  margens  pelos  sujeitos

socialmente aceitos, a comunidade LGBTQIA+ se encolhe e se adapta onde lhe é permitido

viver e se expressar abertamente. “Paradoxalmente, esses sujeitos marginalizados continuam

necessários, pois servem para circunscrever os contornos daqueles que são normais e que, de

fato, se constituem nos sujeitos que importam” discorre Louro (2004, p.27). O que leva a

reflexão que atravessar certos contornos (ou fronteiras) é um perigo real para o indivíduo

LGBTQIA+. A dicotomia, essa separação nítida de espaços e direitos, é fundamental para que

a hegemonia branca, hétero e masculina permaneça como dominante.

Trevisan pontua, contudo, que a condição marginal possibilita à comunidade um olhar

diferenciado sobre a sociedade que a exclui: “Por menos que seja, o nosso grande trunfo é o

olhar  das  margens  que  fomos  obrigados  a  desenvolver.  É  esse  olhar  que  nos  fornece
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instrumentos para exercer a crítica à cultura e é graças a ele que podemos sonhar com (talvez

propor) um mundo diferente”. (2014, p.510). 

Segundo a descrição da Enactus (2018), ação empreendedora diz respeito a aproveitar

as  oportunidades  de  usar  negócios  sustentáveis  e  práticas  comerciais  consistentes  para

desenvolver modelos de negócios inovadores com base em risco, compromisso e disposição

para  ir  até  o  final.  Com  isso,  os  resultados  da  ação  empreendedora  demonstram  o

desenvolvimento de uma cultura criativa. O sujeito empreendedor muitas vezes é visto como

o sonhador, alguém que busca algo que fuja do convencional, que quebra paradigmas, altera

conceitos, corre riscos, e tem ousadia para sair da zona de conforto. 

Entretanto, empreender não é um exercício fácil, pois lança o desafio para o sujeito de

ser  o  agente  para  própria  mudança.  Empreender  exige  certo  grau  de  emancipação,  pois

depende  da  capacidade  do  sujeito  de  enxergar  as  oportunidades,  que  possibilita  o

desenvolvimento de produtos e serviços que atendem a necessidade específica do público-

alvo,  de  forma  eficiente.  Essa  visão  emancipada,  portanto,  é  a  principal  característica  do

empreendedor, que consegue pensar além do  status-quo ao propor novas/outras formas de

(re)fazer algo, seja uma empresa, um serviço, um produto, ou uma ação pontual, que possa ser

mais lucrativo, mais eficiente ou mais econômico.  

Para a comunidade LGBTQIA+, o “olhar da margem” confere a visão emancipada: a

distância permite que o sujeito da diferença enxergue o que o indivíduo padrão não consegue,

inserido no núcleo do sistema. Ver onde são necessárias (e possíveis) as reformas torna a

comunidade LGBTQIA+ mais atuante em questões que não são unicamente voltadas para as

questões  sexuais,  mas  dos  sujeitos  dissidentes  como  um todo.  Por  outro  lado,  os  grupos

heteronormativos  diluem-se  nas  ilusões  dos  privilégios,  sendo,  por  consequência,

normalmente menos proativos. 

Na  suposta  fragilidade,  emerge  a  força  desses  grupos.  É  uma  ressignificação  dos

espaços, uma ocupação transgressora que abre caminhos para possibilidades de contestar e

reformular  os padrões hegemônicos.  Como aponta Trevisan “Se temos uma função social

própria, essa é desintegrar. Somos mestres em desintegrar, já que vivemos da desintegração.

Nós construímos não contra ela, mas graças a ela” (2004, p.511).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Visto que, na fronteira, a diversidade dos sujeitos confere autonomia e emancipação,

vê-se  o  empreendedorismo  como  ferramenta  para  desenvolvimento  social,  que  abre

alternativas  para  ressignificar  o  capitalismo  hegemônico.  É  uma  posição  de  mundo  mais

aberta, agenciável, que encontra possibilidades nas brechas do sistema.  

Com isso,  observa-se  que  embora  o  poder  queira  convencer  a  sociedade  de  uma

verdade exclusiva a certas camadas da população, a resistências desses sujeitos torna-os reais.

E nesse espaço do resistir, esses corpos que foram empurrados à fronteira, agora fazem dela o

local  de  empreender  novas  possibilidades.  Por  meio  desse  movimento,  a  população

LGBTQIA+  consegue  ter  poder  aquisitivo,  visibilidade  e  também  passa  a  questionar  as

normas e práticas sociais que antes o colocavam em uma posição de subalternidade. A partir

do empreendedorismo, os sujeitos dissidentes ganham espaço no mercado de trabalho, por

meio de capacitações e desenvolvimento das habilidades profissionais, e até mesmo a abertura

do próprio negócio. 
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