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Resumo 

A pesquisa teve como objetivo analisar o funcionamento 
da identidade e da interseccionalidade nos movimentos 
Negro, Feminista e LGBTQI+. Para obter os resultados, 
cruzou-se a análise bibliográfica com a condução de 
entrevistas estruturadas com participantes dos 
movimentos sociais, a fim de obter respostas práticas 
para o problema de pesquisa. Concluiu-se que a 
identidade e a interseccionalidade são elementos 
inerentes aos movimentos sociais, e que seu 
tensionamento influencia suas ações políticas. 

Introdução  

Com o objetivo de analisar a identidade nos movimentos 
sociais, especificamente os movimentos Negro, 
Feminista e LGBTQI+ na cidade de Ponta Grossa (PR), 
o método utilizado foi a pesquisa bibliográfica a respeito 
do tema, contemplando teóricos que trataram dos temas 
e movimentos sociais analisados. Em adição, realizamos 
entrevistas estruturadas a partir da estratégia bola de 
neve, e de forma anônima, com militantes e líderes 
desses movimentos, com o intuito de subsidiar 
empiricamente a investigação. Chegou-se à conclusão 
de que tanto a interseccionalidade quanto a identidade 
são elementos inerentes aos movimentos sociais e que 
ambas influenciam a sua ação política. 

Material e Métodos 

A pesquisa possui natureza qualitativa, na qual se 
utilizaram a pesquia bibliográfica sobre os conceitos de 
identidade e interseccionalidade, verificando como elas 
se manifestam nos movimentos sociais. Para a 
condução das entrevistas, utilizou-se a técnica da bola 
de neve para obter contatos de participantes dos 
movimentos sociais e realizar entrevistas, sempre 
anônimas, buscando analisar sua dinâmica e as 
correlações entre identidade e interseccinoalidade nos 
movimentos pesquisados. Por envolver pesquisa com 
humanos, na modalidade entrevista, este projeto foi 
regularmente avaliado e aprovado pelo Conselho de 
Ética em Pesquisa da UEPG. 

Resultados e Discussão 

A partir das análises bibliográficas e das entrevistas com 
os militantes, percebeu-se que a identidade e a 
interseccionalidade são elementos inerentes aos 
movimentos analisados. Na perspectiva dos atores 
sociais, não há como falar de um movimento sem 
discutir o outro; isto é, não há como falar em movimento 
feminista sem falar de raça e sexualidade, pois o sujeito 
“mulher, negra, lésbica” existe concretamente.  
 

Entretanto, ao enfocar as relações efetivas entre 
identidade e interseccionalidade, a unificação dessas 
múltiplas pautas a uma maior/melhor articulação política 
é enxergada pelos atores entrevistados como 
“necessária” e “desafiadora”, devido às peculiaridades 
dos movimentos e de seus sujeitos. Assim, a pesquisa 
encontrou um aparente paradoxo entre os elementos 
identidade e interseccionalidade, como qualidades 
desses movimentos sociais. De um lado, os movimentos 
analisados são constituídos por identidades de base, 
mas, ao mesmo tempo, respondem a uma estrutura de 
opressões que é compreendida de modo interseccional, 
capaz de atravessar perpendicularmente diversos níveis 
da experiência singular dos indivíduos, a depender de 
sua configuração social e subjetiva. Identifica-se, aí, uma 
tensão potencial entre identidade e interseccionalidade, 
a qual se distende na correlação entre os movimentos, 
sua singularidade e as opressões de caráter multinível.  

Conclusão  

Conclui-se que a identidade e a interseccionalidade são 
inerentes aos movimentos analisados e que influenciam 
sua ação política. A identidade é a forma como o 
movimento se apresenta à sociedade e, ao mesmo 
tempo, uma barreira à ação interseccional, que configura 
“pontes” entre os movimentos. Pela identidade formam-
se as demandas de cada movimento, e é a partir delas 
que os atores sociais irão agir buscando a transformação 
da sociedade. A interseccionalidade se traduz no ponto 
em que esses atores irão agir de forma conjunta, ao 
enfrentar questões que envolvam todos os sujeitos que 
são representados dentro desses movimentos. 
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