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Introdução 

 

As teóricas do pensamento feminista, desde o princípio, sempre se empenharam em 

elaborar abordagens que fossem capazes de explicar a condição de subordinação e de 

opressão das mulheres, como também, de superar as formas de dominação. Ao longo desse 

processo, foram construídas e assumidas categorias e conceitos de análise, mas também, 

foram elaboradas críticas capazes de questionar e de formular alternativas que dessem conta 

da complexidade que abrange a vivência das mulheres em toda sua diversidade. 

Nesse sentido, propomos apresentar as mudanças inseridas no pensamento feminista 

resultante de um debate que questionou a centralidade da categoria gênero e sua assimilação 

numa relação dicotômica4 com o sexo, buscando introduzir diferentes prismas da diferença 

(classe, raça, sexualidade, geração, etc.). Referimo-nos, portanto, a emergência do conceito de 

interseccionalidade e suas diferentes abordagens, apontando uma dessas perspectivas como 

capaz de contribuir para analisar de forma sucinta a realidade das mulheres em situação de 

rua. 

Assim sendo, dividimos este artigo da seguinte forma: primeiramente, apresentamos o 

processo de elaboração crítica que buscou retirar a centralidade da categoria gênero; 

posteriormente, procuramos discorrer sobre a emergência do conceito de interseccionalidade, 

assim como, abordar as suas diferentes perspectivas; e, finalmente, discutimos a relevância 

dessa abordagem interseccional para analisar a realidade de mulheres em situação de rua na 

realidade brasileira. 

 

1 Categorias de diferenciação: superando a centralidade no gênero  
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4 O sexo enquanto base biológica imutável e o gênero enquanto construto social. 
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 Os escritos feministas da década de 1980 marcam o início de um empenho crítico 

acerca da categoria gênero, questionando suas primeiras produções realizadas no bojo da 

chamada segunda onda do feminismo, que buscavam explicar as origens da subordinação 

universal da mulher e a essência da dominação masculina. Precisamente, as críticas eram 

direcionadas aos pressupostos e às concepções de poder utilizadas nessas formulações 

anteriores, assim como, ao esforço em colocar essa categoria como fundamento central na 

constituição de opressões (PISCITELLI, 2008). 

 Nesse período, conforme Piscitelli (2008), a categoria gênero já tinha um certo 

reconhecimento na teoria feminista e significava um avanço no que diz respeito à categoria 

mulher. Além disso, “[...] o conceito de gênero pensado como construção cultural e arbitrária, 

variável, de aspectos vinculados ao sexo biológico, tido como natural e imutável, tinha se 

difundido de maneira extraordinária” (Ibid., p. 246).  

 Dentre as autoras que realizaram as críticas no final da década de 1980 e nos anos 

1990, podemos destacar Angela Davis que em 1981 publicou o livro Women, Race and Class 

(Mulheres, Raça e Classe) e bell hooks que lançou o livro Ain’t I a Woman (Não sou eu uma 

mulher), nos quais foram feitas críticas quanto à homogeinização da categoria “mulher” e a 

preocupação em intercalar as categorias raça e classe social. É possível citar também Audrey 

Lorde (1984) e Patricia Hill Collins (1990) que apresentaram argumentos acerca do 

entrelaçamento das diferenças sociais.  

Numa outra perspectiva, conforme Henning (2015), podemos mencionar Joan Scott e 

Judith Butler. Suas produções, assim como as de outras autoras feministas, conduziam críticas 

sobre a categoria gênero, a distinção sexo/gênero, principalmente, na fixidez e imutabilidade 

atribuídas ao sexo, visto como essência que respalda as distinções entre masculino e feminino, 

estas tidas como universais e também de forma ainda incipiente a noção de articulação das 

diferenças. Ademais, as análises desse momento problematizavam noções do pensamento 

feminista sobre  

 
[...] operações de poder, especificamente, à universalização do quadro ideológico do 
poder e das relações de poder presentes no paradigma ocidental das relações de 
gênero [...]. Essas autoras contestaram a universalidade da hierarquia e da 
subordinação feminina com base em leituras de sistemas nativos de moralidade e de 
concepções nativas do poder e do político. [...] a dominância masculina, nos 
contextos nos quais ela se apresenta, não poderia ser universalmente pensada em 
termos da lógica ocidental, ancorada em pressupostos de propriedade, à maneira 
como se possui uma mercadoria. (PISCITELLI, 2008, p. 264). 
 

 A respeito de Butler e Scott, o embasamento que incentivou tais questionamentos se 

deu a partir da aproximação dessas autoras com percepções desconstrutivistas, que realiza um 
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esforço crítico sobre os pressupostos fundamentados por diversas disciplinas, as chamadas 

metanarrativas, com o intuito de examinar e desmontar sua lógica discursiva. Como também, 

elas trabalharam com a ideia de dissolução do sujeito universal, consideraram a linguagem e o 

discurso em termos de práticas relacionais “que produzem e constituem as instituições e os 

próprios sujeitos como sujeitos históricos e culturais e compreendem, enfim, a produção de 

saber e significação como ato de poder” (PISCITELLI, 2008, p. 265). 

 No entanto, apesar de haver esse empenho teórico em elaborar críticas a respeito da 

categoria gênero, as reivindicações acerca das diferenças, introduzidas, principalmente, pelas 

feministas negras, lésbicas e do Terceiro Mundo, não foram incorporadas.  

Algumas autoras desenvolveram argumentos que confirmavam a importância de se 

trabalhar as demais categorias de diferenciação (raça/etnia, classe, sexualidade, geração, etc.) 

com as análises de gênero, mas nada foi feito no nível analítico e, segundo Piscitelli (2008), 

quando houve uma elaboração mais analítica, esta ocorreu através da articulação do gênero 

com uma única diferença. Ainda conforme essa autora, sempre houve uma tensão no 

pensamento feminista para relacionar a sua discussão central acerca da diferença sexual, com 

as demais categorias da diferença, algumas correntes discorriam contra essa aproximação, 

pois isso colocaria em risco um fator político expressivo na luta feminista, que seria a 

identidade entre mulheres. 

 Joan Scott (1990) é uma das autoras que enfatiza a importância de articular as 

diferentes categorias da diferença, mas permanece privilegiando a categoria gênero 

(PISCITELLI, 2008). Afirmando seu comprometimento com o saber sobre a diferença sexual 

e com base na sua proposição analítica, ela aponta para a possibilidade de se construir uma 

nova história capaz de reestabelecer questões, numa perspectiva igualitária, que abrangesse 

raça e classe. A autora se posiciona da seguinte forma: 

 
[...] essa nova história abrirá possibilidades para a reflexão sobre as estratégias 
políticas feministas atuais e o futuro (utópico), porque ela sugere que o gênero tem 
que ser redefinido e reestruturado em conjunção com a visão de igualdade política e 
social que inclui não só o sexo, mas também a classe e a raça. (SCOTT, 1990, p. 
93). 

 
 A partir desse trecho percebe-se que a autora intenciona uma preocupação acerca da 

diversidade categorial que perpassa a realidade das mulheres, entretanto, ela permanece na 

menção da complexidade das vivências sem realizar uma análise mais aprofundada que 

incluiria outros marcadores imbrincados com o gênero de modo relacional e, ao mesmo 

tempo, contraditório. 
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A autora Judith Butler (2003) considera o gênero enquanto mecanismo de produção e 

naturalização de noções acerca do masculino e do feminino, como também, ainda por meio 

desse mecanismo, essas noções podem ser desconstruídas e desnaturalizadas. O ponto crucial 

de sua análise é de que o gênero é um fazer, uma atividade performativa, e propõe o 

afastamento do gênero das ideias binárias de homem/mulher, masculinidade/feminilidade. De 

acordo com Piscitelli (2008), a respeito da relação entre gênero e outras categorias, Butler 

afirma, no seu livro Gender Trouble (Problemas de Gênero), publicado em 1990, a 

necessidade de estudar o gênero em intersecção com essas, reverberando que elas não podem 

ser hierarquizadas, no que concerne a sua primazia enquanto condição de opressão. Ela vai 

dizer que “[...] o gênero estabelece interseções com modalidades raciais, classistas, étnicas, 

sexuais e regionais de identidades discursivamente constituídas [...] [e] se tornou impossível 

separar a noção de ‘gênero’ das interseções políticas e culturais em que invariavelmente ela é 

produzida e mantida (BUTLER, 2003, p. 20). 

No entanto, segundo Henning (2015), só há um trabalho mais direcionado a essa 

discussão no seu livro Bodies that Matter (Corpos que importam), publicado em 1993, onde 

ela considera que sexo e raça, juntamente com o gênero, implicam na produção de 

mecanismos reguladores atuando de forma ativa na formação dos corpos. 

 Nesse sentido, as reivindicações que exigiam que categorias de diferenciação fossem 

inseridas nas formulações teóricas feministas, resultaram em, ora uma ênfase na raça e 

gênero, ora em gênero e sexualidade. Em outros escritos, especialmente aqueles produzidos 

pelas “mulheres de cor” (Colored Women) foram feitas articulações entre classe, gênero e 

raça, contudo, alguns dessas elaborações davam ênfase demasiada na questão do racismo 

priorizando uma categoria perante as demais. Já as feministas do Terceiro Mundo apontavam 

para a importância de inserir nesse debate as categorias religião e nacionalidade. Diante disso, 

o que estava posto era que dar centralidade a categoria gênero obscurecia as demais 

categorias, logo, era preciso elaborar um instrumento de análise que pudesse dar conta da 

complexidade resultante da imbricação dos principais sistemas de opressão – sexismo, 

racismo, capitalismo (PISCITELLI, 2008; SARDENBERG, 2015). 

 
[...] hoje se reconhece que, por operarem também como matrizes preponderantes de 
hierarquização, desigualdade social e subordinação na grande maioria das 
sociedades contemporâneas, racismo e sexismo, ao lado do capitalismo, produzem 
diferenças relevantes em termos de gênero e raça na experiência de classe – o que, 
não raro, pode se traduzir em divergências de interesses entre membros de um 
mesmo segmento social. Da mesma forma, observa-se que recortes de classe e raça 
reconfiguram as vivências de gênero e estas, junto às de classe, recortam a maneira 
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em que homens e mulheres vivenciam o racismo e suas implicações, produzindo 
experiências muito distintas. (SARDENBERG, 2015, p. 58). 

Compreendendo que não se pode pensar gênero, raça e classe – incluindo aqui outros 

elementos da diferenciação – de forma desassociada, independentes, ou simplesmente 

somadas umas às outras, mas sim imbricados e simultâneos, e que a centralidade no gênero 

obscurecia as demais categorias, podendo deixar de lado críticas essenciais aos múltiplos e 

concomitantes sistemas de opressão e, também, de fundamentar a elaboração de estratégias de 

superação desses sistemas, é que tornava-se cada vez mais urgente fomentar concepções ou 

abordagens que dessem conta da multiplicidade e complexidade das vivências das mulheres. 

Assim, é no cerne dessas demandas e questionamentos que emerge a formulação dos 

conceitos categorias de articulação e/ou interseccionalidades (PISCITELLI, 2008). 

Henning (2015) também relata que um marco nessa discussão consiste na retirada de 

uma obrigatoriedade de partir de um marcador específico para, assim, desenvolver uma 

análise na perspectiva interseccional que não se reduzisse ao mantra dos três marcadores 

gênero, raça e classe. 

 

2 Interseccionalidade: a emergência de um novo conceito 

 

 Com base em Henning (2015), o termo interseccionalidade foi primeiramente 

empregado pelas teóricas feministas negras que buscavam dar conta da complexidade que 

envolvia as experiências de mulheres negras. Enquanto instrumento analítico essa proposta 

tenciona responder aos modos como essas intersecções entre gênero e demais categorias se 

imbricam influenciando na constituição de privilégios e de experiências particulares de 

opressão (AWID apud SARDENBERG, 2015).  

Kimberlé Crenshaw é considerada a autora que criou o termo interseccionalidade 

tomando-o incialmente enquanto uma metáfora e posteriormente indicando-o como uma 

categoria provisória. Ela enfatiza a importância de entrelaçar as diferenciações sociais e de 

desigualdades, com o intuito de combater as opressões simultâneas tais como racismo, 

sexismo e exploração por classe social (HENNING, 2015). Enquanto figura pioneira nesse 

debate, esta autora se expressa da seguinte forma: 

 
A associação de sistemas múltiplos de subordinação tem sido descrita de vários 
modos: discriminação composta, cargas múltiplas, ou com dupla ou tripla 
discriminação. A interseccionalidade é uma conceituação do problema que busca 
capturar as consequências estruturais e dinâmicas da interação entre dois ou mais 
eixos da subordinação. Ela trata especificamente da forma pela qual o racismo, o 
patriarcalismo, a opressão de classe e outros sistemas discriminatórios criam 
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desigualdades básicas que estruturam as posições relativas de mulheres, raças, 
etnias, classes e outras. Além disso, a interseccionalidade trata da forma como ações 
e políticas específicas geram opressões que fluem ao longo de tais eixos, 
constituindo aspectos dinâmicos ou ativos do desempoderamento (CRENSHAW 
apud SARDENBERG, 2015, p. 80). 

 
 Piscitelli (2008) denomina essa perspectiva de interseccionalidade de Crenshaw de 

abordagem sistêmica, ela explica que nesta abordagem as interseccionalidades são capazes de 

detectar o resultado da interação das formas de subordinação de opressões, contribuindo para 

a superação dessas. Portanto, colocando ênfase nos impactos do sistema ou da estrutura. 

Nesse sentido, a interseccionalidade analisa os modos como ações políticas particulares 

produzem opressões que fluem através de tais eixos da subordinação e convergem de forma 

que estabelecem meios atuantes para o desempoderamento. 

 De acordo com Piscitelli (2008), as críticas elaboradas acerca dessa abordagem estão 

direcionadas na forma como ela funde a ideia de diferença à de desigualdade, tornando-se 

problemática porque essa associação não é primária em todo e qualquer contexto cultural e 

histórico. Outra questão é forma como a noção de poder é tomada pela autora, principalmente, 

a noção de poder foucaultiana usando-a de forma simplificada, pois põe ênfase nos sistemas 

de dominação, subordinação, marginalização para a constituição dos sujeitos que nessa visão 

aparecem despossuídos de agência5 (agency).  

Para Foucault (2012) o poder deve ser compreendido como uma “multiplicidade de 

correlação de forças”, ele não é apenas repressivo ou disciplinador, aliás, essa é uma de suas 

formas, ele também produz sujeitos, essa noção torna possível a resistência e a subversão e 

não somente a supressão dos indivíduos. 

 
A condição de possibilidade do poder, em todo caso, o ponto de vista que permite 
tornar seu exercício inteligível até em seus efeitos mais "periféricos" e, também, 
enseja empregar seus mecanismos como chave de inteligibilidade do campo social, 
não deve ser procurada na existência primeira de um ponto central, num foco único 
de soberania de onde partiriam formas derivadas e descendentes; é o suporte móvel 
das correlações de força que, devido a sua desigualdade, induzem continuamente 
estados de poder, mas sempre localizados e instáveis. (FOUCAULT, 2012, p. 103). 

 
 Desse modo, Prins (2006), entende que a concepção de poder utilizada por essa 

abordagem se limita a toma-lo como domínio de alguns em detrimento de outros e não como 

relacional, ou seja, a compreensão de que as relações de poder também são constituídas por 

conflitos e pontos de resistências é desconsiderada. 

                                                 
5 De forma geral, a noção de agência (agency) confere aos indivíduos a capacidade de problematizar as 
experiências sociais e de, assim, traçar estratégias de enfrentamento e de subversão em contextos extremos de 
opressão e dominação.  
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Piscitelli (2008) ainda assinala uma segunda linha de abordagem, a construcionista, 

onde são traçadas distinções entre diferença e igualdade, categorias de diferenciação e 

sistemas de discriminação. Nessa perspectiva, os processos que determinam a formação dos 

sujeitos não determinam apenas sua sujeição a um poder soberano, há, também, formas que 

abrem espaço para a transgressão e resistência. Assim como, os marcadores de identidade 

oferecem recursos que possibilitam a sua ação. 

 As figuras mais centrais dessa abordagem são, segundo Piscitelli (2008), Anne 

McKlintock e Avtar Brah. A primeira teórica realiza a análise do poder imperial, colocando a 

existência das categorias da diferença de forma relacional e não isoladamente ou 

independentes, mas sim articuladas. Nas suas próprias palavras: 

 
[...] argumento que raça, gênero e classe não são distintos reinos da experiência, que 
existem em esplêndido isolamento entre si; nem podem ser encaixados 
retrospectivamente como peças de um lego. Não, eles existem em relação entre si e 
através dessa relação – ainda que de modos contraditórios e em conflito. 
(MCKLINTOCK, 2010, p.19). 

  
 No que diz respeito à noção de agência dessa autora, Piscitelli (2008, p. 268) diz que 

“ao analisar as categorias articuladas, McKlintock explora políticas de agência diversificadas, 

que envolvem coerção, negociação, cumplicidade, recusa, mimese, compromisso e revolta”. 

 A segunda teórica, Avtar Brah, relata nas suas discussões as articulações entre gênero, 

raça, etnicidade e sexualidade no feminismo negro, especificamente, no Reino Unido, 

denunciando a falta de espaço para a crítica antirracista que insere o racismo como uma 

característica interna das “relações patriarcais ocidentais”. A autora entende articulação 

enquanto relações de conexão e eficácia, através das quais algo é relacionado por suas 

semelhanças e diferenças. “Estruturas de classe, racismo, gênero e sexualidade não podem ser 

tratadas como ‘variáveis independentes’ porque a opressão de cada uma está inscrita dentro da 

outra – é constituída pela outra e é constituída dela” (BRAH, 2006, p. 351). A proposição da 

autora é de trabalhar a ‘diferença’ enquanto categoria analítica e não o gênero como propõe 

Joan Scott (PISCITELLI, 2008), propondo quatro formas de conceituar a diferença: a 

diferença como experiência, a diferença como relação social, a diferença como subjetividade 

e a diferença como identidade. Seu conceito de diferença, logo 

 
[...] se refere à variedade de maneiras como discursos específicos da diferença são 
constituídos, contestados, reproduzidos e ressignificados. [...] a diferença não é 
sempre um marcador de hierarquia e opressão. Portanto, é uma questão 
contextualmente contingente saber se a diferença resulta em desigualdade, 
exploração e opressão ou em igualitarismo, diversidade e formas democráticas de 
agência política. (BRAH, 2006, p. 374). 
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 Para Piscitelli (2008), ao enfatizar a importância de relacionar os conceitos de 

diferença, poder e agência, essas abordagens possibilitam não só compreender a construção de 

posicionamentos desiguais entre os sujeitos, mas também, as estratégias elaboradas para 

suprimir a condição de opressão e subordinação. Nesse sentido, tomamos a abordagem 

construcionista para desvelar a experiência de mulheres em situação de rua, a qual nos parece 

estar atravessada pela complexidade de sistemas de opressão e de categorias de diferenciação, 

que não só impõem um contexto de opressão e subordinação, mas que também abem lacunas, 

nas quais essas mulheres conseguem elaborar estratégias de resistência. 

 

3 Entendendo a realidade de mulheres em situação de rua a partir de uma análise 

interseccional 

 

 Gostaríamos de iniciar essa discussão chamando atenção para o termo “em situação de 

rua”, compreendemos que esse termo propõe um afastamento dos processos de estigmatização 

desse segmento reverberando que tal condição não é pura e simplesmente uma escolha, ele 

revela que antes de chegar em tal circunstância essa mulher passou por processos de opressão, 

de exclusão e de subordinação que resultaram na sua condição de rua.  

Nesse sentido, dizer que alguém “é de rua” imprime nessas mulheres todo um 

conjunto de estigmas e estereótipos normalmente orientados pelo senso comum ou por uma 

perspectiva conservadora que remota à noção de “desvio social”, geralmente, os/as 

“desviantes” são associados/as a uma perspectiva de patologia, no caso, uma patologia social. 

Tiene (2004), em seu estudo sobre mulheres em situação de rua desenvolvido na 

cidade de Campinas, apresenta a expressão de “clandestinidade” para explicar a condição de 

invisibilidade dessas mulheres. Despossuídas de habitação elas fazem do espaço público sua 

morada, muitas já perderam os vínculos familiares ou estes estão fragilizados, convivem com 

a indiferença, a violência (em todas as suas nuances) e a discriminação. São mulheres, em sua 

maioria, negras, mas também são mulheres lésbicas, trans e mulheres oriundas de cidades fora 

das regiões metropolitanas e da zona rural.  

Dentre os motivos que as levam à rua destacam-se a violência doméstica, dificuldades 

financeiras, dependência de substâncias psicoativas, rompimento de vínculos familiares, 

desemprego, problemas de saúde e desastres ambientais. Em muitos casos a rua tona-se lugar 

propício para escapar da violência perpetrada dentro de casa, conforme ressalta Tiene (2004, 
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p. 21), “abrigar-se na rua pode ser um exílio, pode ser uma defesa de agressão, porque a rua é 

o lugar de todos”. 

Em reportagem publicada pela revista Radis, De Lavor (2016) relata entrevista 

realizada com Maria Lúcia Pereira, a líder do Movimento Nacional de Pessoas em Situação de 

Rua (MNPR), que esclarece as pautas principais do movimento: a busca pela efetivação de 

políticas públicas, como também, a não violação de direitos que é constante; denuncia que as 

políticas públicas estão fragilizadas e que o trato ao problema da condição de rua é limitado à 

política de assistência social, que para a militante é negligente em situações diversas; ao 

salientar a debilidade do acesso dessa população às políticas de saúde e habitação, ela adverte 

para a necessidade de o Estado possibilitar uma intersetorialidade entre as políticas para 

atender as necessidades múltiplas da população em situação de rua. 

Sabemos que essas insatisfações abarcam a população em situação de rua de forma 

geral, mas para as mulheres, além dessas, outras questões são colocadas por estarem em 

menor quantidade nas ruas e por serem mulheres. Assim, elas manifestam as suas 

insatisfações perante uma miríade de adversidades que enfrentam em seu cotidiano: apontam 

para as deploráveis condições em que se encontram as instituições de abrigamento, assim 

como, realizam críticas às formas de atendimento oferecidas pelos profissionais; sofrem com 

a perda de tutela dos filhos nascidos na rua ou não; denunciam os riscos constantes de sofrer 

violência física e sexual; e apontam para as dificuldades de acesso às políticas sociais.  

Em muitos casos elas procuram manter um vínculo com um companheiro em busca, 

principalmente de proteção, de afetividade e de satisfação sexual, quando isso não ocorre, é 

comum elas oferecem a relação sexual em troca de proteção, essa seria uma forma de 

estratégia para sua sobrevivência, mas que também demonstra uma perda de autonomia. Bem 

como, defrontam-se com uma realidade envolta de relações de poder, em um ambiente 

predominantemente masculino, onde verifica-se formas de hierarquia dentro de uma ordem 

sexista acentuada e naturalizada. No entanto, enquanto estratégia de sobrevivência, essas 

mulheres trabalham na venda de lixo reciclável e são mais suscetíveis a pedir esmolas por 

serem consideradas menos ameaçadoras e por, geralmente, estarem com crianças. 

Consideramos importante salientar a realidade das mulheres trans e travestis em 

condição de rua, é comum identificar entre elas a rejeição da família frente a sua orientação 

sexual e identidade de gênero. Muitas delas são expulsas de casa ou não conseguem lidar com 

os conflitos constantes relativos à sua sexualidade e transição de identidade. Além disso, os 
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dados apresentados pela Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra)6 

demonstram que 90% desse segmento por não conseguir aceitação no mercado de trabalho 

acabam por encontrar na prostituição uma forma de sobrevivência diante desse contexto 

adverso que as coloca no lugar da abjeção7 perante o que está posto enquanto norma. Essas 

mulheres também têm um índice alto de baixa escolaridade que pode ser explicado, 

principalmente, pela hostilidade enfrentada por elas num ambiente escolar que não prioriza o 

respeito pela diversidade de gênero e sexualidade existentes em abundância na escola, no 

entanto, evidentemente negadas. Desse modo, ao se defrontar com essas barreiras postas por 

esses espaços comuns de sociabilização dos indivíduos muitas delas encontram na experiência 

da rua espaço para vivenciar sua identidade sem as amarras8 postas pelos padrões impostos. 

Com base nas análises sobre as diferentes abordagens da interseccionalidade expostas 

anteriormente, tomamos aquela denominada de construcionista enquanto referência por 

entendermos ser mais completa, visto que, relaciona tanto as estruturas opressoras como as 

possibilidades de políticas de agência ao trabalhar as categorias da diferença em intersecção. 

Assim, observamos que a realidade das mulheres em situação de rua apresenta 

articulações de diferenças imbricadas entre gênero, raça, classe, sexualidade e geração que 

objetificam seu corpo e gentrificam as suas experiências de vida e de trabalho. Aponta 

também para a forte presença do racismo, enquanto matriz de opressão, visto que as mulheres 

negras são maioria dentro desse segmento expressando fortemente o seu processo de 

pauperização e de serem marcadamente as maiores vítimas das diversas formas de violência. 

No entanto, ao mesmo tempo, essas mulheres conseguem articular estratégias de 

sobrevivência e de recusa de sua condição dentro dos processos de desigualdade onde estão 

posicionadas. 

  

Considerações Finais 

 

                                                 
6 Transgênero, transexual, travesti: os desafios para a inclusão do grupo no mercado de trabalho. Disponível em: 
<http://economia.estadao.com.br/blogs/ecoando/transgenero-transexual-travesti-os-desafios-para-a-inclusao-do-
grupo-no-mercado-de-trabalho/> Acesso em: 05/09/2017. 
7 Segundo Butler (2016, p. 155, grifos da autora), “o abjeto designa aqui precisamente aquelas zonas ‘inóspitas’ 
e ‘inabitáveis’ da vida social, que são, não obstante, densamente povoadas por aqueles que não gozam do status 
de sujeito, mas cujo habitar sob o signo do ‘inabitável’ é necessário para que o domínio do sujeito seja 
circunscrito”. 
8 Não pretendemos insinuar que a experiência na rua se configura como local ideal para que essas mulheres 
possam vivenciar sua identidade plenamente, pelo contrário, o que queremos dizer é que elas tornam possível 
sua vivência enquanto mulher trans mesmo em situação de extrema exclusão social. 
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 Estudar a realidade de mulheres em situação de rua vistas enquanto sujeitos 

construídos por suas experiências e posicionamento dentro de uma imbricação de matrizes de 

opressão demanda a aplicação de um instrumento analítico que seja capaz de dar conta de sua 

complexidade, onde estão situados não apenas os processos que as subordinam e oprimem, 

mas também, as possibilidades de políticas de agência. 

 Assim, é preciso compreender os imbricamentos dos diversos sistemas ou matrizes de 

opressão e as estratégias de sobrevivência, de embate, de negociação e de negação que essas 

mulheres articulam enquanto sujeitos postos como fragilizados e vulneráveis à violação e à 

objetificação. Como sabiamente defende Henning (2015) ao propor  

 
[...] uma noção de interseccionalidade compreendida primeiramente como relativa às 
formas de entrelaçamento entre os marcadores sociais da diferença e suas potenciais 
decorrências em termos de desigualdades sociais, assim como,  relativa ao 
desenvolvimento de táticas de resistência, quationamento e desconstrução das 
desigualdades sobretudo sob distintas formas de agência interseccional. (Ibid., p. 
117). 
 

 Portanto, a abordagem interseccional proporciona mecanismos analíticos eficazes 

capazes de trabalhar a complexidade das articulações existentes entre as categorias de 

diferenciação na dinâmica das relações sociais, possibilitando a compreensão desse 

entrelaçamento de sistemas de opressão, articulado às diferenças, e situar a condição das 

mulheres nessas relações de desigualdade e opressão, mas também viabilizando a 

identificação e o reconhecimento das brechas de negociação que as mulheres em situação de 

rua conseguem articular enquanto políticas de agência. 
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