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RESUMO 
 

 

Ao assumir como ponto de partida o caráter urbano e contemporâneo do carnaval, bem como 

sua natureza simbólica e ritual, esta monografia enfoca, dentro do contexto da diversidade das 

expressões carnavalescas no Brasil, uma de suas expressões mais destacadas no carnaval 

carioca: os blocos de rua. O presente trabalho pretende se centrar no estudo das expressões 

culturais no carnaval da cidade do Rio de Janeiro, tendo como ponto de partida o estudo 

etnográfico do bloco carnavalesco ―Mulheres Rodadas‖. A monografia visa estabelecer um 

diálogo com as produções a respeito das manifestações culturais e políticas, destacando, neste 

plano de trabalho em especial, a particularidade da expressão artística de mulheres feministas 

em uma tradicional festividade brasileira em termo de temporalidade e cultura popular, que 

coloca em evidência debates como a objetificação e a hipersexualização do corpo feminino, o 

empoderamento e as identidades de gênero, observando os efeitos políticos da performance 

artística no carnaval.  

 

 

Palavras-chave: Feminismo. Carnaval. Bloco de rua. Militância. Arte. Performance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

 

Taking as its starting point the urban and contemporary character of carnival, as well as its 

symbolic and ritual nature, this monograph focuses, within the context of the diversity of 

carnival expressions in Brazil, one of its most outstanding expressions in the Carioca carnival: 

the street parades. The present work intends to focus on the study of cultural expressions in 

the carnival of the city of Rio de Janeiro, starting from the ethnographic study of the carnival 

group "Mulheres Rodadas". The monograph aims to establish a dialogue with productions 

about cultural and political manifestations, highlighting, in this particular work plan, the 

particularity of the artistic expression of feminist women in a traditional Brazilian festival in 

terms of temporality and popular culture, which puts into evidence such debates as the 

objectification and hypersexualization of the female body, empowerment and gender 

identities, noting the political effects of artistic performance at carnival. 

 

 

Keywords: Feminism. Carnival. Street parade. Activism. Art. Performance. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

Conta a minha mãe que o meu avô Manoel dizia que da barriga dela nasceria uma 

passista que desfilaria na escola de Samba Combinado do Amor, a qual ele dedicou seus 

esforços enquanto membro da diretoria por muitos anos. Junto dele em um dos registros 

familiares, minha avó Mariazinha canta ―Baiana boa/ gosta de samba/ entra na roda/ e diz que 

é bamba‖ enquanto eu danço animada usando a minha primeira fantasia de carnaval costurada 

pela minha avó Néia aos meus nove ou dez meses de idade. As clássicas marchinhas de 

carnaval ―Cachaça‖ e ―Turma do funil‖ escritas pelo meu avô Mirabeau integram meu 

repertório musical antes mesmo que soubesse cantá-las. 

 A minha relação com o carnaval não se esgota na minha ancestralidade. Vivi a 

festividade nas ruas todos os anos, fosse guiada pela minha mãe – de quem herdei a paixão 

pela festa e pelas ruas – ou pela minha madrinha – responsável por conduzir minhas folias e 

me ensinar a viver intensa e maravilhosamente o carnaval de rua. Cresci frequentando blocos 

tradicionais do Rio de Janeiro, aprendendo marchinhas e sambas que compõem o vasto 

repertório musical da festa, sempre trajando fantasias muito coloridas às quais dedicava tempo 

de idealização e execução meses antes do carnaval – sempre com muito prazer. Participar do 

carnaval me causa uma comoção que pode parecer piegas, mas não sei traduzir em palavras.  

Apesar de não ter trabalhado a ideia de maneira efetiva durante a graduação, o desejo 

de me dedicar ao estudo do carnaval nas Ciências Sociais me acompanha desde os primeiros 

períodos do curso. Não é de todo incompreensível que eu tenha passado por uma relação 

desconfortável com a festa ao longo dos últimos anos. Entendê-la sob a perspectiva de ritual, 

identificar seus repertórios simbólicos e problemas sociais relativos às suas configurações me 

causou – e ainda causa – estranhamento, principalmente porque eu passo a enxergar os 

problemas, passo a entender a origem da preocupação da minha madrinha ou da minha mãe 

que eu fosse assediada em meio às pessoas.  

O meu despertar para o feminismo também emergiu na universidade. De alguma 

maneira, os discursos do movimento feminista já faziam parte do meu contexto familiar: 

principalmente por ser uma mulher negra. Meu desenvolvimento intelectual foi estimulado 

com livros sobre negritude e a beleza das meninas negras, o valor do meu cabelo e da minha 
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pele. Na universidade, fui introduzida aos coletivos feministas, à circulação das produções 

teóricas e me vi suspensa entre conflitos de caráter ideológico no seio do movimento 

feminista. As vertentes feministas, categorias culturais reivindicadas por alguns grupos 

feministas, passaram a ser questões problemáticas para mim no sentido da necessidade de 

amadurecer minhas perspectivas sobre tais delimitações políticas e ideológicas do movimento.  

Conheci o Bloco Mulheres Rodadas através da divulgação do evento que daria origem 

ao bloco. Como muitos outros usuários da rede social, tive acesso à publicação da página 

Jovens de Direita. A publicação consistia na imagem de um jovem do sexo masculino, que 

aparentava ter entre vinte e vinte e cinco anos de idade, segurando uma placa com o texto "Eu 

não mereço mulher rodada‖.  A frase escrita foi manipulada digitalmente, entretanto, 

veiculava um discurso intencionado pela página Jovens de Direita em relação à moralidade e 

à sexualidade da mulher. A palavra ―rodada‖ é utilizada como uma expressão popular 

pejorativa e refere-se negativamente às experiências sexuais e afetivas da mulher.  

 A referida imagem veiculada na página Jovens de Direita 
1

 no Facebook , um espaço 

virtual dedicado à interação entre pessoas que compartilhem de interesses em comum (neste 

caso, especificamente a juventude cristã), reuniu adeptos da direita política e conservadores 

dos "bons valores" da sociedade. Uma página com o mesmo nome da publicação
2
 foi criada 

no mesmo período e ganhou repercussão virtual com grande número de compartilhamentos, 

seguidores e também de denúncias de mulheres e homens que não toleraram a exposição e a 

reafirmação da normatividade social que associava caráter pessoal e moralidade ao 

comportamento sexual e afetivo da mulher. 

Com a proximidade do fim do ano - e consequentemente do carnaval – Débora e 

Renata criaram no Facebook um evento
3
 chamado ―Bloco das Mulheres Rodadas‖, 

pretendendo reunir naquele espaço virtual as mulheres que tomavam para si o título como 

orgulho, convictas do seu direito de gozar da autonomia de suas decisões e sobre seu corpo. O 

que era uma brincadeira se consolidou como manifestação contra a hashtag
4
 ―Eu não mereço 

                                                           
1
 Disponível em: <https://www.facebook.com/jovensdedireita/> Acesso em: 06 de junho de 2017 às 20:30h 

2
 Dísponível em: <https://www.facebook.com/Eu-N%C3%A3o-Mere%C3%A7o-Mulher-Rodada-

321914238207133/> Acesso em: 06 de junho de 2017 às 20:38h 
3
 Criar um evento é uma das funções oferecidas pela rede social Facebook. A ferramenta consiste em criar uma 

página com o nome do evento, horário, local e descrição, podendo configurar o modo de convite para público 

ou privado. 
4
 ―Hashtag é uma palavra-chave antecedida pela cerquilha (#) que as pessoas geralmente utilizam para 

identificar o tema do conteúdo que estão compartilhando nas redes sociais.‖ Fonte: 

<http://www.google.com.br/amp/marketingdeconteudo.com/o-que-e-hashtag/amp/> Acesso em: 06 de junho de 

2017 às 20:40h. 
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mulher rodada‖ até que tomasse forma na proposta de cortejo de um bloco de carnaval em 

fevereiro de 2015. Débora, assim como Renata, não integrava nenhum bloco de carnaval, 

tampouco tinham conhecimento musical para mobilizar oficinas que viabilizassem o desfile 

do bloco. Sem bateria, sem repertório e sem experiência, as organizadoras conseguiram 

organizar o cortejo com auxílio dos blocos Ataque Brasil - uma banda carioca de fanfarra 

criada em 2014 - e Damas de Ferro, a primeira banda de fanfarra composta exclusivamente 

por mulheres que teve início em 2013 no Rio de Janeiro. A manifestação de 2014 se 

consolidou. O bloco fez o primeiro desfile em 2015 e retornou às ruas em 2016. Durante o 

ano de 2016 o Mulheres Rodadas ofereceu a primeira oficina do próprio bloco para a 

composição do corpo de músicos para o cortejo de 2017, do qual participei como 

percussionista. O bloco conta com uma página oficial
5 

no Facebook, que é alimentada com 

publicações ativas a respeito de debates feministas, divulgação de encontros do bloco e 

eventos, conteúdo de empoderamento feminino, denúncias de casos de violência contra a 

mulher, etc.  

  Descobrir a oficina do bloco Mulheres Rodadas foi estratégico para o 

desenvolvimento da pesquisa. Não apenas eu poderia realizar um trabalho de campo em um 

bloco organizado e protagonizado por mulheres, mas também realizaria o desejo antigo de 

integrar o corpo musical de um bloco de carnaval. Desta forma, passei a frequentar as oficinas 

em julho de 2016 como percussionista. Acompanhei de perto a organização do bloco até o seu 

desfile em março de 2017. O trabalho de campo me forneceu o material etnográfico para a 

escrita desta monografia, somado às referências teóricas do campos das Ciências Sociais e das 

Artes, além do material jornalístico consultado relativo ao Bloco Mulheres Rodadas e o 

conteúdo virtual de comunicação social do bloco acessado através das redes sociais.  

Sob diferentes perspectivas é possível fazer uma leitura antropológica e social destes 

tipos de manifestações culturais como o Bloco das Mulheres Rodadas. Questionamentos a 

respeito da interação social, a organização, a recepção social, o posicionamento 

político/ideológico. O tema da pesquisa, em sua amplitude, é a utilização das demonstrações 

culturais como forma de interação e empoderamento
6
 feminino, e consequentemente, a 

consolidação de sua luta política.  

                                                           
5
 Canal de comunicação oficial de personalidades, grupos, organizações, instituições e etc. na rede social.  

6
 Empoderamento é a expressão que se refere ao reconhecimento do poder e da relevância de um grupo ou 

indivíduo. No feminismo tem sido utilizado no sentido de transmitir às mulheres força para romper com a 

submissão, seja ela intelectual, estética, afetiva ou profissional.  
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 O objetivo deste trabalho é assim conciliar uma análise da interação do Bloco das 

Mulheres Rodadas em suas diferentes esferas – a oficina e os debates, a atuação nas redes 

sociais e o desfile do bloco - com as discussões correntes sobre a luta feminista e o cenário 

cultural no Rio de Janeiro, examinando o efeito político dos protestos artísticos na interação e 

conscientização social. Através disto, buscarei refletir e analisar o uso do carnaval carioca, 

mais especificamente o Bloco das Mulheres Rodadas, protagonizado por mulheres, como 

embate ideológico de gênero em meio a uma festa tomada por questões sexistas e normativas 

e, portanto, políticas, como o carnaval.  

  Quem são as mulheres que integram a organização e o corpo do bloco? Como se 

organiza a consciência política destas mulheres? E enquanto voz coletiva? Como essas 

mulheres definem o engajamento e qual é a reflexão formulada no feminismo enquanto 

ideologia? Qual foi a influência do bloco para fomentar suas reflexões políticas e 

ideológicas? Procurarei extrair e analisar a organização social do grupo, observando de que 

maneira as individualidades se conjugam e tornam coeso o movimento político. 

  A fim de estabelecer um diálogo com as produções acadêmicas a respeito de 

manifestações culturais e políticas do movimento feminista, utilizei trabalhos que conformam 

a discussão sobre gênero e sexo, englobando a trajetória da luta feminista no Brasil. Além 

disso, é fundamental apontar as referências a respeito de performances e manifestações 

artísticas/culturais, permitindo que a análise sobre o bloco Mulheres Rodadas conte com uma 

perspectiva artística de sua atuação, englobando seu impacto social e comparação com outras 

performances feministas.  

  O primeiro capítulo deste trabalho parte de uma discussão mais expositiva sobre a 

metodologia desta pesquisa. Retomo as experiências na oficina do bloco com o propósito de 

orientar as discussões iniciais sobre o lugar social ocupado pelo Mulheres Rodadas. Este 

momento do trabalho é dedicado à apresentação da perspectiva histórica a qual alinho minha 

investigação antropológica. O segundo capítulo é dedicado à análise mais subjetiva do 

discurso do Bloco Mulheres Rodadas sobre a questão de gênero. Para tal, apresento um 

panorama teórico sobre as categorias sexo e gênero a fim de delimitar as referências 

conceituais que permeiam a análise do discurso feminista do bloco, pretendendo identificar o 

posicionamento político e ideológico de suas integrantes. O terceiro e último capítulo retoma 

o desfile do bloco sob a ótica da performance, analisando a elaboração do discurso do corpo 

no feminismo e especificamente no carnaval. 
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2 MULHERES QUE RODAM NO CARNAVAL CARIOCA 
 

  

O Carnaval aparece nas produções científicas brasileiras como uma festa tradicional 

que se populariza com expressividade através dos ranchos na metade da década de 1890, 

seguido pelas organizações carnavalescas de blocos e cordões que tomam as ruas com carros 

e fantasias. (FRYDBERG, 2014; GONÇALVES, 2007). Este capítulo pretende retomar a 

historicidade do carnaval até os dias de hoje, localizando histórica e socialmente a criação do 

Bloco Mulheres Rodadas. A partir desta revisão historiográfica apresento a metodologia 

utilizada na pesquisa, colocando em debate os aspectos organizativos relativos à ―rodância‖. 

 

 

2.1 O SURGIMENTO DO BLOCO 

 

     

               

Figura 1 Imagem divulgada no evento7 do bloco em 2015 na rede social Facebook8 

                                                           
7
 Disponível em: <https://www.facebook.com/events/1522804037971848/> Acesso em: 29/06/2017 às 19:34h 

8
 Rede social da internet fundada em 2004. 

https://www.facebook.com/events/1522804037971848/
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               Em 18 de fevereiro de 2015 Débora Thomé e Renata Rodrigues finalmente 

colocaram o bloco na rua. Aos gritos de ―Só tem rodada aqui!‖, cerca de 2 mil pessoas
9
 

carregavam cartazes com pedido de respeito a liberdade da mulher, igualdade de direitos, fim 

do assédio e da violência em pleno carnaval. O protesto estava presente também no corpo, 

com frases na pele que diziam: ―Disque denúncia 180‖, ―Feminista‖, outros com o emblema 

do movimento feminista. No mesmo sentido, fantasias alusivas a personagens que assumem a 

figura da mulher socialmente condenada enfeitavam os corpos dos foliões e das foliãs.  

O Bloco das Mulheres Rodadas surge da manifestação espontânea das amigas Débora 

Thomé - jornalista, mestre em Ciência Política e autora do livro ―O bolsa família e a social-

democracia‖ - e Renata Rodrigues, também formada em Comunicação Social e ex-assessora 

de imprensa da Organização Não Governamental Viva Rio, frente à publicação veiculada no 

Facebook pela página Jovens de Direita no final do ano de 2014.  

A reação das jornalistas à hashtag #EuNãoMereçoMulherRodada e a adesão dos mais 

de 10.000 usuários da rede social Facebook que confirmaram presença no evento Bloco das 

Mulheres Rodadas se insere direta e indiretamente em um posicionamento político e 

ideológico relativo às configurações de gênero compartilhadas socialmente. A descrição do 

evento conta com um pequeno texto: 

Existe data em que a Mulher Rodada fica mais feliz que o Carnaval?  

Não, minha gente! Traga seu saião, seu bambolê, suas amiguinhas e seus 

amiguinhos e vamos todos rodar! As fanfarras mais giratórias da cidade, 

Damas de Ferro e Ataque Brasil vão embalar o bloco Mulheres Rodadas, 

junto do batuquebato: meninas e meninos se unem para rodopiar pelas ruas 

do Rio de Janeiro! Em breve, outras surpresas! #somostodasrodadas.  
10

 

 

O discurso não sugere orientação ideológica que não seja a repressão da narrativa de 

configuração sexista veiculada na publicação ―Eu não mereço mulher rodada‖. A 

funcionalidade de criação de eventos no Facebook foi utilizada nesse caso sem pretensão de 

que o Bloco Mulheres Rodadas efetivamente desfilasse, logo a adesão dos membros ao evento 

diz mais respeito ao alinhamento do discurso de repúdio à hashtag, do que propriamente a 

intencionalidade de comparecimento ao desfile do Bloco Mulheres Rodadas.  Ainda assim, é 

esta mesma repercussão que origina o Mulheres Rodadas, que se coloca como o primeiro 

bloco feminista do Rio de Janeiro.   

                                                           
9
 Disponível em: <https://oglobo.globo.com/rio/carnaval/2015/blocos-de-rua/bloco-mulheres-rodadas-faz-festa-

contra-machismo-no-largo-do-machado-15368617> Acesso em: 25/05/2017, às 20:16 
10

 Texto publicado no evento de divulgação do desfile do bloco no Facebook 

https://www.facebook.com/ataquebrasil/
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O movimento feminista brasileiro emerge nos anos 1970, exigindo a emancipação 

feminina e a igualdade de direitos entre homens e mulheres, tendo uma trajetória 

marcadamente política e histórica, assinalada por diferenças sociais, econômicas e raciais 

(SARTI, 2004, p. 36). A ascensão do movimento feminista nos últimos anos foi referida como 

―primavera feminista brasileira‖ em uma publicação da revista Época em 2015, levantando 

discussões em blogs e sites como o Carta Capital, El País e o Esquerda Socialista sobre a 

utilização do termo e analisando o momento efervescente de manifestações protagonizadas 

por mulheres relativas a violências e desigualdades de gênero que aconteceram no país desde 

2014.  

Em 31 de outubro, cerca de 15.000 mulheres brasileiras saíram às ruas em 

São Paulo e outros milhares em outras grandes cidades do país. O protesto se 

reproduziu nesta quinta-feira, voltará amanhã e se repetirá no final do mês. 

Não é comum que as mulheres brasileiras saiam à rua para dizer ―basta‖ ao 

machismo. Por isso, é algo que surpreendeu os cidadãos. Até o ponto de 

haver revistas, como Época, que batizaram a questão como ―a primavera das 

mulheres brasileiras‖.Há várias razões para essa explosão social não 

antecipada e imprevisível. Uma delas começou a engendrar-se após a 

realização, há algumas semanas, da edição brasileira do Masterchef infantil. 

As redes sociais ficaram depois povoadas de comentários machistas, 

pedófilos, grosseiros e ferinos destinados a uma competidora de 12 anos. 

Para chamar a atenção sobre isso, que reproduzia um comportamento muito 

disseminado no Brasil, um grupo feminista organizou uma campanha 

intitulada #primeiroassedio, onde se pedia às mulheres brasileiras que 

contassem seu primeiro caso de assédio sexual.
11

  

A expressão ―primavera feminista‖ se refere ao protagonismo feminino em ações de 

manifestação a respeito dos retrocessos em seus direitos, revelando indignação sobre as 

inúmeras notícias de assédio moral e sexual, das agressões físicas, verbais e psicológicas e das 

restrições cotidianas por convenção de gênero. O Bloco das Mulheres Rodadas se insere neste 

contexto político. Manifesto meu argumento de que a consolidação do bloco seja efeito desta 

onda de manifestações, como discutirei mais adiante. 

 

 

 

                                                           
11

 EDITORIAL OPINIÃO.Primavera feminista no Brasil. El País, 2015. Disponível em: 

<https://brasil.elpais.com/brasil/2015/11/13/opinion/1447369533_406426.html> Acesso em 07 de julho de 2017 

às 21:30h 

http://brasil.elpais.com/brasil/2015/10/31/fotorrelato/1446247114_671697.html
http://brasil.elpais.com/brasil/2015/10/22/politica/1445529917_555272.html
http://brasil.elpais.com/brasil/2015/10/22/politica/1445529917_555272.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2015/11/13/opinion/1447369533_406426.html
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2.2 “AMANHÃ TUDO VOLTA AO NORMAL”: UMA PERSPECTIVA SÓCIO-

HISTÓRICA DO CARNAVAL 

 

 

O carnaval constrói sua noção de tradicionalidade junto às transformações nas suas 

expressões através do tempo. Em uma reconstituição sobre a história dos ranchos no Rio de 

Janeiro, Gonçalves explora a historicidade do carnaval: as Grandes Sociedades que sediavam 

e promoviam os festejos da elite social, e o Pequeno Carnaval dos ranchos, cordões, blocos de 

rua, os ―cucumbis‖ e o entrudo. (GONÇALVES, 2007, p. 62). Através de referências 

bibliográficas sobre a construção da historicidade do carnaval nas ciências sociais, se tornam 

visíveis as limitações e os entrecruzamentos entre tais expressões em termos de sua 

composição social, sua origem e suas características rituais. ―Os carnavais dos ranchos, assim 

como aqueles apresentados pelas Grandes Sociedades, eram citados por um tom 

aparentemente cordato e civilizado, em contraposição às formas mais ―bárbaras‖ e 

―inexpressivas‖, como foram classificados os cucumbis e o entrudo pela Imprensa.‖. 

(GONÇALVES, 2007, p. 63) 

No interesse do jogo político, da formação da metrópole, da constituição 

social na cidade, da construção nacional, uma determinada qualificação da 

cultura popular legitimava os grupos ―médios‖, aqueles grupos 

intermediários entre os grupos ―de elite‖ e os grupos ―destituídos de 

educação e civilidade‖.  

Ao mesmo tempo em que lugares sociais estavam se constituindo através das 

diferenças, fosse dentro das regras, ou pela contestação a elas, ou ainda por 

múltiplas estratégias; um eixo orientador que perpassava grupos e níveis 

sociais distintos indicava uma noção de civilidade como ponto comum. 

(GONÇALVES, 2007, pp. 238-239) 

 No interior deste universo classificatório, as expressões carnavalescas estão 

submetidas às transformações urbanas e há uma consequente circularidade entre grupos 

sociais, consolidadas no sentido de uma ―cultura popular urbana‖ organizada por meio da 

articulação entre ―cultura popular‖ e ―cultura de elite‖ (GONÇALVES, 2007, p. 245). Nesse 

sentido, elabora-se uma visão positiva e romântica da cultura popular como expressão de 

unidade receptiva e solidária que acompanhava a flexibilidade do modo de vida urbano. 

(WIRTH, 1976). A esta ―ação social de mediação‖ entre ambivalências, Cavalcanti atribui 

como base de sustentação os ―procedimentos de natureza artística‖ que operam ―códigos 

simbólicos de redes sociais muito distintas‖. (CAVALCANTI, 2006, pp. 18-19). A construção 

da identidade carnavalesca em torno da categoria ―cultura popular‖ é expressão da 
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composição cultural marcadamente urbana, que não somente coloca em relação hierarquias 

sociais, mas também noções de poder e organização através da oposição entre povo e 

instituições. 

 No interior do universo do Pequeno Carnaval, os blocos, junto dos cordões, eram 

consideradas as expressões menos civilizadas, formados pela camada mais pobre, vinda dos 

subúrbios e morros do Rio de Janeiro. Frydberg estrutura os quatro momentos do carnaval no 

artigo ―Seguindo o Cordão: Uma etnografia das trocas nos blocos de carnaval de rua na 

cidade do Rio de Janeiro‖ (2014 ). A autora retoma a historicidade linear da festa através de 

quatro momentos do carnaval de rua na cidade. O primeiro, entre as décadas finais do século 

XIX e as iniciais do século XX, originou os primeiros cordões e ranchos, formações musicais 

com violão, cavaquinho, instrumentos de sopro e cordas que ocupavam a região central do 

Rio. O segundo momento, entre as décadas de 1950 e 1960, concentra a criação dos blocos 

considerados mais tradicionais da cidade – Bafo da Onça (1956); Cacique de Ramos (1964); 

Banda de Ipanema (1965). O terceiro momento tem como característica a intelectualização e 

politização dos jovens de classe média, que a partir dos anos 1980 vislumbram a possibilidade 

da ocupação das ruas como forma de expressão. Esse período conta com a descentralização do 

carnaval, deslocando a concentração de bloco para a Zona Sul da cidade. Por fim, o quarto 

momento corresponde à primeira década do século XXI, o período chamado por Herschmann 

de boom do carnaval de rua, com surgimento de 304 blocos entre 2000 e 2014, ampliação do 

calendário carnavalesco e a redescoberta e revitalização de espaços boêmios e do samba.                                                                             

O caminho sócio-histórico traçado pelo pesquisador Micael Herschmann permite 

localizar, no que ele chama de boom do carnaval de rua, o processo de intelectualização e 

elitização do perfil antropológico da festa na cidade do Rio de Janeiro na primeira década do 

século XXI: 

Analisando o perfil dos prosumidores constatamos que, em sua grande 

maioria, são jovens estão numa faixa etária entre 16 e 30 anos. A grande 

maioria vive com os pais (estão na condição de ―moratória social‖ ) e, 

portanto, a pressão por garantir sua sustentabilidade é menor que a de outros 

jovens com menos recursos. Em outras palavras, possuem tempo  e 

condição socioeconômica para se lançar nesta rede colaborativa, 

isto é, podem ainda se arriscar a não mercantilizar tanto seu  

trabalho e a relação com o público. Mesmo quando analisamos os 500 

blocos que estão registrados na Prefeitura e que desfilam no  

Carnaval constata-se isso. Apenas um terço desses são oriundos e 

organizados por atores da Zona Norte, Centro (incluído o bairro  

de Santa Teresa) e Zona Oeste. ( H E RS CHM A N N,  2 0 1 3 ,  p .  2 8 4  e  

2 8 5 )  
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Herschmann aponta ainda a possibilidade de análise do carnaval do final do século XX e da 

primeira década do século XXI divididos em duas ondas: 

Uma, na primeira metade da década passada, em que claramente havia uma 

preocupação da juventude que frequentava o circuito da Lapa com a 

retomada e expansão da ―tradição do samba de raiz‖ 

(HERSCHMANN, 2007): traçam-se parâmetros que vão nortear a 

criação de alguns blocos sempre citados como referências fundamentais, 

tais como Cordão do Boitatá, Boi Tolo e Céu na Terra (que 

tradicionalmente arrastam centenas de milhares de pessoas pelas ruas da 

cidade). E, a ―segunda onda‖, que começou na  segunda metade da 

década inicial do século 21, que veio se somar ao movimento 

sociocultural existente, e que colocaram no epicentro os blocos 

temáticos, os blocos das fanfarras, os cortejos de rua que 

incorporam outros ritmos (e outros gêneros musicais atípicos do mundo 

do samba) e, ainda, os blocos que estão ligados à trajetória de músicos 

profissionais. (HERSCHMANN, 2013, pág. 276) 

 

A primeira década do século XXI, deu início a um movimento de estruturação de 

blocos mobilizados por jovens da Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro imbuídos do desejo 

de resgatar o chamado carnaval tradicional.  Mas o que é este carnaval tradicional? Em que 

medida a elitização dos blocos de rua transforma o seu caráter popular? No sentido de sua 

formação musical e instrumental: surdos, caixas, agogôs, sopros, repique; de sua ocupação 

das ruas: sem amplificação, sem abadás, sem cordas, sem patrocínio e da escolha do 

repertório marchinhas e sambas, o bloco se insere em um grupo de valorização da tradição do 

carnaval, a festa com seu caráter espontâneo (FRYDBERG, 2014, p.8). É um grupo que 

redescobre o clássico, a boemia, o samba de raiz. O bloco, no entanto, se propõe a 

ressignificar o carnaval e seus símbolos, reivindicando uma prática de sociabilidade diferente 

da tradicional, conferindo resistência à sua aceitabilidade social.  

Nesse sentido, reforço que os questionamentos feitos daqui em diante dizem respeito à 

realização da festa na última década, observada segundo perspectiva histórica de Herschmann, 

situando o Mulheres Rodadas na segunda onda dos blocos de rua e ciente dos desdobramentos 

históricos que servem de sustentação para as configurações atuais e urbanas do carnaval.   
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2.3 ENTRANDO NA NAÇÃO RODADA  

 

 

 O carnaval no Rio de Janeiro é, além de um megaevento turístico, uma festa simbólica 

para a constituição da identidade nacional brasileira. A existência e o funcionamento de um 

bloco sob a significação de ser uma ―expressão mobilizadora do brincar carnavalesco‖ 

(FRYDBERG, 2014, p. 3) o inserem em uma historicidade linear do carnaval.  

 A participação nas oficinas me permitiu acompanhar o processo de organização do 

bloco, observando-o sob a perspectiva de uma outra temporalidade, do período entre o final 

da festa e o desfile do ano seguinte, um tempo que se esgota e se renova a cada passagem de 

ano. Assim, pude acompanhar as mudanças do significado da categoria bloco ao longo do 

ano, quando fora do período do carnaval verifica-se a permanência de um grupo de pessoas 

que sustenta não somente a existência do grupo e o seu aperfeiçoamento através das oficinas, 

mas incorpora à palavra bloco uma significação para além do tempo de carnaval.  

A palavra bloco no contexto do carnaval de rua não compreende um corpo rígido 

como em uma relação opositiva entre público e músicos, tampouco compreende sua 

existência para além do período previsto no calendário. Este período que se refere ao período 

após o desfile de carnaval em um ano até o carnaval do ano seguinte, conta com apresentações 

fora de época em eventos cujas intencionalidades podem ser dissociadas da simbologia do 

carnaval, a exemplo de apresentações em outros feriados, apresentações temáticas, e 

construção do repertório e atualizações para o ano seguinte, além das transformações na 

composição do grupo. Por maior que seja a instabilidade dos membros que compõem o bloco, 

sua existência se sustenta através de seus organizadores, o que não significa dizer que estes 

assumam o significado de ―bloco‖ como um todo. Da mesma forma, depositar na performance 

musical o significado de ―bloco‖ não compreende a intencionalidade do mesmo que, 

diferentemente de uma banda ou grupo vocal, não surge de um projeto artístico profissional 

que vise a remuneração do grupo ou elaboração de shows e turnês.  

Observei que não se apresenta uma reivindicação de pertencimento ao bloco. A 

incorporação de indivíduos se dá de acordo com a participação dos mesmos ao longo dos 

ensaios, e não se restringe a um grupo específico que represente o bloco em eventos fora do 

tempo do carnaval. Logo, entendo que o significado de ―bloco de carnaval‖ designa o grupo 
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participante das atividades de preparação do bloco durante o período que antecede o desfile de 

carnaval do ano seguinte, sendo este grupo suscetível a um fluxo instável de participação e 

orientado para a composição de uma ―expressão mobilizadora do brincar carnavalesco‖.  

 

 

2.3.1 A oficina 

 

 

Como menciono na introdução deste trabalho, a minha aproximação do bloco se deu 

através da oficina oferecida para a formação instrumental do bloco para o cortejo do ano de 

2017. Apesar da minha relação muito próxima com o carnaval e com a música através da 

minha família, foi a primeira vez que participei do carnaval tocando em um bloco, sendo as 

oficinas de percussão do Mulheres Rodadas a minha segunda experiência com instrumentos. 

A dinâmica de oficinas dos blocos de carnaval funciona da seguinte maneira: com a 

proximidade dos meses de maio e junho são abertas as inscrições para a oficina, sendo 

divulgados o preço, horário e local de encontro. Estas oficinas são aulas de música com o 

propósito de ensaiar direcionado para o repertório do carnaval, logo não significa que sejam 

ensinadas noções musicais teóricas ou práticas complexas. A oferta de instrumentos 

pertencentes ao bloco varia de grupo para grupo, mas, de maneira geral, as oficinas têm seus 

próprios monitores, repertório e local de ensaio.  É comum que o número de participantes 

varia durante o ano, aumentando significativamente com a chegada do final do ano.  

Até o ano de 2016, o Mulheres Rodadas não oferecia uma oficina de instrumentos 

própria do bloco. Na prática, isso significa que mesmo contando com monitores oriundos de 

outros blocos, o Rodadas passa a compor seu próprio corpo de musicistas. A organização do 

bloco identificou neste processo, o estabelecimento de um vínculo ainda mais significativo 

daqueles interessados em participar da oficina. 

Os encontros começaram em maio e foram divulgados através da página oficial 

―Mulheres Rodadas‖. Tive conhecimento da oficina através desta mesma página e passo a 

frequentar os encontros no mês de julho, procurando estabelecer um contato mais próximo 
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com os integrantes, percebendo a dinâmica de ensaios e debates que cercam o bloco. Antes de 

comparecer, enviei através do Facebook uma mensagem perguntando se ainda poderia 

participar e quais instrumentos eram tocados no bloco, fui respondida rápida e positivamente. 

No meu primeiro ensaio, fui acompanhada de uma amiga. Fomos sem instrumentos e 

chegamos pontualmente. Como não conhecíamos ninguém, me dirigi à Patrícia que estava 

sentada arrumando os xequerês e conversamos brevemente sobre como conheci o bloco e o 

desejo de participar. Naquele dia, dois surdos estavam disponíveis, portanto fomos 

apresentadas ao Rômulo e participamos da oficina no naipe da percussão. Rômulo nos 

introduziu ao instrumento brevemente e aprendemos a tocar o samba ―Marinheiro só‖.  

As oficinas eram oferecidas todas as sextas feiras, das 19 às 22 horas no Instituto Viva 

Rio no bairro da Glória e por vezes na Praça Paris, no mesmo bairro. O espaço foi cedido pelo 

Instituto Viva Rio – onde Renata trabalhava como Assessora de Imprensa na época. No 

instituto Viva Rio utilizávamos o terraço do prédio, um local amplo com varanda, que 

dispunha de mesas e cadeiras de madeira onde distribuíamos as bolsas, mochilas e demais 

objetos que não eram utilizados durante o ensaio. A oficina começava no final do expediente 

de trabalho dos funcionários do prédio, que por vezes acompanhavam rapidamente os ensaios. 

Um funcionário pela segurança do prédio ficava na entrada do prédio até o final do ensaio, o 

que garantia a realização de um ensaio livre de preocupações com situações de risco aos 

participantes. 

O ensaio era realizado na Praça Paris quando o espaço do Instituto era utilizado para a 

realização de outros eventos, entretanto, a oficina na praça passou a ser mais recorrente 

durante os meses de agosto e setembro. A praça era um espaço mais suscetível a tensões: o 

entorno é bastante escuro, com muitas árvores e com uma presença pequena de pedestres e 

comércios. Apesar da presença dos guardas municipais, a iluminação da praça é bastante 

precária, somada à frequência de assaltos no entorno, o que era para mim uma questão 

negativa, já que o ponto de ônibus ficava mais distante e menos frequentado. Na saída de um 

dos ensaios passei por uma situação de risco em que duas participantes me ajudaram. Fui 

impedida de acessar as escadas que me dariam acesso da Avenida Augusto Severo à Rua da 

Glória por um homem aparentemente bêbado, o que me obrigava a tomar um caminho vazio e 

escuro onde o mesmo poderia me alcançar, visto que eu carregava o surdo e a rua estava 

bastante esvaziada. As participantes do bloco de quem eu acabara de me despedir perceberam 

a situação e retornaram, me convidando a acompanha-las de carro por outro caminho. No 

outro extremo da Praça Paris outros blocos ensaiavam, contávamos também com um público 
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de pessoas fazendo caminhada ou passeando seus cães, mas o fluxo de pessoas não garantia a 

segurança das pessoas. Apesar do período de ensaios recorrentes na Praça Paris, retornamos 

ao Instituto Viva Rio no final do ano.  

Com aproximadamente dois meses de bloco, um total de oito ensaios, percebi que a 

rotatividade de membros era alta. Alguns apareciam e não retornavam, ou tinham frequência 

bastante irregular. Aproximadamente trinta pessoas mantinham uma participação estável. Eu 

tinha dificuldade de compreender como o bloco poderia desfilar para um público de mais de 

duas mil pessoas com os poucos músicos que o compunham. O grupo regular que frequentava 

o bloco era o mesmo que participava dos eventos não carnavalescos aos quais me referi. Neste 

grupo majoritariamente feminino, quatro homens participavam, sendo dois deles - Rômulo 

Cardoso e Fábio Cezanne - encarregados da monitoria dos instrumentos de percussão. As 

outras monitoras eram mulheres: Flávia dos instrumentos de sopro e Patrícia Santos monitora 

do xequerê. Na ausência dos monitores seguíamos o ensaio com uma colaboração mútua, em 

um movimento de experimentação bastante informal. Os ensaios não consistiam propriamente 

em uma aula do instrumento, eram orientados no sentido de aprendermos os ritmos e aplicá-

los às músicas do repertório. 

Ter escolhido o surdo
12

 como instrumento foi um facilitador de minha circulação pelo 

bloco. O surdo por ser um instrumento de marcação é, vez ou outra, solicitado para ensaiar 

com os outros naipes
13 

no intuito de auxiliar na coordenação do ritmo e do tempo. Mesmo 

sem nenhuma experiência, a minha disponibilidade para aprender era fundamental para os 

ensaios, uma vez que havia apenas mais um surdo para a marcação. Os ensaios aconteciam de 

maneira relativamente organizada, começando com ensaios de cada naipe separadamente: 

xequerês, sopros, caixas, agogôs e surdos, seguidos por um ensaio com todos os instrumentos 

juntos tocando as músicas escolhidas para o dia e, no final, os informes sobre questões 

relativas à organização do bloco ou eventos. Além da função principal de aprender as músicas 

e ensaiá-las, os encontros eram um dos principais meios de sociabilidade entre as integrantes 

do grupo. Os laços, normalmente iniciados dentro dos naipes, rapidamente se consolidaram e 

expandiram - não era incomum que o grupo se reunisse após os ensaios nos bares da região 

para dar continuidade às conversas iniciadas nas oficinas. Particularmente eu tinha bastante 

dificuldade de permanecer nos encontros após os ensaios, uma vez que demorava cerca de 

uma hora para chegar onde moro em Niterói. 

                                                           
12

 Instrumento de percussão grave  
13

 Grupo de instrumentos musicais idênticos  
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2.3.2 As redes sociais 

 

 

  São três os espaços virtuais fundamentais para o acompanhamento da análise do perfil 

do bloco. O teor dos compartilhamentos e das interações foram dados muito relevantes para 

extrair o contexto social e político no qual o público e as musicistas se inserem.  

O principal é a página oficial do bloco na rede social Facebook, chamada ―Mulheres 

Rodadas‖. A página é administrada pelas duas fundadoras do bloco – Renata e Débora. É o 

espaço com maior visibilidade e divulgação, conta com aproximadamente 12.500 curtidas
14

 e 

através da página são feitas publicações sobre feminismo, divulgação de eventos e de debates 

sobre questão de gênero - nem sempre de eventos realizados pelo bloco -, são criados vínculos 

com outras páginas de compartilhamento de conteúdo feminista. De maneira geral, é a página 

de relacionamento com o público. A maioria das publicações tem um tom de humor ou ironia 

em relação à submissão da mulher. Vê-se que a intenção das publicações, assim como o nome 

do bloco, é de afirmar a ―subversão‖, a ruptura do papel social estruturalmente atribuído à 

mulher. 

O segundo espaço na mesma rede social é um grupo com membros que frequentam os 

ensaios e as oficinas no ano de 2016 ou participaram dos desfiles anteriores. Ali, além da 

principal função de organização do bloco e relação entre seus membros, é um espaço de rico 

levantamento de questões e divulgação de pesquisas, como sobre a participação de mulheres 

no universo musical como intérpretes, musicistas e compositoras. O grupo cumpre também a 

função de divulgação de empreendimentos de mulheres que fabricam instrumentos e 

fantasias.  

  O terceiro espaço é o grupo de conversa no aplicativo de celular WhatsApp 
15

. É o 

espaço virtual mais dinâmico a respeito do bloco e as participantes. Ali acontecem as 

discussões mais imediatas, mas por outro lado as mais substanciais. Ali, quando são 

suscitados temas a serem debatidos posteriormente, vão sendo colocados pontos de vista e 

ensaiados argumentos, além de uma troca constante de materiais informativos, notícias e 

textos. As discussões ali também costumam girar mais em torno de um tom bem humorado a 
                                                           
14

 Disponível em: <https://oglobo.globo.com/rio/carnaval/2015/blocos-de-rua/bloco-mulheres-rodadas-faz-festa-

contra-machismo-no-largo-do-machado-15368617>  Acesso em: 26 de maio de 2017 às 15:32h 
15

 Aplicativo gratuito de comunicação disponível para plataformas digitais. 
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respeito de expectativas sociais, salvo momentos de exposição de casos de violência 

psicológica, física ou verbal. No grupo a participação dos homens é significativamente menor 

e costuma ser mais pontual, para informes ou convites. 

 

  

2.4 “SÓ TEM RODADA AQUI!” 

 

 

O bloco é composto por uma maioria de mulheres com idade entre 20 e 70 anos. Eu, 

com 20 anos de idade era a mais nova do grupo, o que significava uma distância de 

aproximadamente 10 anos para a grande maioria do grupo. O perfil acadêmico é 

marcadamente de pós-graduadas, sendo notável a predominância de carreiras das ciências 

humanas – Psicologia, Ciências Sociais, Ciência Política, Comunicação Social, Direito. A 

faixa econômica se concentra na classe média, sendo muitas delas moradoras da Zona Sul e 

do Centro da cidade do Rio de Janeiro.  

A orientação política é afirmativamente de esquerda, tendo o grupo participado - nem 

sempre oficialmente - de manifestações contra medidas do atual governo do país: o chamado 

Pacote de Maldades, o impeachment da presidente eleita Dilma Rousseff, o plano de 

intervenções trabalhistas e a Reforma da Previdência. Era comum também que nessas 

manifestações algumas levassem instrumentos, ainda que o estandarte do bloco não estivesse 

presente. A organização do encontro acontecia principalmente pelo aplicativo WhatsApp, 

onde o grupo combinava pontos de encontro e horários. Quando separadas, mandavam 

atualizações sobre a manifestação de onde estavam, alertando as demais e mandando notícias 

sobre a sua segurança.  

Na marcha do dia 8 de março, pelo Dia Internacional Da Mulher, que aconteceu no 

centro da cidade do Rio de Janeiro, o bloco participou portando o estandarte e algumas das 

participantes levaram instrumentos, tendo as mulheres musicistas de diversos blocos tocando 

como um conjunto. Curiosamente, neste dia participei como voluntária da aplicação de 

questionário às mulheres participantes do ato. Fui convidada por Débora, doutoranda em 

Ciência Política. A pesquisa, idealizada por pesquisadores da Unirio e UERJ, pretendia ser 

um censo do perfil político das mulheres manifestantes e identificar os motivos da 
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participação. O resultado, alinhado ao que pretendo afirmar aqui, indicou que 86,5% das 

entrevistadas se identificam como esquerda política. Essa aproximação com a esquerda 

política acompanha o apoio a demandas conflitivas com as pautas políticas de grupos 

conservadores que se posicionam negativamente à legalização do aborto, ao casamento entre 

pessoas do mesmo gênero, ao reconhecimento de pessoas transgênero, etc.  

Importa também destacar que o bloco proporcionou a aproximação de mulheres do 

campo acadêmico feminista. As oficinas do bloco têm peso nessa posição de oficialidade. 

Este esforço manifesta uma preocupação com a formalização do conhecimento, abrangendo o 

debate da revisão de identidade de gênero, revisão das vertentes feministas e da importância 

da linguagem para a manutenção – bem como para a desconstrução – do machismo, da 

homofobia e do racismo. Esse movimento de revisão dos discursos (corporal, político, 

linguístico) encontra forte resistência sob a acusação irônica de ―politicamente correto‖. Em 

contrapartida, se fortalece com a rápida reprodução amparada na dinâmica de viralização
16

 de 

conteúdo nas redes sociais. Essa dinamização, somada à democratização do acesso à internet, 

tem como consequência a veiculação de conteúdos que verbalizam experiências e pontos de 

vista antes silenciados. Nesse sentido, este efeito também suscita a reivindicação de mais 

representatividade, emergência de sujeitos marginalizados, pluralização de referências 

identitárias.  

O bloco valoriza a organização interna do grupo e sistematiza informações coletadas 

através de aplicação de questionários, resultando na divulgação de relatórios – efeito de 

profissionalização e consolidação enquanto coletivo feminista que exploro no segundo 

capítulo deste trabalho. O relatório
17

 divulgado em 2016 pela página no bloco menciona a 

transformação do público da oficina com a inauguração da oficina própria do bloco Mulheres 

Rodadas. O documento assinala também a aproximação de mulheres sem trajetória de 

militância feminista ou experiência como musicistas. Outro relatório interno – este divulgado 

por e-mail – menciona as mais de 270 inscrições para o primeiro encontro de 2017 após o 

carnaval do mesmo ano. Sobre este aspecto entendo que a aproximação de um público não 

militante não aponta (ou resulta de) um deslocamento de significado da militância feminista. 

A pesquisa me leva a crer que este fenômeno resulta do alargamento dos modos de reivindicar 

a identidade feminista e integrar a militância. Confio que esta aproximação deriva da 

                                                           
16

 Termo que se refere à divulgação em massa de conteúdos digitais na internet. 
17

 Disponível em: 

<https://www.facebook.com/mulheresrodadas/photos/a.427223377442794.1073741828.425809990917466/82

7902374041557/?type=3&theater>  Acesso em: 07 de julho de 2017 às 20:49h 
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mencionada democratização do acesso aos conteúdos na internet, responsável por permitir 

uma interação mais espontânea entre sujeitos que ocupam um mesmo espaço social, porém 

não necessariamente físico.  

As integrantes com quem convivi durante este ano, em sua maioria, também não 

dispõem de uma trajetória de militância ou proximidade acadêmica do tema. Renata relatou o 

seu empenho em se aproximar das produções acadêmicas de mulheres, tendo ingressado como 

ouvinte em uma disciplina sobre feminismo ministrada pela professora Verônica Toste na 

Universidade Federal do Rio de Janeiro.  

A presença de homens no bloco como monitores e como alunos é um dos principais 

pontos de conflito relativos ao posicionamento do bloco - explorarei novamente esta questão 

alguns capítulos à frente. A participação dos mesmos no grupo chegou a ser questionada por 

mulheres que entendiam que a participação de homens no bloco deveria ser vetada. Fui 

informada durante a pesquisa de que um grupo de mulheres que compartilhavam desta 

perspectiva havia se desvinculado do bloco. De fato, não me deparei com um movimento pela 

saída dos mesmos do bloco, o que não significa que a participação dos mesmos tenha sido 

livre de conflitos. Algumas mulheres participantes da oficina manifestaram incômodo com o 

comportamento de alguns membros do bloco, eu mesma relatei um dos casos. Sobre estes 

casos, os homens em questão foram abordados pelas organizadoras do grupo e convidados a 

rever seu comportamento no espaço em relação às mulheres. Nenhum deles chegou a ser 

expulso do bloco, mas seus comportamentos passaram a ser observados sob olhares mais 

atentos. O Mulheres Rodadas incentiva publicamente a participação de homens no bloco, 

direcionando os convites das oficinas e dos eventos para homens e mulheres. A postura do 

bloco é que a presença de homens na luta feminista – respeitado o protagonismo feminino – é 

fundamental para a propagação dos ideais da luta feminista. Na prática, as chance oferecidas 

aos participantes, se configura como um exemplo prático de identificar a naturalização de 

comportamentos sexistas, de assédios sob o tom de brincadeira e opressões relativas ao 

comando do bloco.  
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2.5 TUDO QUE É BOM, É ILEGAL E IMORAL? 

 

 

Na contramão da identidade informal e popular do carnaval, a suspensão da ordem 

oficial conta com plena participação do Estado, instituição instauradora da ordem social e das 

normas administrativas. A profissionalização dos blocos é expressão da intervenção direta do 

poder público na festa, que investe ano após ano na comercialização do carnaval como injeção 

lucrativa para o turismo (FRYDBERG, 2016; HERSCHMANN, 2013). Frydberg chama 

atenção ainda para a preocupação da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro com a 

preservação da tradicionalidade do carnaval, determinando limites para o reconhecimento da 

festa como, por exemplo, a proibição da existência de áreas privadas pagas, posicionando-se 

contra a ―baianização
18

 do carnaval carioca‖ (FRYDBERG, 2017). 

A Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, através da Riotur
19

, como política de 

ordenamento, logística e segurança do carnaval, demanda o cadastramento dos blocos a um 

período de pelo menos quatro meses antes da realização do carnaval. O cadastramento é feito 

com documentos pessoais do responsável pelo bloco e, dada sua realização, confere ao bloco 

o caráter de oficialidade. Em resposta a esse movimento, insurgem grupos e blocos de rua 

contrários à comercialização e oficialização do carnaval de rua. A este grupo pertence grande 

parte dos blocos que surgem no quarto momento da historicidade do carnaval de rua.   

Existem, no Rio de Janeiro, duas grandes organizações que questionam a 

profissionalização dos blocos, bem como sua mercantilização, e suscitam o debate acerca da 

tradicionalidade do bloco como festejo popular, feito do povo para o povo (FRYDBERG, 

2014, p. 10-11). Como grande parte dos blocos de rua que desfilaram no Rio de Janeiro no 

ano de 2017, o bloco Mulheres Rodadas não tinha autorização da Prefeitura para desfilar e 

participou da programação da Abertura Não Oficial do Carnaval do Rio de Janeiro, 

organizada pela Desliga dos Blocos. O grupo é uma organização de blocos que vão de 

encontro à burocracia, comercialização e formalização dos blocos de rua. Menciona Marina 

Bay Frydberg:  

                                                           
18

 O termo se refere ao processo de tornar semelhante o carnaval carioca ao carnaval baiano, tipicamente 

privado, realizado com a venda de abadás que garantem acesso a áreas privadas, camarotes e outros 

privilégios.  
19

 Órgão da Secretaria Especial de Turismo do Rio de Janeiro, encarregada pela execução da política de turismo 

traçada pela administração municipal.  
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O caminho trilhado pela Desliga dos Blocos é distinto do da Sebastiana, 

embora seus objetivos possam ser semelhantes, aquela organização de 

blocos foca suas ações em um embate mais direto com o estado, 

principalmente através da exigência por parte da prefeitura de autorização 

dos blocos para o desfile. Com um discurso de valorização da tradição esse 

grupo defende a ocupação da cidade, e consequentemente do espaço público, 

de forma espontânea sem normas e legislações. A maioria dos blocos 

associados a Desliga dos Blocos sai no carnaval sem pedir autorização para a 

prefeitura e sem seguir o calendário e a organização do poder público. 

(FRYDBERG, 2014, p. 11) 

 

  Na prática, a não oficialidade do Mulheres Rodadas significa que o bloco não anuncia 

seu desfile e seu trajeto para a logística da polícia e da Secretaria de Ordem Pública, não tem 

credenciamento com empresas e marcas de bebida, os ambulantes que acompanham o desfile 

do bloco são descredenciados em sua maioria, o trânsito sofre interferência por conta da 

passagem do bloco, não tem estrutura de amplificação ou carro de som e todos os integrantes 

têm ciência de tais condições - informação propagada em diferentes momentos ao longo do 

ano e na reunião anterior ao desfile. 

Ocorre que nem mesmo com a infração das normas sociais em questão, os blocos 

chegam a ser impedidos de desfilar. O bloco faz o mesmo trajeto desde o seu primeiro desfile: 

a concentração acontece no Largo do Machado, em frente à Paróquia Igreja Nossa Senhora da 

Glória. Dali segue pelo bairro do Flamengo em direção ao Aterro, onde atravessa as pistas até 

a passagem subterrânea, findando sob as árvores do Aterro Flamengo. Em 2016 o bloco 

sofreu uma interrupção: policiais intervieram ordenando que os músicos parassem de tocar, 

dando fim ao bloco. Rômulo, o ―regente‖ do bloco, assumiu a responsabilidade de seguir 

coordenando os músicos e não interromper o trajeto. O resultado foram ameaças e 

perseguições que no fim foram contidas e administradas pela presença de uma Defensora 

Pública.  

Na reunião que antecedeu o desfile todas e todos os participantes receberam fitas de 

identificação por naipe e a orientação estrita de não responder caso fôssemos interceptadas 

por algum policial. Nesse caso deveríamos gentilmente solicitar que se dirigissem aos 

responsáveis pelo bloco: Renata, Patrícia, Rômulo, Débora ou Flávia. Na mesma reunião a 

advogada e defensora pública Rita Gubler, participante do bloco, se colocou à disposição para 

administrar questões mais sérias, de cunho normativo/jurídico. 
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No ano de 2017, o desfile não foi interceptado ou coagido pela polícia. Fomos, curiosa 

e felizmente, acompanhadas por uma policial que, além de ter se identificado como uma 

―tenente rodada
20

‖, apenas solicitou que fizéssemos a travessia do bloco durante o tempo do 

semáforo, diminuindo os riscos e a interrupção da via.  

Como mencionei anteriormente, o bloco centralizou o debate pré-carnavalesco, 

mediando um debate sobre ressignificação da palavra ―mulata‖, sobre a revisão do repertório 

dos blocos de carnaval de rua e a abdicação das tradicionais marchinhas que viabilizam a 

naturalização de signos e significados racistas, sexistas e homofóbicos através da irreverência 

do carnaval. Como consequência da centralização deste debate, além da divulgação na mídia 

nacional e internacional, o bloco adquiriu o apoio da ONU Mulheres e da grife Cantão, que 

convidou o bloco para a participação da comemoração de sessenta anos da empresa, realizada 

no Circo Voador em fevereiro de 2017. 

Não almejo oferecer uma análise aprofundada a respeito do comportamento da polícia 

enquanto instituição de manutenção da ordem pública, entretanto, me ocorre que  o sucesso 

do desfile bloco tenha sido amparado pela repercussão do bloco na mídia. O público do bloco, 

em números, não era tão distante do público deste ano, o que explicaria, por exemplo, a 

facilidade para novamente tentar dispersar o público. O repertório suscitou as mesmas 

palavras de ordem: ―Êta, êta, êta, êta/ O Eduardo Cunha quer controlar minha boceta!‖; ―Só 

tem rodada aqui‖ e em nenhum dos anos houve briga ou conflito físico. Considero que a 

presença do feminismo e de outros movimentos sociais nas ruas, auxiliada pela 

disponibilidade de câmeras para registrar eventuais repressões, conduz às instituições 

governamentais a adotar posição mais cautelosa em relação à contenção do desfile. De todo 

modo, não ouso pretender avançar na análise a respeito do comportamento da polícia em 

relação à repressão do bloco, uma vez que, em contrapartida, a comercialização e 

profissionalização dos blocos são incentivadas pelo governo. 

 Este capítulo é resultado de um esforço de delimitar o lugar do bloco Mulheres 

Rodadas enquanto expressão carnavalesca, identificando informações etnográficas mais 

objetivas em relação ao perfil e à composição do bloco, as dinâmicas de ensaio e as demais 

fontes de material que estruturam esta pesquisa. Tais perspectivas foram aqui relacionadas à 

reconstituição da historicidade da festa através de uma revisão bibliográfica do tema. Nos 

                                                           
20

 Disponível em: <http://blogs.oglobo.globo.com/ancelmo/post/mulheres-rodadas-conseguem-adesao-de-uma-

tenente.html> Acesso em 06 de junho de 2017 às 18:40h 

http://blogs.oglobo.globo.com/ancelmo/post/mulheres-rodadas-conseguem-adesao-de-uma-tenente.html
http://blogs.oglobo.globo.com/ancelmo/post/mulheres-rodadas-conseguem-adesao-de-uma-tenente.html
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capítulos seguintes, pretendo deslocar a análise do bloco para o lugar subjetivo do discurso e 

da performance em relação às questões de gênero. 
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3 AS COLOMBINAS DO BAILE 

 

 

O presente capítulo resulta de um esforço de dissertar brevemente sobre categorias 

expressivas do feminismo e suas formulações, a fim de ilustrar o universo do movimento 

feminista e tornar mais objetivas e compreensíveis as futuras elaborações particulares à 

experiência do Mulheres Rodadas. 

 

3.1 RODANDO ENTRE CATEGORIAS FEMINISTAS 

 

 

A elaboração de trabalhos sobre a historicidade do feminismo no Brasil revela a 

existência de ondas ou gerações que diferem entre si a respeito das demandas relativas à 

situação da mulher no país: as lutas pelo voto e acesso a direitos básicos como educação e 

direitos trabalhistas entre o final do século XIX e a Segunda Guerra Mundial; o período entre 

os anos 1960 e 1980 de consolidação como movimento político, da participação ativa na 

militância, difusão de produções teóricas suscitando temas sobre planejamento profissional e 

métodos contraceptivos. A terceira geração é identificada a partir dos anos 1980, marcada 

pelas críticas à orientação binária de gênero, com reivindicação de outras identidades e, 

portanto, emergência dos temas relativos aos grupos marginalizados nos debates sobre 

gênero: negras, homossexuais, travestis, transexuais, pessoas com deficiência, etc. (SORJ; 

GOMES, 2014; SARTI, 2004). 

A quarta geração do movimento feminista tem como característica a reivindicação pela 

representatividade, questionando categorias universais de identidade feminina. Nesse sentido 

tornam-se expressivas as categorias culturais de organização que emergem do movimento 

feminista. Tais categorias são acionadas no sentido de delimitar espaços simbólicos de 

pertencimento, perspectivas sobre identidade de gênero, modos de luta política, noções de 

valores morais, interação com os demais setores sociais, representatividade, além de outras 

inúmeras características de distinção articuladas na reivindicação de pertencimento a cada 

segmento.  
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Tais categorias culturais  que surgem na terceira onda e se consolidam desde então 

são, portanto, efeito desta emergência de reivindicações por representatividade, dos conflitos 

ideológicos no interior da luta feminista e do processo de intelectualização sofrido pelo 

feminismo, tendo fortes influências internacionais. Tais subdivisões do movimento não 

significam, entretanto, que a identidade feminista tenha se dissolvido nas fragmentações. Elas 

funcionam como espaços de coesão de convicções relativas à perspectiva de gênero, à origem 

da opressão e possibilidades de anular os efeitos do sexismo.  

 As décadas que sucederam o surgimento do movimento feminista foram palco de 

novos questionamentos, novas demandas e modos de militância. Considerados fatores 

econômicos, culturais, raciais, políticos, históricos e religiosos, equiparar experiências do 

sujeito feminino a fim de designar uma unidade capaz de representar a todas as mulheres e 

suas subjetividades é uma tarefa trabalhosa. A determinação de representação que pretenda 

ser legítima e universal do significado de ser mulher acaba por reciclar uma hierarquia social, 

colocando mulheres brancas, cisgênero, de classe média e heterossexuais à frente de um 

movimento cuja unidade falharia em representatividade, além de silenciar divergências nas 

orientações político-ideológicas. Nesse sentido, apontar as diferenças fundamentais entre as 

mais expressivas vertentes do feminismo é dar voz e reconhecimento às diversas vivências 

femininas e feministas, avançando na compreensão do lugar ocupado pela militância do bloco 

Mulheres Rodadas.  

O primeiro aspecto por meio do qual se apresenta a relação do bloco com os 

segmentos feministas é com as chamadas ―Rodadas de Conversa‖, encontros expositivos 

realizados pelo bloco no intuito de promover a apresentação dos segmentos feministas sob a 

perspectiva de militantes cuja orientação ideológica acompanha tais fragmentações. Foram 

oferecidas três palestras sobre feminismo no ano de 2016: ―Feminismos do século XXI‖, 

ministrada pela doutora em Sociologia Verônica Toste
21

, a segunda sobre feminismo negro 

com a jornalista Flávia Oliveira e a terceira sobre feminismo radical com a jornalista Eugênia 

Rodrigues
22

 e as estudantes Julia Fernandes 
23

e Carmem Lúcia Alves
24

. Dos três encontros 

promovidos, apenas acompanhei o último, realizado no dia 01 de julho de 2016 sobre o 

                                                           
21

 Doutora em Sociologia pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade Estadual do Rio de 

Janeiro (IESP-UERJ) e mestre em Sociologia pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro - 

IUPERJ 
22

 Integrante da Frente de Mulheres da UERJ 
23

 Integrante do Núcleo de Mulheres da Faculdade de Letras UERJ 
24

 Integrante do coletivo Comigo Ninguém Pode 
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Feminismo Radical. Não observei, nos encontros seguintes, discussões no interior do grupo 

relativas à identificação com qualquer um dos segmentos apresentados, bem como ao longo 

da minha participação na oficina. O oferecimento das palestras refere-se principalmente à 

significação da identidade militante que o bloco reivindica para si, posicionando-se de 

maneira mais centralizada em relação aos segmentos, pretendendo tornar acessíveis as 

produções práticas e teóricas do feminismo vindas de perspectivas internas aos grupos.  

Um segundo aspecto diz respeito ao trânsito do bloco entre as categorias, estabelecendo 

pontos de aproximação e de conflito com cada uma delas. Ao longo do ano de 2016 o bloco 

participou de diferentes eventos, dentre eles destaco aqui a apresentação na Vila Mimosa e o 

ensaio aberto no Dia da Visibilidade Trans. O Mercadinho Vila Mimosa é um evento cultural 

idealizado por mulheres para mulheres. Participaram artesãs, cozinheiras e estilistas, com a 

apresentação de abertura do bloco Mulheres Rodadas. O evento tinha como proposta ocupar 

com atividades a Vila Mimosa, local marginalizado na cidade do Rio de Janeiro e fragilizado 

pelo estigma de reduto de prostituição. O Dia da Visibilidade Trans, em 29 de janeiro, contou 

com um roteiro de manifestações em favor da visibilidade das pessoas transgênero. O evento 

dispôs da participação e do discurso das mulheres da Casa Nem, espaço de acolhimento e 

empoderamento do público LGBTT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais).  

A participação do Bloco Mulheres Rodadas nestes dois eventos configura a 

aproximação da vertente Transfeminista, que atenta para a opressão que afeta as mulheres 

transgênero. A vertente questiona noções de determinismo biológico e identidade de gênero, e 

traz uma pauta política que denuncia efeitos psicológicos, profissionais, afetivos e 

econômicos da transfobia, interferindo qualidade de vida, no acesso à educação, à saúde e a 

liberdade de ir e vir. A mulher transgênero passa pela particularidade do reconhecimento 

social e jurídico da sua condição de mulher. O alinhamento do bloco aos grupos que se 

identificam sob tal categoria, como o Transarte – coletivo de transativistas
25

 com atividades 

pela visibilidade e integração das pessoas transgênero na sociedade – é significativo sobre o 

posicionamento ideológico do bloco a respeito da identidade de gênero, reconhecendo a 

experiência opressiva específica à qual as mulheres transexuais e transgênero estão 

submetidas.  

Esta aproximação suscita um dos conflitos com a vertente radical do feminismo. A 

corrente ganha força nos anos 1970, orientada pelas autoras Shulamitath Firestone e Judith 

                                                           
25

 Ativistas transexuais do movimento LGBTT 
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Brown. Esta perspectiva deposita a origem da opressão nos papeis de gênero. Todas as 

estruturas sociais estariam tomadas pela dominação masculina, conferindo à existência da 

mulher uma situação de opressão como fêmea, sendo o corpo biológico o locus dos signos 

opressores. É nesse sentido que a mulher transexual não se encontra em situação de 

horizontalidade de opressão no feminismo radical: uma vez não passou pela socialização 

primária como fêmea, a mulher transexual tem na formação da sua subjetividade os 

privilégios da socialização masculina.  

O segundo ponto de conflito com o feminismo radical diz respeito à participação de 

homens no bloco, principalmente sendo dois deles encarregados da monitoria dos 

instrumentos. Segundo a perspectiva do feminismo radical, o homem nunca conseguirá 

assumir um posicionamento pró-feminismo, uma vez que sempre estará apoiado pelos 

privilégios masculinos.  

Entre os meses de janeiro e fevereiro de 2017 o bloco Mulheres Rodadas centralizou 

uma série de debates sobre o significado simbólico das marchinhas de carnaval.  

A questão racial no bloco apareceu frente a questionamentos pontuais em relação à 

experiência da mulher negra na sociedade brasileira, em especial na discussão suscitada 

durante o mês de fevereiro de 2017 a respeito do repertório do bloco. A seleção do repertório 

é baseada na valorização da composição feminina, ou de composições que exaltem a mulher, 

sua emancipação e seu empoderamento. Esta escolha de repertório passa pela recusa de 

reproduzir clássicas marchinhas do carnaval carioca – atribuídas à identidade do carnaval 

tradicional – que naturalizam, através do relato ou da chacota, a transfobia, o machismo e o 

racismo, cientes do contexto histórico e social no qual foram concebidas.  

A questão foi desencadeada pela exteriorização de um debate interno ao grupo: umas 

das integrantes questionou o uso da música Tropicália, composição de Caetano Veloso no ano 

de 1968. A música apresenta em um de seus refrãos o seguinte verso: ―Viva a mata, ta ta/ 

Viva a mulata, ta ta ta ta‖. O incômodo é consequência dos significados pejorativos 

atribuídos à palavra ―mulata‖: a derivação da palavra ―mula‖ e seu uso histórico na intenção 

de depreciar a população negra brasileira, além da construção da figura da mulata – uma 

mulher negra sexualizada, objetificada e mercantilizada. O questionamento foi direcionado às 

mulheres negras do grupo – tendo sido cedido espaço de fala também ao Rômulo como 

homem negro, seguido por um debate conjunto com o posicionamento de cada uma das 

mulheres.   
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Como mencionado, o questionamento foi exteriorizado, e chegou à mídia através de 

nota
26

 publicada pelo jornalista e colunista Ancelmo Gois, comentando a preocupação do 

bloco em discutir a reprodução de Tropicália no carnaval, além de marchinhas clássicas que já 

haviam sido descartadas como: Mulata Bossa Nova e Cabeleira do Zezé, composições de 

João Roberto Kelly e Teu Cabelo Não Nega, do compositor Lamartine Babo. O debate, 

centralizado pelo bloco Mulheres Rodadas nos jornais O Globo 
27

e O Dia 
28

se expandiu para 

outros blocos de carnaval, alcançando a mídia internacional através dos jornais The 

Economist
29

, The Washington Post 
30

e Deutschwelle
31

. 

O bloco decidiu por realizar um encontro onde as presentes discutiram a postura 

oficial do bloco, que foi pela permanência da música Tropicália no repertório, entendendo que 

o uso da palavra mulata na música acompanha uma conotação de manifesto contra 

acompanhada por uma performance da ala de bambolês do desfile, acompanhada pelo verso 

―Eu organizo o movimento, eu oriento o carnaval‖ cantado repetidamente sem o 

acompanhamento de instrumentos. 

 Reconhecer a disparidade entre a experiência das mulheres negras e a experiência de 

mulheres brancas na sociedade é estar atento aos estigmas incorporados do período 

escravagista no Brasil:  

 

Tal sentido dominante foi inscrito sócio-historicamente e cristalizou-se como 

único modo de dizer do corpo da mulher negra, peça ou objeto a ser compra 

do e usado fora da cama. Ressaltamos o modo como partes desse corpo 

feminino negro foram discursivizados na matriz escravocrata que sustentou e 

ainda sustenta efeitos: seios fartos das amas de leite, o que garantiria 

potência para amamentação, além de nádegas avantajadas e lábios grossos, 

capaz de assegurarem satisfação sexual para os senhores. (GARCIA; 

SOUSA, 2015, p. 97).  
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O feminismo negro como corrente teórica emerge nos anos 1980 no BrasiL, orientado 

pela realização do II Encontro Feminista Latino-Americano. A idealização de uma 

coletividade de mulheres negras surge da necessidade de um olhar sobre o papel social da 

mulheres aliado à perspectiva racial.  

Contemplar ―o lugar de fala‖ das mulheres negras do grupo é a o movimento mais 

significativamente simbólico acerca da horizontalidade do bloco. Neste movimento o 

Mulheres Rodadas recusa verdades absolutas e, ainda mais importante, equilibra noções de 

poder, reconhecendo a fragilidade do sujeito universal, sem abrir mão de uma condição 

oprimida compartilhada.  

A diferença entre as duas formas de unidade está no sujeito da luta. O Bloco Mulheres 

Rodadas abdica de um sujeito representativo de experiências, o que torna pública a narrativa 

do silenciado. A unidade se configura no compartilhamento de uma condição social que 

advém de convenções de gênero, resultando na impressão de símbolos sociais e expectativas 

sobre os sujeitos femininos, dadas as diferenças raciais, econômicas, de orientação sexual, 

pertencimento a padrões estéticos e etc.  

Neste referencial de segmentos feministas, o bloco parece se aproximar mais da 

corrente interseccional. O feminismo interseccional ou pós-moderno surge da verificação de 

uma interseção de opressões – raça, classe, orientação sexual. Isso significa dizer que as 

diferentes opressões sociais não se excluem, proporcionando experiências particulares de ser 

mulher e, consequentemente, demandando pautas específicas. Nesse grupo se incluem 

feministas negras, transfeministas, feministas homossexuais. Esta aproximação, no entanto, se 

restringe a uma análise relativa a tais categorias aqui apresentadas.  

O motivo pelo qual analiso a circulação do bloco entre as vertentes, é menos na 

intenção de revelar o alinhamento de uma identidade – intencionalmente ou não –, mas de 

verificar de que maneira o bloco que reclama para si o título de primeiro bloco feminista da 

cidade do Rio de Janeiro reconhece ou não tais categorias e, reconhecendo-as, como é capaz 

de tornar coesas as fragmentações no interior do movimento, articulando uma colocação entre 

a unidade, a representatividade e o chamado ―lugar de fala‖. Este trabalho não compreende os 

efeitos particulares do posicionamento político e ideológico do bloco no interior de tais 

categorias.  
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3.2 DE DIA É MARIA, DE NOITE É JOÃO: PERSPECTIVAS SOBRE SEXO E 

GÊNERO 

 

 

Uma vez que se entende que o bloco não é um corpo rígido e à parte dos indivíduos 

que o compõem, a identificação de um bloco feminista se estende aos seus membros. Quais 

são as categorias articuladas na construção desta identidade/ O que são o sexo, o gênero e a 

sexualidade e como estes conceitos estão determinados na teoria antropológica? A partir de 

tais perspectivas, podemos verificar seus efeitos sobre as relações sociais e a construção de 

expectativas comportamentais, identificando, por fim, de que maneira estão relacionados à 

identidade individual.  

Tratar destes questionamentos supõe transitar entre perspectivas culturais e biológicas 

colocadas em situação de oposição científica. Observo ainda que, para além de um valor 

exclusivamente instrumental para a organização social, sexo, gênero e sexualidade são 

também articulados em disputas pela representatividade de tal organização, sendo estes 

conflitos aqui apresentados através do feminismo enquanto movimento promotor de tais 

questionamentos.  

Grossi menciona que a categoria gênero emerge dos estudos norte-americanos, 

utilizada em referência às configurações de origens exclusivamente sociais no que diz respeito 

à identidade subjetiva de mulheres e homens. (GROSSI, 1998, p. 4). Por ―configurações de 

origens exclusivamente sociais‖ se apresenta a primeira delimitação entre cultura e biologia, 

conceituando gênero como um recurso de identificação subjetiva e dissociado do corpo 

biológico – por corpo biológico entenda-se genitália e demais traços físicos atribuídos à 

fisionomia de mulher/homem. Desta forma, ao gênero são atribuídas referências simbólicas, 

articulando identidade e pertencimento através do discurso corporal. O uso social da categoria 

gênero divide-se geralmente em masculino e feminino em conformidade à orientação binária 

do sexo. Isso significa dizer que ao gênero masculino são conferidas qualidades ―inerentes‖ 

ao corpo biologicamente masculino, bem como são conferidas qualidades femininas ao corpo 

biologicamente feminino. Atribui-se a categoria cisgênero para indivíduos cuja identidade de 

gênero corresponde ao seu corpo biológico, e a categoria transgênero para identidades não 

correspondentes, conceitos que utilizo neste trabalho no que diz respeito à constituição do 

sujeito feminino. 
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É relevante elucidar que a apresentação da orientação binária de gênero a que me 

refiro corresponde às referências simbólicas sistematizadas socialmente, o que entendo como 

a principal ferramenta de manutenção da desigualdade de gênero. Seria irresponsável e 

ingênuo comparar a experiência do indivíduo transgênero não binário ou agênero à 

experiência de indivíduos cujas identidades sejam binariamente orientadas, mas entendo que a 

operação da opressão relativa ao gênero passe por um movimento uno de categorizar os 

indivíduos a partir das referências binárias em ambos os casos, sendo a transfobia e o 

machismo produtos de um mesmo sistema que afeta diretamente mulheres cis e transgênero. 

O uso da palavra gênero como categoria subjetiva é, entretanto, o primeiro passo para 

explorar a fluidez de tal identificação, bem como a recusa desta identidade binariamente 

orientada ou a negação de pertencimento à qualquer categoria. Entendendo o gênero enquanto 

identidade subjetiva socialmente originada, nos voltamos para um determinante biológico – e 

objetivo – para o gênero. Esse alicerce seria o sexo, um aspecto físico, determinado 

geneticamente e, portanto, anterior ao gênero. Isso significa dizer que a definição cultural de 

sexo não transita entre identidades, logo ou se é homem ou se é mulher.  

A categoria sexualidade diz respeito à orientação sexual e romântica dos indivíduos. 

Reconheço aqui a dificuldade de discernir se a origem da sexualidade se deposita no gênero 

ou no sexo, entretanto, apresento aqui como as mais expressivas e relativas a este trabalho a 

homossexualidade – relação afetiva entre pessoas do mesmo sexo/gênero -, a 

heterossexualidade – entre indivíduos de sexos/gêneros distintos, bissexualidade – atração 

pelos sexos masculino e feminino/ gêneros masculino e feminino; pansexual – atração 

independente de sexo ou gênero – e assexuais – por nenhum dos gêneros/sexos.  

De que maneira são articuladas essas referências identitárias? Ainda que em condição 

de opressão, as múltiplas identidades femininas são socialmente hierarquizadas de acordo 

com referências socialmente aceitáveis. Desta forma a mulher branca, cisgênero, 

heterossexual circula mais facilmente nas relações sociais, acessando privilégios que são 

negados às demais, principalmente quando somados símbolos transgressores na identidade 

assumida pelo sujeito feminino. E é justamente nesse aspecto que se justifica a necessidade 

representatividade reivindicada por cada segmento do feminismo. É impossível categorizar 

uma unidade feminina consideradas as diferentes formas de opressão relacionadas às 

categorias de sexo, gênero e sexualidade, além de questões de raça e classe. 
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 Não poderia deixar de citar Butler, que aparece como uma das contribuições mais 

problemáticas e inovadoras para os estudos sobre gênero. Como já mencionei anteriormente, a 

autora desenvolve uma perspectiva de que o sexo tal como é concebido - sob um olhar 

biologizante - não seja anterior ao gênero ou diferente do mesmo. A autora coloca que a 

orientação binária de gênero foi culturalmente determinada a partir de uma heterossexualidade 

compulsória. Butler pretende dissolver o significado de sexo como uma categoria biológica, 

colocando que sexo seria em primeira instância o que entendemos como gênero – uma vez 

que a esta definição são atribuídos significados sociais através da socialização e na 

identificação do indivíduo. O gênero para Butler, seria uma categoria dissociada do corpo do 

indivíduo e de implicações determinantes de sexo. O gênero se constitui através da ação, dos 

atos dos indivíduos, o que a autora chama de performatividade de gênero. Nesse sentido, a 

determinação dos papéis de gênero está assentada na repetição, determinando normas sociais 

de gênero. Logo, Butler deposita na agência dos indivíduos a ―possibilidade de esta falhar ou 

ser reapropriada ou ressignificada para outros propósitos que não a consolidação das normas‖ 

(MAHMOOD, 2006, p. 134).  

A antropóloga Saba Mahmood destaca ainda que, para Butler, importam as formas 

discursivas que constroem a individualidade, em desencontro com a perspectiva feminista de 

que o social representa o particular. Nessa análise, a agência dos indivíduos não se orienta por 

um desejo emancipatório que é reprimido pelas estruturas de poder, pelo contrário, as lógicas 

de subversão e ressignificação podem repousar em intenções não determinantemente 

transgressoras orientadas no seio das estruturas de poder. (MAHMOOD, 2006, pp. 134-135)  

 É interessante dialogar com a perspectiva de Butler e retomar Simone de Beauvoir 

com a máxima ―Não se nasce mulher, torna-se mulher‖. O que Butler critica é a 

obrigatoriedade da coerência entre corpo e subjetividade, desenvolvendo na teoria queer a 

possibilidade de uma performatividade que viole as referências sociais de homem/mulher. 

Desse pensamento alinho-me integralmente com significativa ruptura com a orientação 

naturalista de sexo. Ser mulher é um processo puramente cultural, inscrito, como coloca 

Beauvoir, numa formação contínua de um ideal inalcançável. Por outro lado entendo que a 

teorização de Butler deposita a existência e a reprodução da opressão em elementos 

substanciais que suprimem a materialidade das relações sociais e do discurso corporal.  

 A perspectiva que orienta a elaboração deste trabalho é a de que a agência dos 

indivíduos e a performatividade de gênero são instrumentos de desconstrução da 
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normatividade. Sobre normatividade, refiro-me às determinações de gênero que se assentam 

em tipos ideais estéticos, morais, sexuais, afetivos e comportamentais. Nesse sentido o sujeito 

no feminismo manifesta-se sobre tais determinações, reivindicando o respeito e o 

reconhecimento a outras configurações de indivíduos, sem que necessariamente se afastem da 

orientação binária de gênero, ao mesmo tempo em que não excluem as identidades não 

binárias. Importa que sejam combatidas as formas de violência repressão às identidades de 

gênero.  

 

 

3.3  “MEU NÚMERO É 180”: DENÚNCIAS DO SEXISMO NO CARNAVAL 

 

 

No trabalho ―No carnaval a fantasia é minha. O corpo é meu: memória e rupturas 

feministas na folia‖ as autoras Dantielli Garcia e Lucília Sousa discutem a existência de 

materiais simbólicos que amparam a exploração do corpo feminino como um lugar de 

propriedade.  

Observamos ainda que o corpo passa a ser discursivizado como algo de que 

se é dono, ou seja, tal ―propriedade‖ é particular e reclama a permissão da 

dona para ser manipulado ou tocado. Marcar as formas cotidianas de ―fazer 

brincadeiras‖ com o corpo feminino como formas de violência é outro 

deslocamento importante que aqui gostaríamos de pontuar. O que antes era 

tido como coisa cotidiana ou brincadeirinha para o discurso estabelecido 

como natural, aqui passa a sofrer rachadura ancorado pelos significantes 

―crime‖ e ―estupro‖. (GARCIA; SOUSA, 2015, p. 95-96) 

 

O que se discute é a existência de uma justificativa para os assédios sofridos pela 

mulher no carnaval. Dado que a irreverência e a brincadeira do carnaval sejam as 

características mais objetivamente compartilhadas socialmente sobre a identidade 

carnavalesca, atribui-se a estas intencionalidades a presença dos corpos femininos na festa. 

Logo, se a mulher sabe que a festa se caracteriza pela brincadeira e ela ainda assim frequenta 

os blocos de carnaval, significa que a mesma sujeita-se voluntariamente a quaisquer tipos de 

abordagem dos demais foliões.  
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O trabalho menciona ainda uma pesquisa estatística veiculada pela revista VIP 

relevando que ―Mais de 80% das mulheres não gostam de receber as tais cantadas na rua. 

Cerca de 90% delas já deixaram de fazer alguma coisa por medo de assédio. 85% já sofreram 

com estranhos passando a mão nos seus corpos.‖. Os dados não se referem diretamente aos 

dados de assédio no carnaval, entretanto, revelam a disparidade entre a sensação de violência 

das mulheres em relação aos homens. O que pretendo introduzir aqui é que o carnaval não 

suspende o discurso de objetificação do corpo da mulher, pelo contrário, deposita na narrativa 

do prazer, da libertinagem e da brincadeira as justificativas para o assédio.  

Em 2016, as denúncias de violência contra a mulher no Carnaval cresceram 

174% em comparação ao mesmo período do ano anterior. As informações 

foram divulgadas pelo Ligue 180, a Central de Atendimento à Mulher em 

Situação de Violência. 

Entre os dias 1º e 9 de fevereiro de 2016 – do pré-Carnaval ao Carnaval – 

foram 3.174 relatos de agressão. Em 2015, foram feitas 1.158 denúncias 

entre os dias 10 e 18.
32

 

Qual seria a origem deste problema? Já estudada por diversos pesquisadores das 

Ciências Sociais, a festividade é de maneira unânime definida como um rito de suspensão de 

regras e valores morais, da subversão da ordem social, do descomprometimento com 

definições de ―normalidade‖ (FRYDBERG, 2014; SILVA, 2010; GARCIA; SOUSA, 2013; 

CAVALCANTI, 2012; FREYRE, 1978). Assim, pessoas se tornam personagens, animais e 

figuras históricas, o povo toma conta das ruas, o pobre ―vira‖ rico, o rico ―vira pobre‖, são 

dissolvidas as barreiras simbólicas da normatividade. 

Tratar do processo de cristalização da identidade carnavalesca nos permite suscitar 

uma discussão sobre disputas da memória e as vozes emergentes que reivindicam 

reconhecimento. A tradição do carnaval é atrelada à identidade nacional e foi parte de um 

projeto de construção da nacionalidade brasileira por parte de uma elite política e econômica. 

(CUNHA, 2001, p. 13). A esta identidade social foram atribuídos símbolos que 

representassem o povo, e sobre estes símbolos Gilberto Freyre dissertou no livro Carnaval, 

malandros e heróis. As figuras do malandro e da mulata, fora de uma perspectiva de gênero 

como mencionada anteriormente, remetem à miscigenação e originalidade da identidade 

brasileira que se pretende cristalizar. Retomando os estudos sobre o malandro e a mulata nas 

ciências sociais, Toji afirma que nos estudos sobre a formação da sociedade brasileira, ―(...) o 
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mulato e a mulata também foram pensados como elementos ambíguos, que não pertencem 

totalmente nem a um ou a outro domínio étnico ou social.‖ (TOJI, 2009, p. 212).  

Como se revela, entretanto, a questão do gênero através destes símbolos? Tomei 

liberdade para realizar um experimento, buscando imagens em um navegador da internet as 

frases ―malandro‖, ―malandro roda de samba‖, ―malandro carnaval‖. Os resultados permitem 

avaliar a aproximação da memória social com as representações da figura descrita por 

Gilberto Freyre. O malandro, indivíduo boêmio, irreverente que leva a vida na camaradagem 

e na gozação, vem quase sempre representado dançando, trazendo no rosto um sorriso e um 

copo de cerveja à disposição. A música costuma ser retratada pela roda de samba que é 

composta exclusivamente por homens. Como acompanhantes da festa, mulheres de roupas 

curtas, justas e corpos avantajados. A figura da mulata, igualmente símbolo do carnaval, 

costuma acompanhar o malandro da roda de samba. A mulata é retratada através da mulher 

negra, como uma moça ‗sensual e provocativa‘, e corpo esguio, glúteos, lábios e seios 

avolumados. Estes símbolos são corporificados na escola de samba, como observa Toji. No 

trabalho ―Passistas da Mangueira: no desfile das emoções da festa carioca‖ a autora discorre 

sobre estes símbolos no desfile das escolas de samba, descrevendo a vestimenta dos passistas 

e das passistas nos desfiles: 

Os homens vestem camisa e calça mais formais e o mais importante para 

eles é portar um chapéu e pisar com sapatos de solado. As mulheres vestem-

se com biquínis decorados e adornos brilhantes na cabeça, braços e pernas, 

equilibrando-se sobre um par de sapatos muito altos. A vestimenta feminina 

consiste em coroa, um tipo de adorno à cabeça, biquíni superior, braçadeiras, 

punhos, tornozeleiras, biquíni inferior e sandálias de salto plataforma. São 

opcionais o esplendor – um acessó- rio confeccionado de plumas — e a 

franja de lantejoulas, amarrada ao quadril por cima do biquíni inferior. Além 

disso, há a maquiagem bem intensa e brilhante; e o banho de purpurina sobre 

a pele do corpo à mostra. Enquanto as mulheres primam pela superexposição 

da pele e do corpo, os homens são marcados pela discrição nas roupas. 

(TOJI, 2009, p. 208) 

 

No âmbito da questão de gênero, a figura da mulata está vinculada à exposição do 

corpo e à sexualidade, remetendo à figura da escrava que deveria disponibilizar o seu corpo 

para a satisfação dos senhores. Aliada à construção de uma ―aura irreverente‖ e às normas 

sexistas e patriarcais, os efeitos da figura da mulata vão se desvelando no ideal de carnaval 

através das propagandas de turismo, na figura da Globeleza, na romantização do discurso da 

irreverência: ―vou beijar-te agora, não me leve a mal, hoje é carnaval‖.  
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A sugestão da disponibilidade sexual da mulher para o homem é observada no 

carnaval através dos relatos de assédio. Em um contexto social no qual a figura da mulher 

esteve sujeita à ausência de participação no mercado de trabalho e na política, associada aos 

trabalhos domésticos e tarefa reprodutiva, qual o significado atribuído ao uso do seu corpo? 

Ainda que a trajetória de lutas feministas em prol da igualdade de direitos entre homens e 

mulheres, permanece um papel simbólico atribuído ao sujeito feminino reproduzido através 

de valores morais que recaem sobre o comportamento, a estética, as vestimentas e o discurso 

da mulher. A nudez da mulher ou a exposição de seus membros sofre os efeitos de um 

discurso de intencionalidade, no qual a mulher é colocada em caráter de disposição sexual. 

Este discurso moral acompanha as denúncias de assédio, afirmando exaustivamente que a 

mulher deveria ter ―se dado o respeito‖.  

 O carnaval desloca o discurso do assédio para um lugar de permissividade em relação 

ao corpo do outro: a mulher que frequenta o carnaval deve estar consciente dos riscos de 

assédio do carnaval e, acima de tudo, entender que faz parte da irreverência do carnaval as 

brincadeiras que entende como ofensivas.  

O site e organização Catraca Livre divulgou resultados de um levantamento 

promovido pelo site relativo a casos de assédio. Entre os dias 9 de janeiro e 3 de fevereiro de 

2017 o site disponibilizou uma enquete que foi respondida por 593 mulheres de diferentes 

estados do país. Das 593 mulheres, 491 (82,8%) afirmam ter sofrido assédio no carnaval. A 

matéria cita ainda uma pesquisa realizada em 2015 pelo Instituto Data Popular. A pesquisa 

aplicada a 3, 5 mil participantes do sexo masculino com idade igual ou superior a 16 anos em 

146 municípios do Brasil, questionava sobre a participação da mulher no carnaval de rua. O 

levantamento divulga que 49% dos homens entrevistados afirmaram que o ―carnaval não é 

lugar de mulher direita‖ e 61% acreditam que mulher solteira na festa ―não pode reclamar de 

ser cantada‖.  

O Mulheres Rodadas posiciona-se criticamente a esta narrativa de disponibilidade 

sexual da mulher. A construção do sujeito feminino que me refiro neste capítulo, passa pela 

reafirmação da agência do sujeito feminino no intuito de emancipar as mulheres de um lugar 

ideal de moralidade, garantindo sua liberdade individual e a autonomia sobre o seu corpo. No 

próximo capítulo, discorro sobre os efeitos do posicionamento político em torno da identidade 

feminista, observando de que forma o discurso do bloco relaciona-se com a identidade e os 

símbolos tradicionais do carnaval. 
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4 BOTE A RODÂNCIA NA RUA 
 

Por meio de uma oposição entre tradição e transgressão, este capítulo discorre sobre os 

símbolos tradicionais da festa carnavalesca e as rupturas provocadas pelo bloco através da 

performance. Discute-se a suspensão de regras do carnaval em relação às permanências e as 

limitações dos valores morais, verificando a narrativa política do bloco e o uso do discurso do 

corpo na manifestação feminista.  

 

4.1  O QUE O CORPO DIZ?  

 

 

 O ponto de partida de uma análise da performance feminista é o corpo. No corpo – e 

através dele – são assentadas as expectativas sociais estéticas, sexuais, comportamentais, etc. 

atribuídas ao gênero, bem como depositados os signos culturalmente compartilhados relativos 

à identificação. O propósito de analisar a funcionalidade do corpo enquanto discurso político 

suscita o debate sobre o lugar do corpo na qualidade de instrumento de significação social. 

A autora Judith Butler elabora uma crítica à passividade do corpo enquanto 

instrumento:  

No limite desses termos, "o corpo" aparece como um meio passivo sobre o 

qual se inscrevem significados culturais, ou então como instrumento pelo 

qual uma vontade de apropriação ou interpretação determina o significado 

cultural por si mesma. (...) Como conceber novamente o corpo, não mais 

como um meio ou instrumento passivo à espera da capacidade vivificadora 

de uma vontade caracteristicamente imaterial? (BUTLER, 2003, p. 185) 

 

Para alcançar a perspectiva de Butler, é fundamental resgatar o conceito 

perfomatividade que a autora desenvolve no livro Problemas de gênero: feminismo e 

subversão da identidade.  Butler recusa a existência de um corpo natural anterior à existência 

do corpo inscrito culturalmente em referências simbólicas de identidade de gênero, ou seja, o 

corpo biológico nasce genereificado. (SALIH, 2015, p.89).  

Acompanhando a perspectiva de Butler que reconhece o corpo como ―meio sobre o 

qual se inscrevem elementos culturais‖, identificamos sua qualidade como dispositivo de 
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conhecimento e reconhecimento, assumindo uma função de identificação com o outro – e a 

partir do outro. No entanto, os elementos culturais aos quais Butler se refere pertencem a um 

universo cultural onde está alicerçado o sistema patriarcal, bem como o machismo, a 

misoginia e os demais sistemas de manutenção da superioridade masculina, ou seja, a 

linguagem também exerce a função de dar continuidade à desigualdade de gênero.  

Moreira afirma que no diálogo entre sujeito e sociedade, o corpo também funciona 

como ponto de articulação através do discurso (MOREIRA, 2012 p. 4). O corpo encarrega-se 

da elaboração e da comunicação que promovem a articulação entre indivíduos e, 

consequentemente, constrói a identidade dos sujeitos individuais. Entendendo que a 

construção da identidade nasce da correlação entre sujeitos e que estes sujeitos passaram por 

uma socialização orientada para a perpetuação da desigualdade de gênero, de que maneira é 

possível ressignificar a linguagem e utilizar o discurso como ferramenta de emancipação 

feminina?   

A despeito da relevância da análise de Butler sobre a passividade do corpo, é 

importante apresentar a funcionalidade do corpo como exteriorização de símbolos culturais, 

reconhecendo seu caráter ativo na transmissão desta linguagem. O corpo materializa a 

elaboração ideológica do sujeito. Nesta perspectiva se insere a atuação do movimento 

feminista através do conflito e da transgressão, que rompem com o referencial linguístico de 

uma narrativa de naturalização da submissão feminina. Neste mesmo sentido se fundamenta a 

importância do protagonismo feminino na elaboração do discurso, uma vez que a revisão da 

linguagem viabiliza uma representatividade mais significativa, fugindo de construções 

culturais machistas que reproduzam e sustentem a inferioridade feminina.  

 É igualmente relevante entender que o corpo carrega os elementos da violência simbólica, 

ou seja, as referências estéticas de pertencimento – étnico, racial, social – e de identidade que são 

matrizes tanto para a unidade quanto para a dissociação, o que podemos compreender facilmente 

através da perspectiva do conflito como forma de sociação, conforme elaborou Simmel (1964).  

O lugar do corpo no discurso político não se fundamenta na intencionalidade de atração ou 

repulsão, mas sim de uma perturbação das correspondências congeladas do ser mulher, a fim de 

proporcionar novas configurações de identidade construídas pelas próprias mulheres. 

Após o desfile, deparei-me com uma experiência interessante: no dia do cortejo algumas 

das musicistas participaram sem nenhuma peça de roupa ou adereços que cobrissem os seios, 

umas fizeram o caminho de casa até o bloco desta forma, outras só se sentiram à vontade quando 
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rodeadas pelas outras mulheres. Nos dias que seguiram o carnaval, algumas compartilharam a 

sensação de fragilidade e medo de circular pelas ruas sob assédios verbais e gestuais, mesmo 

convictas da intencionalidade crítica da sua nudez. Entre os comentários surgiram observações 

sobre a força empoderadora da coletividade, além da sensação de proteção quando reunidas no 

local do desfile. O bloco Mulheres Rodadas não estabelece uma política específica no sentido de 

incentivar ou não a manifestação do discurso político através da nudez, pelo contrário, observei 

que o grupo busca tornar heterogênea e horizontal a experiência individual sobre o corpo. 

A inscrição do discurso do corpo, no que tange à individualidade das mulheres que 

compõem o grupo, se sustenta na reconstrução das possibilidades do sujeito mulher, enquanto o 

discurso do corpo coletivo confronta a normatividade na perspectiva de desconstruir um lugar 

comum da mulher na sociedade e, consequentemente, no carnaval. Neste sentido entendo que o 

bloco opera a pluralidade de identidades femininas, não apenas ocupando espaços antes 

masculinos, mas oferecendo perspectivas muito particulares de feminino e feminismo através das 

participantes do bloco, além de depositarem na ocupação em massa a experiência de sua 

militância. 

 

4.2 EU QUERO É BOTAR MEU BLOCO NA RUA 

 

4.2.1 Roda, roda, roda e avisa: Mulheres Rodadas na mídia  

 

 

 Como mencionei no segundo capítulo deste trabalho, o Mulheres Rodadas 

centralizou, durante os meses de janeiro e fevereiro, as discussões sobre o uso das tradicionais 

marchinhas de carnaval.  O debate entre o Bloco Mulheres Rodadas e figuras tradicionais e 

bastante respeitadas do universo do carnaval, como o compositor de marchinhas João Roberto 

Kelly e o presidente do Cordão do Bola Preta, Pedro Marinho, foi mediado pela imprensa. As 

críticas à decisão do bloco de não reproduzir em seu repertório marchinhas clássicas que 

pudessem trazer discursos ofensivos foi criticada, argumentando que as marchinhas são 

brincadeiras sem intencionalidade ofensiva ou depreciadora. Disse Pedro Marinho ao jornal O 

Globo: 
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―Não consideramos essas marchinhas ofensivas. Quem as compôs, 

certamente, não tinha essa intenção. Carnaval é uma grande brincadeira. 

Essa polêmica não vai levar ninguém a lugar algum e até desmerece o 

carnaval. O preconceito está mais dentro das nossas cabeças do que nas 

marchinhas.‖ 
33

 

Rita Fernandes, presidente da Sebastiana comentou que ―A vida fica muito sem graça 

se tudo tiver que ser enquadrado, perdendo a leveza e a brincadeira, que são a essência do 

carnaval‖, informando que nenhum dos blocos do Sebastiana tirariam as marchinhas do 

repertório. Roberto Vellozo, presidente da Folia Carioca afirmou que a discussão não 

agregava em nada. O colunista do jornal Arthur Xexéo 
34

afirmou que ―Não há nada menos 

carnavalesco do que um bloco sem humor.‖ A discussão foi conduzida no sentido que o bloco 

estaria colocando em questão a essência do carnaval: a irreverência.  

Para encerrar o debate e promover um ponto comum entre os lados, João Roberto 

Kelly compôs uma marchinha para o bloco: Quero uma mulher rodada/ Mulher zerinho não 

está com nada/ Quero uma mulher rodada/ Mulher zerinho não está com nada/ Eu quero uma 

mulher sabida/ Colorida, genial/ Pra me ensinar com muita linha/ A fazer marchinha para o 

carnaval/ Eu quero ver o feminismo/ Sem modismo, sem paixão/ Que entenda como 

brincadeira/ Minha cabeleira e o meu sapatão
35

. 

Desde sua criação, o bloco ainda não havia protagonizado um papel tão transgressor 

em relação aos símbolos do carnaval. Sua identidade feminista não feria tão diretamente 

quanto a proposta objetiva de ressignificar as marchinhas ou não utilizá-las. Além dos 

representantes das associações carnavalescas, o jornalista Arthur Xexéo e o compositor João 

Roberto Kelly, leitores do jornal manifestaram seu descontentamento com o posicionamento 

do bloco. O que se revela através do discurso de proteção à essência do carnaval – a 

irreverência – é o poder da naturalização de narrativas e sua reprodução através das 

brincadeiras: o politicamente incorreto. Aqui destaco as observações feitas no capítulo 

anterior a respeito das narrativas reveladas pelo levantamento feito pelo Instituto Data 

Popular. O discurso da irreverência e da brincadeira promove, através da sua reprodução, a 
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perpetuação do ideal de disponibilidade sexual da mulher e as noções de moralidade que se 

sustentam o ideal da ―mulher direita‖. 

3.2.2 Eu organizo o movimento 

O cortejo do ano de 2017 aconteceu no dia 01 de março, quarta feira de cinzas - como 

nos anos anteriores - oito meses após a minha inserção no bloco. Como experiência pessoal 

posso afirmar que fui tomada de um estado de ansiedade: para além da preocupação com as  

observações fundamentais para a pesquisa, a responsabilidade e o comprometimento com o 

grupo na minha estreia como musicista no carnaval eram motivos de profunda expectativa. O 

aquecimento estava marcado para as dez horas da manhã no Largo do Machado, na zona sul 

da cidade. Cheguei por volta deste horário, acompanhada de alguns amigos que foram 

prestigiar a apresentação. Aos poucos a praça foi sendo tomada: as mulheres do bloco com 

seus instrumentos e fantasias, câmeras, entrevistas e um público expressivamente feminino e 

familiar. Ali se consolidou a resposta do bloco às críticas recebidas: o bloco, que apenas toca 

as músicas instrumentalmente, inicia a apresentação de ―Tropicália‖, música de Caetano 

Veloso, que deu origem a toda a discussão. Acompanhando a melodia iniciada pelos 

instrumentos, as mulheres do bloco passam a entoar repetidamente o trecho da música: ―Eu 

organizo o movimento, eu oriento o carnaval!‖ até que apenas suas vozes ressoassem no 

ambiente.  

Retomando a análise de Butler sobre performatividade de gênero, o Bloco Mulheres 

Rodadas concentra em sua existência a noção de subversão e transgressão através da agência 

das mulheres que o compõem. O grupo se propõe a ressignificar e desconstruir a 

normatividade de gênero através da sua performance no espaço público. Mesmo com o 

projeto de retomada do carnaval tradicional, o discurso questionador em relação à violência 

contra a mulher, à prevalência do sexismo na festa através de seus símbolos, à reprodução de 

marchinhas sexistas, racistas, LGBTTfóbicas,  conferem ao  bloco uma imagem socialmente 

negativa. O Mulheres Rodadas confronta símbolos sacralizados do carnaval, além de romper 

com as estruturas de poder do sistema patriarcal - que não são dissolvidas no carnaval.  O 

lugar subversivo ocupado pelo bloco me orienta a concluir que a manutenção das estruturas 

sociais que amparam a dominação masculina é anterior a quaisquer interferências nas normas 

sociais, de modo que toda e qualquer conjuntura opera no sentido de perpetuar a socialização 

sexista e patriarcal. 
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 Nesta perspectiva, a subversão da normatividade que define analiticamente o carnaval 

tem significado distinto da subversão proposta pelo Bloco Mulheres Rodadas. Mais uma vez, 

ressalto que a suspensão das normas sociais durante o período festivo tem por função final, 

reafirmar os códigos sociais que voltam a existir com o fim do tempo de carnaval. E, neste 

tempo de subversão legalizada, não existe campo para a dissolução das estruturas de poder de 

matriz patriarcal.  

É necessário estarmos atentos à importância das transformações do sentido de uma festa. 

Comenta Cavalcanti que ―por mais tradicionais que sejam suas raízes, (...) ela [festa] torna-se 

também lugar de memória, de construção e atualização de um passado que não pertence mais 

apenas a seus cidadãos, mas mostra-se capaz de atribuir identidade a setores amplos da 

sociedade.‖ (CAVALCANTI, 1998, p.297) Segundo esta perspectiva sobre as alterações no 

sentido de ―tradição‖ estão orientadas as transformações incorporadas na elaboração do carnaval 

enquanto expressão da ―cultura popular urbana‖. A elasticidade da noção de tradição do carnaval 

de rua que é articulada entre diferentes elementos da festa (as músicas, o corpo de instrumentos, 

a segurança, a organização, os temas dos blocos) permitem a aproximação do Bloco Mulheres 

Rodadas - e dos demais blocos da segunda onda mencionada por Herschmann – ao resgate da 

tradicionalidade dos blocos de rua como festa do povo: informais, sem amplificações, com uso 

de sambas e marchinhas e o posicionamento de enfrentamento ao processo de mercantilização do 

carnaval de rua. Por outro lado, se insere em um contexto de atualização do passado, em um 

movimento de estender o lugar de memórias às novas identidades reivindicadas socialmente.  

 

4.3 EU ORIENTO O CARNAVAL 

 

 

A antropologia utiliza a noção da representação teatral como metáfora para a vida 

social, incorporando os conceitos de atores, papeis e cenários. Usando o mesmo paralelo de 

dinâmicas artísticas para analisar o campo social, viso analisar a atuação do bloco Mulheres 

Rodadas enquanto ação performática, a fim de conceber os efeitos da transgressão através das 

práticas artísticas como manifestação política. 

Ela [a ação] pretende, quase sempre, articular-se como um dispositivo de 

comunicação de interferência direta na realidade, acontecimento que eclode 

da transgressão programada e convenções estéticas e sociais, apostando na 
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eficácia transformadora (política, estética, existencial, etc.) de suas 

estratégias. (QUILICI, 2013, p. 34-35) 

 

De acordo com a elaboração de Cassiano Quilici a ação performática tem por 

fundamento a interferência na realidade através da transgressão. Como elaborei 

anteriormente, por maior que se apresente a suspensão das regras e irreverência no carnaval, a 

festa em seu ―estado natural‖ é amparada em um referencial de manutenção da estrutura 

patriarcal. O desfile do Mulheres Rodadas tem por objetivo romper com as expectativas 

comportamentais da mulher elaboradas pelas convenções sociais. É importante resgatar as 

demais atividades performáticas desempenhadas pelo bloco, em especial o lançamento da 

publicação Dossiê Mulher
36

, documento produzido pelo Instituto de Segurança Pública do 

Estado do Rio de Janeiro. A apresentação, que aconteceu no Museu de Arte do Rio de Janeiro, 

consistiu na declamação e cantoria de sambas populares do Brasil que narram a violência 

contra a mulher de forma naturalizada. Foram estes: ―Faixa Amarela‖: ―Mas se ela vacilar, 

vou dar um castigo nela/ Vou lhe dar uma banda de frente/ Quebrar cinco dentes e quatro 

costelas/ Vou pegar a tal faixa amarela/ Gravada com o nome dela/ E mandar incendiar/ Na 

entrada da favela.‖ ; ―Dinheiro não há‖: ―Carinho eu tenho demais/ Pra vender e pra dar/ 

Pancada também não há de faltar/ Dinheiro, isso não, isso eu não dou a mulher‖;  ―Marido da 

Orgia‖: ―Você não deve me tratar assim/ Porque eu não estou acostumada/ E posso até achar 

ruim/ Você sé chega em casa alta madrugada/ E se por acaso não estou acordada/ Você fica 

enfezado e quer me dar pancada‖ e ―Amor de malandro‖: ―Oh! Meu bem/ Melhor do que ele 

ninguém/ Se ele te bate/ É porque gosta de ti/ Pois bater-se em quem/ Não se gosta/ Eu nunca 

vi.‖.   A eficácia da ação performática se concentra justamente na quebra da expectativa, no 

conflito entre o composto simbólico oferecido e as referências culturais às quais submetemos 

tais símbolos, neste caso a situação de um grupo de mulheres feministas cantando a violência 

contra a mulher.  

Quilici afirma que a performance tem se consolidado como ―(...) estratégia de crítica e 

desestabilização dos lugares predefinidos na arte e do artista.‖ (QUILICI, 2013, p. 36). Em 

contrapartida a desestabilização promovida pela ação performática, propõe não apenas a 

ruptura e a transgressão, mas a ressignificação deste lugar predefinido que o artista ocupa. 

Observa-se no desfile do bloco, a construção de um novo sujeito mulher por cada uma das 
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integrantes. A concepção deste novo sujeito passa por referências de representatividade – 

fantasias de ícones feministas, mulheres consagradas pela sua emancipação ou socialmente 

condenadas - numa relação de reivindicação da sua identidade – símbolos feministas pintados 

pelo corpo, tatuagem com a frase ―Pode me chamar de feminista, cartazes‖ e de uso do corpo 

como instrumento político.  

Individualidade e coletividade se entrecruzam no desfile através da unidade 

empenhada em atribuir novos significados ao ser mulher, concomitantemente reivindicando a 

particularidade de experiências, características, aptidões e escolhas. Cavalcanti discute a 

aproximação dos estudos antropológicos com o campo artístico da performance  - o valor da 

das formas não verbais ou discursivas de tornar viva uma obra através da experiência estética. 

(CAVALCANTI, 2013). 

É possível aproximar a experiência performática do bloco à análise elaborada por 

Gonçalves a respeito do contraste estético e da experiência performativa do casal de mestre 

sala e porta bandeira no desfile da escola de samba. O trabalho etnográfico da autora observa 

as normas, os rituais, a estética e a dança do casal, que juntos com a bandeira forma uma 

tríade marcadora da nobreza em meio ao desfile da escola de samba. Gonçalves chama 

atenção para o deslocamento entre passado e presente provocados pelo casal, observando as 

tensões expressas através da estética – luxuosa, elegante e elaborada – e a experiência 

performática – um cortejo preciso e elegante, expressão artística do símbolo máximo da 

escola e da formulação de tradição. (GONÇALVES, 2009, pp. 241-242) 

Consciente dos limites da aproximação entre os trabalhos resgato a análise de 

Gonçalves no intuito de situar as tensões promovidas pelo bloco Mulheres Rodadas em 

relação ao contraste estético e da experiência performativa promovida por ele. 

 A dança do mestre-sala e da porta-bandeira, tal como no balé, promove a 

abertura para diversas experiências e possibilidades de arranjos tensos, 

abrigando continuidades e mudanças que não apenas ―refletem‖ a vida 

social, mas são significadas em planos denotativos, comunicativos e 

metacomunicativos. (GONÇALVES, 2009, p. 244) 

 

 O corpo musical formado majoritariamente por mulheres é expressão parcial da tensão 

estética promovida pelo bloco. O que se promove é a elaboração de um discurso através da 

composição do bloco, que vai de encontro à narrativa tradicional quanto ao lugar ocupado 

pelas mulheres nas folias e pelos homens na condução instrumental da festividade. Soma-se a 
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esta expressão o uso do corpo como local de manifestação – seja através da nudez, das 

fantasias alusivas a figuras públicas socialmente condenadas ou marginalizadas e até mesmo 

pelo efeito provocado pela ala de bambolês que vai à frente do bloco, retomando 

sugestivamente os gritos: ―Nós somos as mulheres rodadas!‖ e ―Só tem rodada aqui‖. O 

aspecto visual, portanto, promove a significação em planos comunicativos e metalinguísticos 

as possibilidades de renovação da vida social e da tradicionalidade da festa.  

No sentido da experiência performática, o Mulheres Rodadas viabiliza a instauração 

de um conflito não somente simbólico, como procurei elucidar através da oposição 

tradição/transgressão, porém prático, na medida em que se apropria das marchinhas e músicas 

de seu repertório com o propósito de transformá-las – como no caso de ―Tieta‖, que ganhou 

uma versão de manifestação à proposta de proibição das pílulas anticoncepcionais pelo então 

presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha –, ou ressignificá-las, agrupando num 

contexto de empoderamento feminino composições de mulheres ou letras exaltando a 

liberdade feminina. Sobre o cortejo que acompanhei em 2017, destaca-se ainda a performance 

elaborada em resposta às críticas relativas ao debate suscitado a respeito das marchinhas 

ofensivas: juntas as mulheres do bloco entoaram repetidamente a frase ―Eu organizo o 

movimento, eu oriento o carnaval‖, trecho da música Tropicália, motivadora dos debates 

protagonizados pelo bloco Mulheres Rodadas, como já mencionei no segundo capítulo deste 

trabalho. 

 Em suma, os argumentos aqui apresentados almejam elucidar o lugar de conflito 

ocupado pelo bloco em meio à festividade carnavalesca. Mais ainda, podemos atribuir-lhe a 

categoria de não lugar na medida em que a intencionalidade do seu discurso e seus perfis 

musical e social o deslocam analiticamente de acordo a perspectiva em que é observada a sua 

atuação. Desse modo, o bloco transita entre a qualidade tradicional e o caráter transgressor, 

sem que possa repousar em uma categoria que totalize sua experiência performática e estética.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

As intercessões entre as ondas feministas no Brasil propiciam momentos de revisão da 

unidade política e ideológica, principalmente durante o período da ditadura militar (1964-

1985). Cynthia Andersen Sarti aponta no texto ―O feminismo brasileiro desde os anos 1970: 

revisitando uma trajetória‖ que o feminismo brasileiro tem uma relação muito estreita com 

formação histórica e política no país, dado que a participação feminina na política se deu 

expressivamente no contexto de militância – principalmente na esquerda – sendo um espaço 

de expressão de figuras significativas para o movimento feminista no Brasil. É neste momento 

de consolidação dos movimentos sociais no país que se registra a fragmentação em partidos 

políticos, evidenciando os temas sobre gênero, relações raciais e econômicas dentro dos 

movimentos sociais, que passam a ocupar espaço na academia.  

Hoje, no feminismo são expressivas as preocupações com a identidade de gênero. O 

lugar de fala e o posicionamento sobre o caráter político da luta – principalmente quando se 

trata do discurso do corpo e a agência sobre ele – são pautas urgentes e consolidadas. São 

temas divergentes entre as vertentes feministas a origem da opressão, o uso do corpo como 

instrumento da luta simbólica contra a hipersexualização do corpo feminino, a participação 

masculina na luta e a representatividade entre outros inúmeros temas. 

Num cenário de segmentações ideológicas entendo que o bloco Mulheres Rodadas 

assume a posição de uma unidade menos identitária e mais militante e política. Isso significa 

dizer que não existe uma bandeira específica de identidade feminista no bloco, mas a 

construção de um espaço que pretende equalizar um discurso de luta a partir de uma coesão 

de experiências de ser mulher. O comportamento mais militante que menciono diz respeito à 

estruturação da performance no carnaval. Apesar das construções discursivas que permeiam 

as relações do bloco durante o ano, a sua atuação política acontece nos termos da ocupação 

dos espaços físicos e sociais, como elaborei no segundo capítulo deste trabalho.  

 Um primeiro aspecto que me direciona a tal conclusão seria a aproximação de um 

perfil ideologicamente diverso – embora coeso no sentido de advogar pela igualdade social 

entre homens e mulheres – e o posicionamento convidativo à participação masculina, 

construindo como categoria de unidade do grupo a valorização do protagonismo feminino na 
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luta política, mas sem uma rígida articulação da identidade feminista. A militância dos 

participantes do bloco não advém de um sentido disciplinar, de procedimentos e processos 

ritualísticos como a militância analisada por Marco Aurélio Garcia (1997): 
37

 

(1) o mergulho na clandestinidade, com todas as consequências decorrentes 

da repressão, e (2) a reinserção na ―vida legal‖. Mais além dos traços 

comuns que possam apresentar, a experiência de ingresso dessas mulheres na 

política é um processo diferenciado. Para algumas a política tinha 

antecedentes familiares e é sugestivo que eles apareçam em muitas das 

histórias de vida para explicar ou situar os engajamentos. Em quase todos os 

casos a clandestinidade é precedida de uma atividade legal - no movimento 

estudantil, às vezes nos sindicatos - e a passagem de um tipo de militância 

para outra resulta mais de circunstâncias - o ―fechamento‖ político do regime 

ou as opções da organização - do que de uma opção pessoal deliberada. 

(GARCIA, 1997, p. 326) 

O segundo ponto diz respeito à operacionalidade do bloco em relação às vertentes. 

Além de não apresentar um discurso de aproximação ou afastamento desta ou aquela vertente, 

o Mulheres Rodadas propõe através das Rodadas de Conversa um espaço de exposição e 

debates sobre as vertentes feministas, não no sentido de um momento de reivindicação de um 

dos segmentos para o bloco ou para as participantes individualmente, mas com uma 

intencionalidade mais informativa. O que chamo de coesão de particularidades se constrói 

através da exposição de questões relativas ao gênero e outros sistemas de opressão no interior 

do grupo, priorizando a fala das mulheres mais diretamente – e severamente – afetadas pela 

opressão em questão, como o caso do repertório do bloco e o uso da palavra ―mulata‖.  

O Mulheres Rodadas se coloca como bloco feminista – o primeiro da cidade do Rio de 

Janeiro –, mas de que feminismo falamos na articulação desta identidade do bloco? Débora e 

Renata não criaram o bloco como um coletivo artístico de determinada vertente com a qual se 

identificavam previamente, pelo contrário, a criação surge de uma reação comum à 

manifestação machista do #EuNãoMereçoMulherRodada, sem estabelecer um filtro  de 

identidade – militante e não militante – ao evento que deu origem ao bloco.  

Os contextos histórico e social do bloco são aspectos fundamentais para a análise do 

seu alcance social e seu perfil político. A partir do ano de 2014, o feminismo passa a aparecer 

com mais frequência nos discursos de figuras públicas, divulgando a importância do 

protagonismo feminino, a ruptura com padrões estéticos e a independência da mulher. Este 

efeito, divulgado como ―feminismo pop‖ acarreta não apenas a divulgação do movimento 

feminista, mas também a comercialização dos seus ideais e a consequente revisão da situação 
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do movimento, bem como da mulher na sociedade. Estas figuras públicas não divulgaram um 

feminismo teorizado e segmentado, e sim uma retomada do significado verdadeiro de ser 

feminista: promover a igualdade entre os gêneros. A comercialização do discurso configura 

um abrandamento da resistência ao movimento, atribuindo-lhe um perfil menos agressivo ou 

transgressor e, consequentemente, mais popular.  

O Mulheres Rodadas não precisa explicitar socialmente a intencionalidade do seu 

discurso enquanto bloco feminista, o termo ―feminista‖ compreende a base da narrativa do 

movimento, identificando – independentemente de críticas mais ou menos positivas da 

individualidade dos não participantes do bloco – que se trata de uma coletividade militante 

sobre a revisão do lugar da mulher na sociedade. No interior da militância feminista, 

entretanto, o bloco se constrói de forma a suspender delimitações ideológicas, como 

mencionei no primeiro tópico deste capítulo. Ainda que seu posicionamento político 

inevitavelmente aproxime-se de ideologias inscritas no Feminismo liberal e no feminismo 

interseccional, as demais perspectivas não são de todo excluídas do discurso do bloco. A 

ideologia política estrutura-se de acordo com demandas específicas de atuação, articulando 

elementos diversos do interior do movimento feministas, sem que este comportamento resulte 

da pretensão de contemplar todas as vertentes.  

A agência feminina que se inscreve através do bloco ocupa um lugar inevitavelmente 

transgressor, uma vez que transita por símbolos tradicionais da festa de maneira opositiva – 

brincadeira/manifestação; liberdade sexual/reivindicação de posse sobre o seu corpo – negando 

determinismos dos papeis sociais reproduzidos através da festa.  Essa manifestação configura-se 

através de uma experiência de ocupação do espaço de dominação masculina e de denúncia dos 

símbolos de reprodução do sexismo que entram em conflito com a tradicionalidade da festa. 

Reconheço aqui a minha dificuldade de fugir aos conceitos binários de homem e mulher, 

que colocam em oposição duas categorias de indivíduos que operam na sociedade. Ainda assim, 

manifesto o meu reconhecimento da fragilidade de tais conceitos, não comportando 

analiticamente o discurso de identidade de gênero como deveria. De todo modo, dediquei-me a 

compreender de que maneira a identidade feminista em um bloco pode ser reivindicada 

procurando congregar uma gama de diferenciações étnico-raciais, ideológicas, econômicas, 

sociais, identitárias, regionais e afetivas e de que maneira interagem com as demandas de cada 

grupo.  
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 Ciente de que este trabalho é apenas o início de uma investigação sobre a presença do 

feminismo no carnaval, considero de extrema importância que as manifestações políticas na festa 

sejam investigadas com maior profundidade a fim de compreender as transformações no sentido 

de sua tradição e sua identidade. 
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