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RESUMO 

 

Este trabalho procura explorar como a cena punk rock/ hardcore e o feminismo se 

entrelaçam cultural e politicamente, e assim de que modo possibilitam pensar sobre determinadas 

questões que implicam a outras questões tais como a questão da juventude relacionada a gênero, 

geração, política, dentre outros inclusas num âmbito artístico-musical. Também nos levam a 

pensar sobre o papel do movimento Riot Grrrl e suas contribuições para as discussões a partir 

destas, bem como discutir o papel deste movimento enquanto resultado de mudanças culturais ao 

cenário juvenil na música, arte, política e engajamento. 

 

Palavras chave: Feminismo, Juventude, Punk rock, Engajamento, Cultura.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 

 

This work is based on the idea of how the punk rock / hardcore scene and feminism are 

interwoven in cultural and political way, so how these enable us to think about certain issues 

involving the analysis, thus covering some notions such as issue of youth related to gender, 

politics, generation, among others. Issues that are included in an artistic-musical context, which 

also lead us to think about the role of the movement Riot Grrrl, and their contributions to these 

discussions, as well as to discuss the role of this movement as a result of cultural changes to the 

youth stage in music, arts, politics and engagement. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

(...) união das garotas, união das garotas,agora eu sinto a força, 

vejo com esses olhos (...) 

Dominatrix, Close enought to jump 

 

 O trecho acima é uma tradução, parte de uma música da banda Dominatrix
1
que, em 

poucas palavras, sintetiza a pergunta a partir da qual surge este trabalho; uma tentativa de 

compreender sobre como se dá essa „união das garotas‟, de que modo, os porquês, e as formas 

nas que se dá.  De certo modo, este trabalho também é fruto de uma curiosidade que, na verdade, 

vem a ser quase uma inquietação sobre o quão fascinante é o poder das artes em geral, mas, 

sobretudo o poder da música que, neste caso, veio a calhar com o punk rock. O rock na sua 

essência tem um caráter “revolucionário”, no sentido de mudança. No punk, especificamente, 

isso fica mais em evidência, talvez por se mostrar o tempo todo parte de uma “luta” por resgatar 

um caráter político do rock. 

A ideia sobre o tema deste trabalho foi surgindo pouco a pouco, a música sempre esteve 

muito presente na minha vida, passando por todos os gêneros musicais, porém o rock foi algo 

que sempre me despertou interesse, não só apenas por influência de amigos, familiares no 

decorrer da adolescência, mas por haver sempre alguma coisa a mais que me remetesse à ideia de 

“liberdade”, fosse pelo modo de se vestir, de falar, de se comportar, das letras de músicas ou 

ideais. O fato é que se não bastasse, para mim, o quesito rock - até determinado momento 

sempre veiculado pela mídia como sendo algo composto em sua maioria por homens-, o fato de 

haver cada vez mais uma nova banda composta por mulheres, começou a me chamar à atenção; 

não pelo simples fato de serem mulheres, mas por como elas agiam e a reação que isso causava 

nas outras pessoas, não somente de outras mulheres, mas principalmente de outros homens. 

                                                           
1
Dominatrix é uma banda formada no final de 1995, considerada a precursora do movimento Riot Grrrl no Brasil. 
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 Penso que a internet, sem dúvida, foi o fator crucial; não somente por ser “alvo” do meu 

trabalho de campo, mas também por ser básica e principalmente o meio em que se deu a minha 

“descoberta” sobre as bandas de rock feministas existentes, e dentre elas, tomar conhecimento 

sobre o movimento Riot Grrrl. O mais intrigante para mim, e o que me leva a querer estudar e 

escrever sobre o tema foi o modo em que este movimento se apresentou de forma expansiva na 

minha vida, haja vista de que em boa parte da minha adolescência o que eu ouvia dizer sobre 

"feminismo” (considero que de forma errônea e grotesca) era que era o contrário de machismo. 

No entanto, e incrivelmente, o feminismo chegou até mim através de músicas e bandas de rock. 

Essa, então, foi sem dúvida a questão principal que me levou a pensar de forma mais 

abrangente não somente sobre as questões de gênero, - que foi algo que sempre muito me 

chamou atenção, - mas a pensar também de forma mais crítica sobre diversas outras questões, 

que inclusive me levaram ao mundo das ciências sociais. O fato de acompanhar as bandas, não 

somente como ouvinte, mas como alguém que sempre esteve a observar de uma forma mais 

curiosa o desenrolar das coisas através da internet. Morando no interior de uma cidade em Minas 

Gerais e vendo acontecer o que foi para mim como uma “explosão-cultural-punk-feminista” 

principalmente na cidade de São Paulo e sendo noticiado através das redes sociais. Naquele 

tempo as famosas “comunidades do Orkut” repercutiam notícias, shows, artigos, músicas, 

vídeos, divulgação de bandas, fóruns de discussão e as mais diversas novidades e informações 

sobre cena.  Esse distanciamento, não somente no sentido de „não pertencer‟, não se fazer 

presente a shows, ou ter tido um contato mais direto com este meio, foi um dos fatores mais 

importantes para que hoje, na elaboração deste estudo, fosse capaz de pensar de uma maneira 

diferente sobre as variadas e possíveis formas de se fazer um trabalho de campo, no sentido 

antropológico.  

O trabalho de campo realizado ao longo da minha pesquisa não se deu no sentido 

tradicionalmente „malinowskiano‟ de se fazer campo, mas sim dinamicamente de uma forma 

etnográfica não clássica, porém ainda sim colocando em pauta cada nota, cada material colhido e 

analisado, cada vídeo, música, inúmeros sites pesquisados, documentários, entrevistas, revistas 

de música entre outros, e sem deixar assim de me preocupar na elaboração do trabalho diante 

desse vasto mundo de informações e sociabilidade que é a internet e o ponto de vista do nativo. 
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O tema central deste estudo gira em torno da ideia sobre como tem se dado um 

determinado movimento de mulheres em meio à cena punk, e como esse movimento se apresenta 

de forma a resgatar o caráter político de uma linguagem musical como forma de intervir na 

sociedade. Deste modo, a proposta em relação à forma de pesquisa e as resposta aos 

questionamentos feitos sobre o problema vai um pouco para além das obras acadêmicas mais 

clássicas; pesquisamos através de fontes “externas” tais como vídeos, revistas, e outros materiais 

colhidos através da internet, a qual nos foi muito útil e ajudaram de uma forma gigantesca a 

enriquecer e ilustrar este trabalho. A música de fato foi um instrumento não apenas dos sujeitos 

aqui pesquisados, mas uma - se não a maior - forma de ferramenta ou fio-condutor para que 

pudéssemos trabalhar as representações e visões de mundo sobre o tema abordado. 

 

Considero que não há sequer como negar também o lugar da internet e das redes sociais 

nesta pesquisa, encarada muitas vezes como fonte primária e única de alguns materiais que por 

vezes, em incansáveis buscas não encontraríamos em grandes acervos bibliográficos „palpáveis‟. 

É da internet inclusive, que surgiram ideais, vídeos, músicas, bandas, revistas, artigos, pessoas,e 

grande parte também na dificuldade em aprender a “peneirar” a parte de bibliográfica sobre o 

tema muitas vezes escasso na rede, e é claro parte do conhecimento adquirido até aqui. 

 

Trabalhamos aqui para este trabalho com as obras de Helena Wendel Abramo (1985) 

“Cenas Juvenis; Punks e darks no espetáculo urbano”; Érica Isabel de Mello em “O feminismo 

não morreu: as Riot Grrrls em São Paulo; 2013”, Eliza Bachega Casadei: “O punk não é só pro 

seu namorado; esfera pública alternativa, processos de identificação e testemunho musical Riot 

Grrrl. 2012”, Ivone Gallo em “O Punk é atitude; 2015”, Regina Facchini: “Não faz mal pensar 

que não se está só; 2011‟e de Janice Caiafa  em “O movimento punk na cidade: a invasão dos 

bandos sub 1985”. Foram inúmeros os sites visitados, documentários, músicas e vídeos que 

contribuíram de alguma forma como material complementar para a realização deste estudo. 
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CAPÍTULO I 

GAROTAS E MACHOS CERVEJEIROS: SOBRE GÊNERO E PUNK NO 

RIOT GRRRLS 

 

I.1 - O MOVIMENTO RIOT GRRRL: BREVE RECORTE HISTÓRICO SOBRE O SEU 

SURGIMENTO 

É impossível tentar dizer o que é e foi de fato o movimento Riot Grrrl, sem falar do 

movimento punk.
2
 É interessante também, descrever isso, ao mesmo tempo em que fala-se aqui 

do movimento punk, de grande relevância não só para a história da música, mas para um estilo 

de vida como um todo que sempre lutou contra diversas formas de opressões. Falar ao mesmo 

tempo das opressões vividas dentro do movimento com relação à desigualdade de gênero. 

 

Segundo Helena Abramo (1994) o movimento punk, desde o seu surgimento na década 

de 70, tem como uma de suas principais características atribuir um caráter político ao rock seja 

em seu estilo, ou ao movimento como uma todo com intuito de intervir na sociedade, seja nas 

músicas, nas letras ou no comportamento dos indivíduos que adotam este estilo, não apenas da 

forma musical, mas também como ideal, tendo em suas fragmentações algumas vertentes como o 

HC (hardcore) e assim como até então o “punk feminista” ao qual cabe ao movimento Riot 

Grrrls. 

 

O fenômeno punk parece ter tido essa capacidade de sintetizar uma 

experiência e expressar um sentimento amplamente generalizado na juventude, 

em termos mundiais. Espalhou-se como um rastilho de pólvora pelos quatros 

cantos do mundo antes mesmo que a indústria pudesse ter tido tempo de absorvê-

lo para convertê-lo em moda.  

(ABRAMO,1994, p. 97) 

 

Diferente do que diz respeito ao movimento Riot Grrrl, em uma busca pela internet não é 

difícil encontrar algo que fale sobre as primeiras bandas formadas apenas por mulheres ou que 

                                                           
2
O movimento punk diz respeito a uma cultura que pode ser entendida como costumes, tradições e ideologias 

de uma organização ou grupo social. 
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relate sobre, por exemplo, o surgimento destas a partir de 1975, tal como a banda The 

Runaways
3
, Bratmobille

4
 dentre outras, porém nenhuma delas se destaca ainda pelo seu cunho 

mais politizado. Em virtude do descontentamento e da forma como eram tratadas nesse meio, 

aquelas que assim ousassem exercer sua liberdade de também tocar algum instrumento ou formar 

a sua banda, no início dos anos 90 nos Estados Unidos, particularmente em Washington e 

Olympia, algumas mulheres/garotas começaram a se unir enquanto movimento para contestar, 

assim surge então o movimento Riot Grrrl, como cultura juvenil
5
originalmente vinculada à cena 

punk. O termo Riot Girls ou “Riot Grrrls” (onomatopeia referente ao ranger dos dentes), surge 

através da produção de revistas de músicas que circulavam no meio musical, os chamados 

fanzines, ou apenas “zines”, onde garotas  se posicionavam contra um dos dogmas do mundo do 

rock na cena punk: “garotas não sabem tocar tão bem quanto homens.” 

 

O movimento Riot Grrrls nasce assim como um movimento político-cultural, baseado 

numa resistência aos papeis impostos no meio do rock, buscando assim também, de certo modo, 

“encorajar” outras mulheres/garotas a fim de subverter toda uma dominação masculina arraigada 

a este espaço, e também por criar sua própria escrita, arte, música e todo seu modo específico de 

fazer política. 

 

Essas construções de possibilidades estão envolvidas numa ideia 

de empoderamento das garotas. Ideia esta que parece nortear o que para 

elas, as riot grrrls, é o feminismo. 

(MELO, Isabel, 2013, p.11) 

 

Como dito aqui, o Riot Grrrls teve como a banda principal e precursora a banda Bikini 

Kill. A banda também ficou conhecida em seus shows, por tomarem determinadas atitudes tais 

como mandarem os homens se afastarem do palco, para que as garotas pudessem assistir aos 

shows em melhores lugares, ou entregarem folhetos com dizeres feministas e letras de músicas.  

                                                           
3
The Runaways foi uma banda que ficou mundialmente conhecida em 1975, principalmente nos EUA, a banda 

formada era formada apenas por mulheres nas quais se destacaram por exemplo a famosa guitarrista Joan Jett. 

 
4
 Banda que teve seu crescimento na cena underground em Washington- EUA no ano de 1975 passando a ser 

considerada assim como uma das primeiras bandas pertencentes à primeira geração de bandas Riot Grrrls. 

 
5
 Cultura Juvenil: categoria inclusa num contexto onde jovens se expressam culturalmente de diversas formas como 

consumidores dos bens culturais, bem como criadores das suas próprias expressões. Fonte: 

<http://www.infojovem.org.br/> 
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Contido no âmbito da cultura expressa em letras, fanzines
6
e estética corporal, essas 

garotas Riot Grrrls, passaram a divulgar um tipo de feminismo até então pouco conhecido, e que 

foge aos padrões políticos de discurso dentro do próprio movimento. O movimento também foi o 

primeiro a utilizar os fanzines com o intuito de discutir os assuntos considerados tabus, como 

violência doméstica e sexual, bulimia, masturbação feminina, estabelecendo assim o contato com 

outra mulheres/garotas afim de que todas pudessem ter acesso a tal e compartilhá-las entre si. 

 

 

I.2 - A CERTIDÃO DE NASCIMENTO DAS RIOT GRRRLS: 

 

Para maior compreensão das demandas que rodeiam este movimento apresentarei a 

seguir uma das peças, se não a peça fundamental, para análise e entendimento do objeto de 

estudo proposto aqui: o manifesto Riot Grrrls. Dessa forma o apresento, não apenas como um 

“texto-base” para análise, mas como um documento oficial, uma “certidão de nascimento”, o 

nascimento de um movimento, que talvez poucos conheçam, marcado pelos gritos que 

perpassam os acordes das guitarras e exprimem-se através do papel como forma de luta, e como 

forma de um ideal. 

 

O Manifesto Riot Grrrls - O registro de um documento político-musical emitido através de 

garotas: 

 

PORQUE nós garotas desejamos fazer discos e livros e fanzines que falem a NÓS 

e que NÓS nos sentimos incluídas e possamos entender isso de nossas próprias 

maneiras.. 

PORQUE nós queremos facilitar para garotas verem/ouvir o trabalho uma das 

outras, para que a gente possa compartilhar estratégias e criticar-aplaudir umas 

às outras. 

PORQUE nós devemos assumir os meios de produção parar criarmos nosso 

barulho. 

                                                           
6
Fanzine: Os fanzines são revistas em sua maioria feitas a mão, o termo é uma aglutinação da última sílaba da 

palavra magazine (revista) com a sílaba inicial de fanatic. Este, portanto, resume-se uma revista editada por 

um “fan” (fã), e circula nos mais diversos meios como quadrinhos, história, cinema, musica e outros.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Aglutina%C3%A7%C3%A3o
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PORQUE vendo nosso trabalho como sendo conectado com as vidas reais e as 

políticas das nossas amigas é essencial que entendamos estamos impactando, 

refletindo, perpetuando ou ROMPENDO com o status quo. 

PORQUE nós reconhecemos fantasias da Revolução de Machos Armados como 

mentiras impraticáveis para apenas nos manter sonhando, ao invés de nos 

tornarmos nossos sonhos E ASSIM procurar criar uma revolução em nossas 

próprias vidas, todos os dias, ao visualizar e criar alternativas a merda do 

caminho cristão capitalista de fazer coisas. 

PORQUE nós queremos e precisamos encorajar e sermos encorajadas em face de 

todas as nossas inseguranças, em face do macho-roqueiro-cerveja que nos diz 

que nós não podemos tocar nossos instrumentos, em face das "autoridades" que 

dizem que nossas bandas/zines/etc são as piores nos Estados Unidos e  

PORQUE nós não queremos assimilar o padrão de outra pessoa (garotos) de o 

que é e o que não é.  

PORQUE nós estamos sem vontade de hesitar diante as alegações que nós somos 

reacionárias  

"sexismo reverso" e não AS GUERREIRAS COM ALMA PUNK ROCK QUE NÓS 

SABEMOS que nós somos de verdade. 

PORQUE nós sabemos que a vida é muito mais do que sobrevivência física e nós 

estamos muito cientes que a ideia do punk rock "você pode fazer o que quiser" é 

crucial para a chegada da revolução de garotas que nós buscamos para salvar a 

vida psíquica e cultural de garotas e mulheres de todos os lugares, de acordo 

com os termos delas, não os nossos. 

PORQUE nós estamos interessadas em criar formas não hierárquicas de ser E 

fazer música, amigos e comunidades baseadas em comunicação + entendimento, 

ao invés de competição + bom/ruim categorizações.  

PORQUE fazendo/lendo/vendo/ouvindo coisas legais que validam e nos desafiam 

podem nos ajudar a ganhar força e senso de comunidade que nós precisamos, 

para entender como merdas como racismo, capacitismo, etarismo, especismo, 

classicismo, padrões de beleza, sexismo, anti-semitismo e heterosexismo 

funcionam em nossas vidas.   

PORQUE nós vemos apoio a comunidade de garotas e garotas que são artistas 

de todos os tipos integralmente a esse processo.  

PORQUE nós odiamos o capitalismo de todas as formas e temos como nosso 

principal objetivo compartilhar informações e nos mantermos vivas, ao invés de 

dar lucros sendo legal de acordo com os padrões convencionais.  

PORQUE nós estamos com raiva da sociedade que nos diz que Garotas = 

Idiotas, Garotas = ruim, Garotas = fracas.  
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PORQUE nós não estamos dispostas a permitir que nossa raiva real e válida seja 

espalhada e/ou jogada contra nós via sexismo internalizado, como nós temos 

visto no ciúme entre garotas e comportamentos auto-destrutivos. 

PORQUE eu acredito com todo meu coração-cabeça-corpo que garotas 

constituem uma força revolucionário que podem, e irão, mudar omundo de 

verdade." 

Texto: Kathleen Hanna - Tradução: Carla Duarte 

[Extraído do Blog “Cabeça Tédio²”] 

 

 
 

Segundo o site ONE WAR ART
7
o manifesto Riot Girl foi publicado em 1991 em 

Washigton, no então conhecido "BikiniKill Zine 2". Bikini Kill é o nome da banda de Kathleen 

Hanna, a autora do manifesto, e conhecida também como a precursora do movimento Riot Grrrl. 

Segundo o mesmo site (mas confirmado também por outras fontes na internet 

pesquisadas como arquivos, blogs e sites), o movimento surgiu em meados dos anos 90; deste 

modo podemos considerar um breve período temporal entre o surgimento do movimento e o 

lançamento do manifesto, considerando que o BikiniKill Zine 2 tenha de fato sido o segundo zine 

lançado pela banda. A seguir apresentamos uma análise da identidade deste grupo tal como ele se 

auto representa através do manifesto. 

 

A presença do “Nós”- mas...Nós quem? 

 É notável que com exceção da última e única frase em que a autora sutilmente se 

apresenta, não há sequer para, além disso, uma porta-voz onipresente e singular destacada em 

todo o resto do manifesto, o que prevalece é o uso da primeira pessoa do plural. É visível durante 

toda a fala presente a ênfase dada à palavra “Nós”, dando, dessa forma, margem à ideia de 

coletivo, agrupamento, união. Todavia, o “Nós” está embutido no conceito garotas, assim sendo, 

existindo como principal de uma única voz que ecoa dos palcos ao presente manifesto, o “Nós 

garotas”.  

                                                           
7
One War Art: web site destinado à divulgação de artes em geral, tais como cinema, musica, poesia entre outras 

matérias relacionadas ao feminismo, disponível em: <ansia2.blogspot.com> 
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Mas então, se a partir daí temos, o “nós garotas”, é indispensável, pensar, e analisarmos 

de forma minuciosa, a quem remete este manifesto, ou o quê a denominação única e exclusiva da 

palavra garotas, tem a dizer. 

 

Nem meninas, mulheres ou moças: garotas! 

É inevitável que na procura de algum material relacionado ao movimento riot grrrls, ou 

sobre a cultura punk feminista
8
não encontrarmos o termo “garotas”. É claro que tratando-se de 

um movimento com ideais de cunho feminista, esta palavra de algum modo venha a aparecer, 

mas é diferente, no sentido de que,  dado a apropriação do termo de modo como quase que uma 

forma única de se expressar, se auto-afirmar, e direcionar-se a outras como tal. 

A palavra “garota”, no seu uso comum refere à “pessoa do sexo feminino jovem” 

(segundo o dicionário Aurélio
9
), mas aparece a partir de então para denominar, e assim também a 

caracterizar de forma espontânea a partir das demais envolvidas, partindo assim pelas próprias 

como também uma forma universal assim por elas de tratarem as outras; como podemos ver por 

exemplo, em uma das primeiras passagens do manifesto:  

"PORQUE nós garotas desejamos fazer discos e livros e fanzines que 

falem a NÓS e que NÓS nos sentimos incluídas e possamos entender isso 

de nossas próprias maneiras(....) 

 

É notável que esta denominação esteja relacionada à ideia do juvenil, por estar 

estritamente ligado a outros movimentos pertencentes a tal, entretanto há de se tomar cuidado 

aqui ao que se propõe para não para que não se engesse a ideia de estarmos trabalhando apenas 

com a ideia de “mulheres jovens”, como forma de um recorte único e etário, enquanto a 

discussão pretende-se ir para, além disso. 

 

                                                           
8
 Cultura punk feminista: termo adaptado ao que MELLO, Isabel (2010) chama assim de “Cultura punk juvenil” em 

meio ao feminismo Riot Grrrl, em “O feminismo não morreu; as riot grrrls em São Paulo” (2010). 

 
9
 Aurélio:dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, popularmente denominado Dicionário Aurélio ou simplesmente 

„Aurélio‟.  
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A ideia do “Macho-roqueiro-cerveja”- ou- “os machos da cena”. 

 Se pensássemos por uma lógica “simplista”, certamente pensaríamos que sim, que há 

garotas contestando algo; mas contestando a quem? Se alegam estarem sofrendo algum tipo de 

repressão ou preconceito dentro da cena punk por parte de outros, ao mesmo tempo que se parte 

da premissa de que elas são mulheres, ou melhor dizendo, garotas, poderíamos pensar que o 

conceito “garotas” opõe-se única e exclusivamente ao conceito de “garotos”, entretanto,aparece 

presente o conceito “macho”, e é aos machos a quem o “Nós garotas” se opõe. A palavra macho 

aparece no manifesto de forma a designar uma conjuntura onde “machos armados” e “machos-

roqueiros-cerveja” se incluem em um universo predominantemente masculino e hostil à 

presença das garotas neste espaço. Entendendo-se assim por “macho” não só aquele diferente do 

denominado apenas de “garoto”, ou “pessoa”, mas aquele que se auto-afirma viril, ou na esfera 

do biológico, aquele que é “forte”, “potente”. 

Assim como o termo „garotas‟, também é comum encontrar o termo “macho” nos 

diversos materiais relacionado ao tema, ou mesmo e talvez principalmente, no material que as 

próprias sujeitas da cena produzem, sejam artigos, revistas ou letras de música. Como exemplo a 

se trabalhar não somente este conceito, e como de forma a contribuir para análise, apresento a 

seguir a letra de uma música composta por uma integrante de uma banda nacional vigente e 

precursora na cena Riot Girl no Brasil. 

A letra de “Vai lá”, da banda Dominatrix,composta por Elisa Gargiulo vocalista da 

banda, opõe-se basicamente ás diversas maneiras de se fazer „piadas‟, de cunho machista e 

preconceituoso a fim de manter o status-quo
10

. Na letra podemos ver o uso e a forma na qual se 

encaixa o termo “macho”, cabendo assim também compará-la com algumas ideias que regem o 

manifesto, como forma de exemplificar e esclarecer tais conceitos. 

 

 

 

                                                           
10

Status quo: o status quo diz respeito ao estado atual das coisas,relacionado-se assim também ao estado de fatos e 

situações. 
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Vai lá 

(banda Dominatrix- Composição: Elisa Gargiulo) 

Você é isso 

De pele branca, tosco, macho 

E você é isso 

De ponta a ponta, regra o tempo inteiro 

Pra se manter no poder 

Não sei quem começou 

O status quo é a nova e a velha mania 

Bem que eu tentei te alertar 

Sobre o seu mal gosto 

Vai lá, faz alguma coisa que mereça 

Que eu preste atenção e me esqueça 

Quero te lembrar que isso não faz mais rir 

Você é isso 

Fantoche privilegiado 
Assista ao seu próprio fracasso 

Você não é inteligente 

Censurei seu preconceito 

Estraguei a sua piada 

E te desmontei 

Até parece que pensar dói 

E eu tentei te alertar 

Sobre o seu mal gosto 

Vai lá, faz alguma coisa que mereça 

Que eu preste atenção e me esqueça 

Quero te lembrar que isso não faz mais rir” 

 

O conceito de “pele branca, tosco macho” remete de uma forma singular ao que se refere 

no manifesto como “macho-roqueiro-cerveja”, embora em contextos um tanto diferentes. É um 

fato que estamos falando aqui de um mesmo tipo, ou da “mesma pessoa”, os “machos-armados” 

também estão inclusos. 

Deste modo, podemos dizer que o conceito de “macho”é usado como um termo para se 

referir a homens dentro e fora deste meio, não é algo que aparece espontaneamente como algo 

aleatório, mas como uma definição que está presente o tempo todo marcando uma diferenciação 

engajada entre “garotas” que circulam em meio a um típico espaço habitado por “machos”, e 
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lutam contra o tipo de repressão e reprodução por meio destes em diferentes eixos e contextos, 

que se enquadram por assim dizer, nas suas mais diversas formas.
11

 

 

I.3-A ARTE DE POLITIZAR SEM BANDEIRAS 

Há uma característica também crucial, que talvez faça com que estas garotas se auto-

afirmem como punks dentro de determinadas características que se enquadram na ideologia do 

movimento; ou o fazem de um modo “político” para tratar algo com que possa haver algum tipo 

de “afinidade” sem que para isso seja necessário que se enquadrem em vias políticas com as 

quais elas não possam “lutar” sem ter um posicionamento mais voltado para um lado 

“partidário”. Com isto, não somente no movimento Riot Grrrl em si, mas no movimento punk 

como um todo, se ganha à liberdade para se engajarem sem outras premissas tais como, por 

exemplo, enquadrar-se na posição de anticapitalista por si só, ou como travarem uma „guerra‟ ou 

oposição ao status quo, assim como a ideia de se politizar e levar a frente este engajamento, ou 

essa "politização", através de um discurso que não somente perpassa a cena musical, mas que 

também surge em forma de revistas ou mesmo em um manifesto, no qual fica claro que seu 

conteúdo tem um caráter fundamentalmente político, na medida em que procura produzir 

transformações sociais e nas relações de poder.  

 

Retomando a análise do Manifesto... 

A princípio, se analisarmos de grosso modo o manifesto riot grrrl como um todo, temos 

uma mensagem direcionada basicamente às mulheres jovens, dentro e fora da cena musical do 

rock, sobre tudo a cena punk. Como temos também uma afirmação sobre o caráter do próprio 

movimento Riot Grrrl, que luta a priori dentro do que chamam de “cena punk machista”. Esta 

visão de mundo se divulga e expande através de suas próprias letras, músicas e zines (de 

magazines, termo que designa revistas artesanais que circulam neste meio musical por parte de 

integrantes de bandas, ou de pessoas que se identificam com os ideais. Os zines são uma parte 

                                                           
11

Para uma discussão pioneira na antropologia sobre a construção social e cultural do ser “macho” e ser “fêmea” ver 

a obra de Margaret Mead, em particular Sexo e temperamento em três sociedades primitivas (1935) e Macho e 

Fêmea (1949).   
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importantíssima e peça fundamental desta cultura, e os iremos abordar com mais 

aprofundamento no capítulo seguinte). 

 

I.4 - SOBRE O RIOT GRRRLS NO BRASIL 

 

Sobre o Riot Grrrl no Brasil e todo o material histórico encontrado na internet durante a 

internet, podemos considerá-lo razoavelmente abundante, com documentários, portais, revistas 

digitalizadas e um acervo de diversos outros materiais relacionados. Com base neles pode-se 

afirmar aqui que o movimento Riot Grrrls no Brasil surgiu por volta de 1995, através dos 

fanzines, e após as bandas precursoras do movimento começarem a ganhar divulgação e virem a 

ter um pouco mais de visibilidade na cena do rock. As primeiras bandas no país que vieram a 

seguir o movimento foram as bandas: Dominatrix e a banda Bulimia
12

. Estas bandas surgiram em 

um mesmo contexto, com os mesmos ideais em relação as bandas dos EUA, com isso a 

dificuldade de aceitação por parte dos homens com relação a elas nesse meio “não foi diferente”, 

conta Elisa Gargiulo, militante, ativista, feminista e vocalista da banda Dominatrix, em um 

documentário presente no site youtube “Meninas na cena punk” , produzido no ano de 2004, em 

São Paulo como trabalho de conclusão de curso de André Paiva (PUC), onde relata as 

dificuldades encontradas por elas ao se integrarem a um espaço predominantemente masculino. 

Diz Elisa: 

 

„Muitos meninos na tentativa de disfarçar o machismo contestavam com o 

discurso deque:‟Ah tudo bem, você pode tocar, já está tocando, então não precisa 

contestar nada, estão reclamando de barriga cheia!‟. 

 

Segundo Elisa, muitos rapazes pareciam sentir-se ameaçados com tais atitudes, 

principalmente as que contestavam seus direitos e denunciavam as atitudes violentas vinda por 

parte dos homens. Ainda no citado documentário Meninas na cena Punk.
13

 algumas garotas 

                                                           
12

 Banda Bulimia: Banda de punk rock/hardcore feminino feminista de Brasília formada em 1998, também 

conhecida como uma das bandas precursoras do Riot Grrrls no Brasil. 

 
13

Documentário Meninas na Cena punk: Documentário do ano de 2004, disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=75J4Uvs1GI0>, último acesso em 25/10/2015. 

https://www.youtube.com/watch?v=75J4Uvs1GI0
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relatam que de fato presenciaram este tipo de hostilidade. Cláudia Room, vocalista da banda e 

também integrante do projeto feminista intitulado “Santa Claus”
14

diz: “Eu não estou ali para 

mostrar o meu corpo!”, referindo-se aos rapazes que segundo ela iam para os seus shows e 

gritava palavras de cunho sexual. 

O movimento Riot Grrrl no Brasil circula em diversos espaços, desde fanzines como o 

portal Quitéria
15

também que também é disponível na internet; no festival Lady Fest que 

acontece anualmente, não só Brasil, como também em outros países da Europa e Estados Unidos, 

ao qual englobam além de música, até nas oficinas e debates destinados a garotas e ao público 

em geral que se identifica com a proposta. Em suma, pode-se dizer aqui que o movimento circula 

não só através de uma característica bem específica central que ao mesmo tempo em que se 

relaciona consegue perfeitamente dialogar com o que diz respeito à cultura juvenil feminista, ou 

simplesmente à cultura juvenil, a qual pretende-se ainda também analisar neste trabalho. 

Contudo, é de suma importância frisar que o Riot Grrrl atraiu uma parcela de contingente 

feminino que simplesmente não se interessaria pelo feminismo por não o reconhecer enquanto 

movimento ou mesmo a qualquer outra forma de se debater política, e a apropriação da 

linguagem musical então é assim usada como principal ferramenta para tal, e é a partir daí, que 

surgem suas mais diversas ramificações presentes em torno daquilo que esta ligado a cultura, arte 

e política. 

A música e a linguagem são, provavelmente, as responsáveis pela adesão 

dessa parcela de mulheres jovens e é o que diferencia o riotgrrrl de outros 

feminismos.  

(MELO,E.- 2013, p.5) 

  

                                                           
14

Projeto SantaClaus: é um projeto independente constituído apenas por uma menina aonde a mesma compõe suas 

letras, canta, toca guitarra e batera eletrônica. 

 
15

 Portal Quitéria: é uma organização feminista, conhecida por promover diversas oficinas de mulheres jovens. O 

“Portal” na web esta mais disponível, mas ainda é possível encontrar diversas materiais sobre. 
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CAPITULO II 

IDEAIS QUE NÃO FICAM APENAS NOS PAPEIS 

Sobre a relevância dos zines e a cultura juvenil 

  

Neste capítulo abordaremos o estudo a partir dos zines produzidos na cena punk em meio 

ao movimento Riot Grrrl, o processo de construção, as ideias, e os meios que os fazem circular 

de modo a se comunicar com as demais pessoas ligadas ou não ao movimento. Pretendo também 

dialogar com conceitos advindos de um estudo sobre juventude o qual tomou-se como base: 

Cenas Juvenis:punks e darks no espetáculo urbano de Helena Wendel Abramo(1994); assim 

como também com um dos mais importantes artigos sobre o tema, o trabalho de Michelle 

Alcântra Camargo em MANIFESTE-SE, FAÇA UM ZINE! (uma etnografia sobre zines de 

papel feministas produzidos por minas do rock) (1996/2007). 

 Todavia tem-se aqui um compilado de questões a se pensar e problematizar tais como, 

por exemplo, a das gerações, procurando relacionar esse conceito à análise da cena punk e sua 

produção cultural. Como pensar o tipo de juventude da qual estamos tratando aqui, de modo a 

tratar a questão das gerações tal qual a ideia de Abramo (1994), quem desenvolve esse conceito 

levando em consideração sua herança cultural, e a produção de um estilo peculiar de “sentir, 

pensar e agir” por parte dos jovens de cada contexto histórico particular, fazendo assim com que 

este ofereça uma maneira de examinar os vínculos entre determinadas manifestações juvenis, tal 

como um grupo geracional específico, e o momento histórico que o produz. (ABRAMO, 1994, p. 

46). Esta questão a respeito das gerações nos remete também ao que Mannheim (1982) trata 

através da ideia de “situação” no processo social, o que nos permite entender e pensar num 

determinado grupo como parte de uma temporalidade, como uma geração, para assim podermos 

analisar suas demandas dentro de um contexto histórico, levando também em conta o movimento 

Riot Grrrl situado no contexto do movimento feminista. 

 

II.1 – VOCÊ DISSE ZINE? 

Michele Alcântara em seu trabalho etnográfico realizado nos anos entre os anos 1996 e 

2007 descreve e analisa dezenas de zines produzidos sobre a ótica feminista do Riot Grrrl, e 
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antes de introduzir o material de seu trabalho a autora recorre a Magalhães (1993) para 

apresentar as origens históricas do termo fanzine, o qual tomamos seguimos aqui: 

Segundo Magalhães (1993), o termo fanzine, numa forma 

contraída das palavras inglesas fanatic e magazine, foi cunhado 

por Russ Chauvenet em 1941. Esse tipo de publicação impressa 

tem suas primeiras aparições na década de 1930, nos Estados 

Unidos, inicialmente como um tipo de publicação de histórias de 

ficção científica, para posteriormente ampliar seus temas em 

histórias de quadrinhos, terror, literatura policial, bem como 

música e militância política. Não há definições muito precisas 

sobre o que venha a ser um fanzine, que é, muitas vezes, 

confundido com revista “alternativa”, tanto por sua forma de 

produção quanto pelos modos como é distribuído (pessoalmente 

ou por via postal) e por sua apresentação. 

(Magalhães, 1993 apud ALCÂNTRA, 2007, p.5) 

 

       Os fanzines, ou simplesmente zines, vão para além das folhas de papel dobradas ao meio em 

formato de pequenos cadernos com colagens, fotos e desenhos, eles também fazem parte da 

história de uma cultura juvenil, entendida assim por Abramo (1994) como um universo 

comportamental juvenil que abarca diferentes grupos e setores que compõe a juventude, a qual 

neste caso circula até mesmo fora da cena punk, cena esta a qual trata-se aqui em conjunto com o 

movimento Riot Girrrls, onde utilizam de uma “escrita livre”, assim chamada, como  elemento 

crucial na produção de zines e que se tem um diferencial por fazer assim com que cada elemento 

produzido seja de grande importância e com uma característica pessoalmente única  ao meio em 

que circula. 

A escrita livre nada mais é do que uma forma criativa de escrever ou produzir um 

material de leitura sem fazer uso de determinados “padrões” ou normas, e é usada como 

ferramenta “empoderadora” onde se pode escrever, relatar, problematizar o que se quer e da 

maneira como quiser, e talvez esta seja a parte mais importante, libertadora e atraente maneira 

que se dá por unir pessoas, ideias, música de todos os lugares do mundo, dependendo da maneira 

que circula, e que ao mesmo tempo permite uma inovação a cada instante dando constantemente  

lugar ao novo a partir daquilo que se cria. 
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Talvez a múltiplafuncionalidade dos zines seja a parte fundamental para elaborar toda 

uma criatividade na qual se tem a oportunidade de divulgar e formar bandas, ideias, textos, 

desenhos e formas sem estarem presos a certas „normas de escrita‟. Deste modo entendemos os 

zines como parte de uma ampla cultura, uma maneira de produzir um determinado material de 

forma alternativa, entendido assim também como uma prática não única e exclusiva das Riot 

Grrrls, mas parte de extrema importância voltado ao material que estas produzem. 

Desse modo de exposição é deliberado: implica falar de modo curto e 

direto, expondo experiências pessoais ou muito comuns de modo concreto, 

demonstrando o vínculo entre a vida de cada uma e o que está sendo dito 

e utilizando uma linguagem – visual e escrita – que vincule o zine e seu 

conteúdo ao cotidiano da cena e de suas integrantes. Isso resulta, sem 

dúvidas, num modo próprio de compor essas publicações, que difere tanto 

das publicações feministas quanto dos punkzines feitos fora da cena. 

Trata-se de uma composição intencional de um conjunto de elementos 

retirados de seu contexto original, compondo um bricolage que dialoga 

(de modo a se identificar ou diferenciar) com outros grupos, pessoas ou 

com instituições. 

(ALCÂNTARA, 1996, p.21) 

 

Uma revista, mas não uma qualquer 

        Se pudéssemos comparar a diferença básica que existe entre um zine e uma “revista 

popular” de música, talvez esta se apresente primeiramente pelo tipo de escrita, a abordagem dos 

assuntos que variam de zine para zine, cada um em sua determinada área. O público a que se 

remete ao tipo de zine que estamos abordando aqui (podemos dizer que mesmo que haja diversos 

em meio ao punk, há um público alvo a ser atingido), é um público feminino, a todas “garotas 

alvo”. A escrita de um zine se diferencia do de uma revista musical no sentido de que há, na 

confecção dos zines,uma primeira e única regra que consiste, simples e basicamente, em não 

existir regras que limitem o quê e como escrever. Esse„modo livre‟ como forma de se escrever, 

resulta em liberdade para que uma garota escreva sobre sua própria banda e divulgue. Deste 

modo, também há liberdade e abertura para que falem de si, ou para que se faça, por exemplo, 

determinados tipos de “denuncia” como violência doméstica e homofobia, assim como também 

para abordar temas que são considerados tabus, como beleza estética, sexo e masturbação 

feminina. 
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Figura 1Fonte:Zine"Rainha Coma"  ano: 2010- extraído do site: <aonderaioseuvimparar.blogspot.com> 

 

Talvez um dos pontos mais interessantes para se discutir seja o estimulo dado a outras 

garotas a confeccionarem os seus próprios materiais e com isso trocarem experiências de modo a 

fazer com que a leitora de hoje possa a vir a ser a redatora de amanha e vice-versa. 

Se por um lado há zines de todos os tipos, assuntos em diversas aéreas em boa parte do 

mundo, aqueles que se encaixam na cena punk feminista, ou a cena Riot Grrrls, são os 

conhecidos como “GirlsZines”; são estes sobre os quais estamos tratando aqui. “Garotas” não 

somente tocam guitarras ou fazem parte de um movimento contestador na cena do rock que pode 

causar um determinado tipo de mudança, mas elas também estão o tempo todo se reinventando 

em meio a uma dada cultura, onde “somar forças” e “criar” a todo instante parece ser um fator 

imprescindível para que se mantenham firmes no espaço que ocupam e tendam a conquistar cada 

vez mais, buscando nas mais diferentes formas levar um ativismo num modo alternativo, e a todo 

momento procurando atingir um número cada vez maior de garotas dispostas a, de um certo 

modo, se politizarem ou se juntarem à cena, como podemos ver na imagem abaixo: 
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Figura 2 - Fonte:zine 'Emancipar'. Ano 2012.  Extraído do site:<http://cultiveresistencia.org> 

 

Se analisarmos minuciosamente o modo de escrita dos zines, podemos perceber o quanto 

se deixa transparecer um estilo ou uma característica pessoal em suas escritas, por estarem 

sempre ligadas a um “eu” que dialoga com o “nós”. Essa prática ao mesmo tempo possibilita a 

moldagem de uma imagem incluída logicamente dentro de uma estética de escrita ligada ao 

punk, fazendo assim também com que se legitime toda sua produção. 
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Figura 3 Fonte: Zine"Nem escravas nem Musas” ano 2007: - extraído do site "O feminismo Riot" disponível em 

<www.labrys.net.br> 

 

   O trecho acima retirado do zine “Nem escravas nem musas”, do ano de 2007, é uma parte 

de um texto escrito à mão sobre os “dogmas” e o sexismo vigente no meio punk. Podemos 

afirmar que há resistência sobre a luta anti-sexista até mesmo sobre em meios que se dizem 

“libertários” e que, porém, ainda perpetuam ideias conservadoras como é o caso do punk, assim 

o diálogo por vezes se estende do “eu” para o “nós” e do “nós” para “eles”.Como, por exemplo, 

o fato de uma garota lançar um zine especificamente direcionado a outras garotas, e dentro desta 

mesma cena haver certa hostilidade por parte de alguns rapazes que partilham de um mesmo 

„espaço‟, entendido como o punk. Estas tomam a voz quase todo tempo, direcionando não mais o 

discurso do “eu, garota punk feminista” para o “nós, garotas riot grrrls”, e sim do “Nós, 

garotas” a eles, chamados assim “machos-roqueiros-cervejeiros” . 

http://www.labrys.net.br/
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Há no Brasil um grande acervo de zines voltados não somente para a cena punk em si, 

mas também para a cena Riot Grrrl, sobre assuntos diversos voltados ao feminismo. Basta um 

“search” no Google para encontrarmos os mais diversos sites voltados aos zines; se por um lado 

há alguns anos atrás não havia um acesso maior por parte das pessoas que se encontravam 

“distantes” a essa cultura, hoje o papel da internet funciona como base e fio condutor para a 

ampliação e divulgação sobre o movimento e suas ideias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hoje há sites inclusive com vídeos e tutoriais sobre como fazer o seu próprio zine, como 

divulgar, há comunidades em redes sociais como, por exemplo, o facebook em que as pessoas 

trocam suas experiências, divulgam e estão abertas através dos correios a trocas, distribuições e 

vendas de seus zines a preço simbólicos, o que de certa forma nos leva a crer que apesar do fator  

base da internet a cultura em si continua a manter suas raízes e seus meios de expressos de se 

comunicarem entre si. 

 

Figura4 - Fonte: "Emancipar Zine" (2013) disponível em: 
<arquivoriotgrrrlbrasil.wordpress.com> 
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Didática, autonomia no papel e uma questão “(sub) cultural” 

   De um modo geral se pudéssemos descrever os zines em si, levando em conta uma 

parcela dos que fazem uso deste meio, levando em conta seu contexto geracional, sua arte, sendo 

suas publicações independentes, produzidas através de indivíduos que se comunicam entre si e 

com um mundo exterior de uma maneira didática e autônoma, devemos levar em conta também 

que esta prática também circula no âmbito de uma dada (sub)cultura juvenil. Helena Abramo, em 

seu livro “Cenas Juvenis” (1994), menciona determinadas pesquisas feitas nos anos 90 na 

Inglaterra como, por exemplo, as da Universidade de Birmingham, no qual se desenvolveram 

diversos estudos baseados em uma reinterpretação e características presentes nos grupos juvenis.  

A autora salienta a problematização da questão da cultura, entendendo assim por 

subcultura juvenil aquela que encontra-se estritamente ligada a uma dada origem de classe e sua 

cultura advinda a qual os grupos são originados.Sendo assim estas subculturas são vistas como 

modos de elaboração e projeção de certas respostas culturais aos problemas colocados pela 

especificidade do grupo dentro do interior de sua classe de origem (ABRAMO, 1994, p.35). 

E por este tipo de cultura se apresentar como um tipo de cultura impressa, na qual 

resultam muitas vezes em artes politizadas, seja na escrita, na musica ou em outros meios. E é 

por isso que assim os zines se aproximam e estão diretamente ligadas à música produzida pelas 

Riot Grrrls, especificamente aquelas que tendem a ser mais politizadas. 

As subculturas , assim, podem articular e expressar novos sentidos e 

valores culturais formulados por esses jovens e conquistar espaços 

efetivos para eles, como tempo e lugares de diversão, de circulação e 

manifestação. São vistos, assim, como formas de negociação e resistência, 

frente à cultura dominante. 

(ABRAMO, 1994, p.37) 

 

Assim as questões dos zines então passam a ser uma ferramenta complementar para essas 

garotas, é uma ferramenta complementar também ao tipo de política e musica que são 

produzidas, e à maneira com que politicamente estas conseguem se consolidar em uma postura 

relevante diante a outros tipos de culturas do mesmo meio, e também passando a ser significativo 

ao movimento de mulheres. 
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Abaixo segue uma figura auto-explicativa do tipo de autonomia da que também trata esta 

forma de escrita.  Na figura temos um zine intitulado “Porradaria das mina” produzido no ano 

de 2013, com um expressivo conteúdo baseado em uma espécie de “tutorial”sobre auto-defesa 

feminina: 

 

Figura 5- Fonte: Zine "Porradaria das mina." (2013)Disponível em: <we.riseup.net> 

 

 

II. 2 - SOBRE TODA UMA RELEVÂNCIA DOS ZINES  

“PORQUE nós garotas desejamos fazer discos e livros e fanzines que falem a NÓS” 

O trecho acima diz respeito a uma passagem do Manifesto Riot Grrrl, analisado no 

primeiro capítulo. Trecho esse que diz respeito aos zines, livros e discos de música. Estas garotas 

desejam não apenas uma produção qualquer para „protestar‟, mas um tipo de produção que fale 

da existência do “Nós”, deste modo, que possam falar de „si‟ em meio ao „nós‟ e vice-versa.   

Parte dessa “necessidade” de falar do „nós‟ emerge em seus escritos, expressos em zines, 

músicas, artigos, documentários e livros que posteriormente tornam-se documentos, e que assim 
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se fazem para legitimar o movimento em si e todo o material produzido, fazendo também com 

que este se torne algo a ser compartilhado mundialmente e discutido, como ocorreu com o 

Manifesto. 

É interessante pensarmos de fato a maneira como se deu o Riot Grrrl no Brasil, no 

sentido do seu “ponto de partida”, ou o “estopim”, para que o movimento se disseminasse, pois 

foram através dos zines em que este se reconheceu com aquelas que visavam, dentro do punk, 

uma maneira alternativa de se expressar, e assim se fez e se deu por criar raízes por aqui. 

Segundo o site labrys
16

 temos no Brasil os primeiros zines punks feministas como o Kaóstica 

formado pelas integrantes da banda Dominatrix, temos o zine “Um outroolhar
17

”,ou o 

“Anarcofeminista”
18

dentre muitos outros que, inicialmente, fizeram-se para vigorar a cena no 

estado de São Paulo. 

A seguir temos um trecho retirado do zine Kaóstica dedicado a definir o que são elas, 

para elas, também conhecidas como “Grrls Zines” (retirado do artigo de Michele 

Alcantra(1996/2007)): 

“Riot Grrrl é definição de movimento feminista formado para combater o 

domínio no movimento punk, e, por extensão, no resto do mundo. [...] 

Promover respeito/amor fraterno entre meninas 

Expor e combater a brutalidade masculina; 

Desafiar o público a rejeitar modelos tradicionais em favor da identidade 

individual e livre. 

É IMPORTANTÍSSIMO SABER QUE O RIOT GRRRL NÃO É CONTRA HOMEM. 

[...] “FEMINISMO NÃO É SEXISMO REVERSO” 

Kaóstica Zine- 1997 

É interessante notar, em comparação à forma em que os escritos produzidos através do 

que foi o Manifesto Riot Grrrl, um modo em que as ideias parecem circular de forma “suave”, e 

se modificando a cada momento, porém com os mesmos questionamentos compartilhados entre 

                                                           
16

Labrys: O labrys é um website redirecionado a estudos feministas com artigos, matérias e afins. Disponível em: 

<http://www.labrys.net.br/> 

 
17

 Zine Um outro olhar:  Zine produzido por garotas do Estado de São Paulo que junto a outros deram inicio e 

fizeram circular uma cena de zines feministas no Brasil. 

 
18

 Zine Anarcofeminista: Zine publicado nos anos 90, editado por integrantes de um coletivo anarco-punk de São 

Paulo. Ainda disponível no site: <http://anarcopunk.org/> 

http://www.labrys.net.br/


25 
 

 
 

si. Deste modo podemos também afirmar que o contexto atual, presente no âmbito juvenil, 

consiste em estar mais próximo dos problemas presentes, assim estes jovens tendem a ser 

“drasticamente atentos aos processos de desestabilização e dispostos a tomar partido deles” 

(ABRAMO, 1994, p. 49). 

 

Sobre uma questão geracional 

Falar sobre zines, escritas e músicas é sem dúvida estar falando também em mudanças 

culturais, e falar sobre tais mudanças implica em não só passarmos a incluir o termo juventude 

como também falarmos sobre outro conceito estritamente ligado a este, o conceito de gerações. 

O fenômeno da geração produz-se no interior da dinâmica da transmissão do 

acervo de uma sociedade: o processo de acumulação e criação cultural é 

atravessado pelo surgimento contínuo de novos participantes e pelo 

desaparecimento de antigos, processo que envolve tanto a transmissão da 

herança acumulada quanto a criação de elementos originais. Essa transmissão 

abarca tanto aspectos não-problemáticos, incorporados de modo espontâneo e 

inconsciente, como aspectos que se tornam relevantes em função de mudanças e 

que convidam a reflexão consciente, podendo ser problematizados nesse 

processo de transmissão. 

 (ABRAMO, 1994, p. 48) 

 

Se formos pensar o Riot Grrrl no âmbito da juventude, à luz do conceito visto por Helena 

Abramo (1994), estaremos falando aqui sobre um feminismo marcado por uma característica 

juvenil, e que ainda bebe de um feminismo “mais tradicional” (como herança), mas buscando ao 

mesmo tempo romper com alguns paradigmas daquele, recuperando as bandeiras do feminismo 

de um modo “alternativo” - demais talvez para as mais conservadoras - e inovador para quem o 

acaba de conhecer. Analisar o feminismo dentro do Riot, dentro e de um conceito de geração, 

sem dúvida nos faz pensar e enxergar às claras as demais características deste movimento dentro 

de um caráter histórico em meio ao movimento feminista. As „etapas‟, vistas como um tipo de 

categoria a ser analisada dentro do conceito de geração que circula em torno do Riot Grrrls, nos 

permitem compreender alguns fatores cruciais que são marcados pela história deixada por estas, 

como também o modo que atuam em determinadas “fases” que marcam como pegadas deixadas 

as futuras gerações e suas mais diversas formas de aturem dentro do feminismo. 
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Sendo assim, podemos pensar que tal parcela de jovens que inicialmente está sendo 

alcançada por este tipo de cultura/feminismo passe a atuar na mesma área, e então logo elas 

estariam sendo as futuras militantes de um „amanhã‟ a qual chegariam mais a frente, em sua fase 

“mais adulta”, passando a incorporar e se legitimar ainda mais como tal, deste modo é esse tipo 

de “amadurecimento” que muitas vezes resulta se em legitimidade. É importante salientar que o 

conceito em si de “idade” não está sendo discutido e tomado como premissa ou fator crucial para 

exemplificar a partir do que foi dito aqui.É importante também pensarmos no Riot Grrrl dentro 

da categoria de juventude que está sendo proposta, a qual não se aplica o conceito muitas vezes 

interpretado e relacionado como o que relata Helena Abramo ao se tratar do que a sociedade 

designa como “falhas na integração”: desvio e delinquência (ABRAMO,1994, p.15) a qual está 

atrelado a ideia de falha no processo de socialização, provocada „por disfunções no sistema 

social‟(op.cit. p.16). 

A questão e a problemática que se dá sobre a categoria de juventude, geração e 

feminismo envolve a discussão das feministas tradicionais que sentem que não haveria por parte 

desta “nova geração feminista” um reconhecimento em si das vitórias anteriores conquistadas (e 

que supostamente hoje seriam reconhecidas apenas como dados) e das maneiras de se atribuir as 

mesmas “ferramentas de luta” utilizadas há algum tempo atrás. Há que se reconhecer que hoje o 

feminismo se modificou bastante e se dá das formas mais alternativas e diversas. No entanto, 

podemos dizer que este conflito pode ser visto e compreendido como um “choque de gerações”. 

 

Surfando na terceira onda? 

       Ainda que haja controvérsias, o Riot Grrrls muitas vezes é associado como um dos 

movimentos mais engajados na terceira onda do feminismo,
19

 haja vista ainda que sem 

querermos aqui entrar em méritos com relação à temporalidade relacionada ao surgimento de 

uma nova onda dentro do movimento feminista e um pouco mais a frente o surgimento do Riot 

Grrrls, que surgiam discutindo e colocando em pauta as demais reivindicações já trazidas com 

essa terceira onda, com inúmeras ideias e debates no campo das relações de gênero. Deste modo 

                                                           
19

 Terceira onda do feminismo: Identificada a partir da década de 1990 e representa uma redefinição das estratégias 

da fase anterior desafiando assim os paradigmas da segunda onda sobre o que é e o que não é bom para as mulheres, 

se dando assim por uma ênfase uma “micropolitica”. 
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tratamos aqui a questão do movimento junto à terceira onda não apenas por um período temporal 

mas por suas próprias (re)significações e teorias, que se „utilizam‟ e nutrem mutuamente. 

A luta “anti-sexista”, “anti-patriarcal e misógina” em meio à cena, nos leva a pensar 

sobre a tamanha proporção do movimento Riot Grrrl dentro do feminismo como um todo, e as 

conquistas e ideias propostas que surgem todo momento em meio aos debates de gênero. Isto 

sem falar sobre o que liga tudo isso à questão dos zines, os que sem sombra de dúvida resultam 

em “metas” alcançadas, fazendo deles um tipo de„auxílio‟ ou mesmo de „ferramenta cultural‟, 

com a finalidade de fazer as ideias circularem dentro e fora da cena, e talvez “fora da cena”, pois 

a partir daí é que há de haver diálogo, comunicação e interação, como se propõe na ideia de se 

fazer um zine, e como se propõe a ideia do Riot Grrrls:“um modo alternativo e engajado de se 

militar nesta terceira onda”. 

Para repensar tal questão - ligada ao conceito de gerações e também sobre o Riot e seu 

ativismo em meio à terceira onda - cito um exemplo que, a meu ver ilustra que sim, que há 

também certos conflitos geracionais ligados a esta questão. O trecho foi retirado do zine 

Kaóstica,assinado pela banda dominatrix, presente em um artigo extraído do site labrys: 

Os mais velhos dizem que não faço parte disso e que não tenho 

que fazer o que está além de meus padrões de idade. Digo que 

estão errados e estão errados novamente.[...] não vou deixar de 

ser ativa tão cedo, eu vi você desistindo e me pergunto por 

quê.[...] eu não serei aquela a ser abusada 

O exemplo deixa claro conflito, mas também que acima dos conflitos há um anseio e 

comprometimento de luta por parte desta “nova geração” situada nesta onda atual, que ao mesmo 

tempo em que não deixa de lado os “méritos geracionais”, ligados às conquistas de outras 

gerações passadas, não deixa de exprimir suas indignações, assim como também não se deixam 

desmerecer em relação àqueles considerados como “os mais velhos”. A parte em que se diz “eu 

vi você desistindo e me pergunto por quê [...]” traz à tona um questionamento relacionado aos 

diferentes modos de„práticas‟, entendendo por “prática”um modo de se “militar”, ou de se por 

em PRÁTICA todo um ativismo que se dá a partir de um discurso ou de uma “teoria” que 

sempre há de anteceder alguma forma de atuar ou agir  nos mais diferentes campos. Entretanto 

em meio à cena punk essa questão da prática está ligada ao anseio pela mudança, e talvez ligada 



28 
 

 
 

também à questão da radicalidade dentro do punk. Contudo, com este modo de percepção 

surgem críticas que: 

Nesse sentido, pode-se pensar a questão de que cada geração juvenil, delimitada 

por uma determinada conjuntura histórica e pelas experiências definidas por 

ela, apresenta modos peculiares de “sentimento, pensamento e comportamento”, 

e um determinado tipo de relação com o acervo cultural que recebeu de herança, 

bem como com, a ordem social na qual está entrando. Dessa forma, os conteúdos 

da problematização possível e suas formas de manifestação expressam essa 

delimitação histórica. 

(ABRAMO, 1994, p.51) 

 




II.3 - PUNK, ARTE, E MUDANÇA CULTURAL 

Falar sobre punk, arte e mudança cultural relacionado à cena de garotas em um mesmo 

tópico, é como se numa redoma de palavras pudéssemos descrever a grosso modo em curtas 

linhas: a arte que o punk produz, e toda uma mudança cultural que vem se destacando a partir 

desta. Assim serve também para pensarmos sobre como “garotas” constroem sua própria cultura 

e se dão por diversificar a todo o momento suas diversas maneiras de atuar.Tomemos como um 

conceito para se analisar esta questão o que Abramo (1994) chama de “cultura de máscaras”, na 

qual esta se permite vestir e imitar ao infinito (ABRAMO, 1994, p.96). O termo “imitar” merece 

uma atenção, no sentido em que este não se faz somente para “copiar”, mas para intervir, 

interagir modificar sem deixar de perder toda sua essência, que também se modifica através 

daquilo que abordamos sobre a perspectiva das “gerações”. 

Não há como negar que o Riot Grrrls enquanto um movimento “punk jovem feminista” 

tenha seu legado baseado nas mudanças culturais, sociais e políticas na qual está inserido, tendo 

em vista que seus escritos “documentados” vão para além dos zines, suas músicas vão para além 

dos shows, assim como suas diversas maneiras de militar vão para além dos discursos e 

conseqüentemente para além das ruas. É toda essa mudança causada, e esse “engajamento”, que 

vem atraindo uma boa parcela de jovens a repensarem suas condições, não só dentro das 

questões feministas, mas nas mais diversas questões sociais e políticas como um todo. Deste 

modo concluímos que tal caráter se encaixa perfeitamente na cena que lhe é dada e lhes permite 
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a todo instante usufruir de toda a liberdade proporcionada, para então surgirem as ideias e 

conseqüentemente o “agir” e o “querer mudar”, sendo este o movimento punk um movimento 

por si só de caráter musical, político e contestador. Nesse contexto, podemos situar os fanzines 

produzidos por/para e sobre as “minas do rock” como uma ferramenta de expressão, articulação 

e registro dessa cena, que teve seu ápice na segunda metade dos anos 1990. (ALCÂNTARA, 

2007). 
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CAPITULO III 

POLÍTICA, ENGAJAMENTO E ARTE 

 

Este terceiro e último capítulo surge no intuito de “mesclar” todas as mais diversas 

práticas presentes no movimento Riot Grrrl, entendendo este como um movimento pertencente 

ao movimento e à cultura punk. Nesta parte buscamos enfatizar tais práticas, no sentido de 

reafirmá-las, como fizemos ao longo deste estudo, na tentativa de esclarecer e demonstrar uma 

noção transgressora e inovadora que transcende assim aquilo que é entendido muitas vezes de 

modo superficial sobre o que é “fazer política”.   

A música dentro do âmbito da arte como um todo é entendida como um fio condutor que 

nos permite realizar um estudo mais preciso e também mais abrangente com relação à 

legitimidade deste movimento, não apenas no que concerne exatamente à cena musical ou à cena 

punk, mas também de uma forma histórica e social tal, como suas implicações em relação ao 

movimento feminista como um todo, tal como suas práticas e identidades sociais voltadas a tudo 

aquilo que resulta em uma cultura muito singular e pouco explorada. Para esta parte deste estudo, 

usamos como base alguns autores que nos permitiram pensar de uma forma ampla como 

conduzir este trabalho, pautando-se nas ideias e conceitos que julgamos ser indispensáveis para 

analisar as ideias associadas a um feminismo punk, ativista, cultural e político. Para isto recorri 

ao uso de alguns autores que já vínhamos abordando ao longo do trabalho, e que especificamente 

nesta parte podem nos auxiliar de forma crucial com obras, textos, artigos e indicações 

bibliográficas mais recentes que assim como outros novos autores também puderam da mesma 

forma fazer, além de matérias colhidas na internet que nos auxiliaram de modo a exemplificar na 

tentativa de demonstrar aquilo que estamos querendo dizer aqui.  

Deste modo, temos novamente Helena Wendel Abramo (1958) como uma das obras que 

mais se destacaram para a elaboração deste trabalho. Abramo busca investigar fenômenos a 

respeito da questão da juventude através da trajetória de punks e darks e sua influência a respeito 

da cultura urbana e sobre um novo discurso sobre a juventude. A obra foi premiada como a 

melhor tese de mestrado pela ANPOCS no ano de 1993.  Não menos importante temos também 
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como obras complementares os artigos de Érica Isabel de Mello (O feminismo não morreu: as 

Riot Grrrls em São Paulo; 2013), Eliza Bachega Casadei(O punk não é só pro seu namorado: 

esfera pública alternativa, processos de identificação e testemunho musical Riot Grrrl, 

2012),Ivone Gallo, (O Punk é atitude, 2015),  Regina Facchini(Não faz mal pensar que não se 

está só, 2011) e Janice Caiafa (O movimento punk na cidade: a invasão dos bandos sub, 1985). 

 

III.1 - SOBRE AS INÚMERAS FORMAS DE SE FAZER POLÍTICA 

É comum tratarmos a palavra “política” como uma palavra extremamente enraizada no 

que diz respeito a questões de política partidárias ou a questões ligadas ao Estado. No dicionário 

Aurélio
20

 encontramos algumas definições para a palavra política que talvez nos leve a pensar de 

forma mais ampla esta questão: 

Política: 5: modo de haver-se, em assuntos particulares, a fim de obter o 

que se deseja; 6: esperteza, finura, maquiavelismo; 7: Cerimônia, 

cortesia, civilidade, urbanidade. 

 

 No entanto, seguimos aqui uma abordagem que se inspira numa antropologia da política, 

preocupada com levar em consideração o ponto de vista dos sujeitos sobre o que seja política e 

fazer política de forma a evitar posturas externalistas e normativas sobre o tema. Assim, por este 

caminho retomamos a ideia posta em questão no tópico do capítulo I,A arte de politizar sem 

bandeiras onde tomamos o conceito do punk não somente como um estilo, mas como um 

movimento político (no qual se inclui o Riot Grrrls) apartidário, dotado de diversas noções e 

formas de engajamento e militância, onde conta como base principal para suas práticas o estilo 

punk rock/hardcore. Esse “estilo” deve ser entendido como algo que perpassa as cenas musicais, 

e que define uma forma de se posicionar “politicamente”,a todos instantes,como contrários a 

toda forma de autoritarismo e opressão, ao capitalismo vigente e ao status quo. 

     O “fazer política” então, passa a ser parte constituinte então de um modo “artístico” de se 

engajar, de se militar e então atuar de dentro para fora da cena punk bem como qualquer arte que 

                                                           
20

 Dicionário Aurélio:Dicionário da Língua Portuguesa, popularmente denominado Dicionário Aurélio ou 

simplesmente Aurélio. 
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venha no intuito de ser „política‟ e queira atuar de forma alternativa, não somente ligado à 

musica em si, mas no campo artístico como um todo. Em outras palavras, concordo com Abramo 

quando chama à atenção para aquilo que chama e atuação punk, na qual: 

Consiste, então, em invadir e conquistar espaços para sua diversão e 

manifestação, e em arrancar atenção, à força sobre as figuras. Através 

das imagens, é retratada toda uma condição que emerge como protesto. 

Ao causar estranheza, ao provocar choque, induzem à integração sobre 

sua presença, suas questões e intenções. Afirmando sua presença, sua 

identidade punk, na cidade, obriga a sociedade a vê-los e ouvi-los.  

(ABRAMO, 1994, p.106) 

 

O porquê de estarmos falando sobre política 

Não o bastante, para entender o porquê desta questão, é de suma importância evidenciar 

cada fato de modo a analisar e conceitualizar,enriquecendo a análise de cada material colhido 

para nesta pesquisa. Defendendo sempre a tese de que o movimento apresenta-se como um 

movimento político-contestador. 

 

“A punk prayer” o caso Pussy Riots: o relato de um caso que envolve extremismo religioso, 

política e contestação. 

O Pussy Riots, é um grupo de punk rock russo (e também um coletivo) formado por 

jovens feministas ativistas que fazem intervenções artísticas e políticas, gravam suas músicas e 

vídeos e disponibilizam na internet. O grupo ficou mundialmente conhecido em 2012, quando no 

dia 21 de abril foram condenadas a três anos de prisão, após ficarem detidas cinco meses antes 

do julgamento. Duas das integrantes foram absolvidas e um pouco mais de um ano depois a 

terceira integrante foi solta. As mesmas foram presas por entrarem na Catedral de Cristo 

Salvador na Rússia e cantarem uma música na qual pediam à Virgem Maria para que as livrasse 

de Vladimir Putin, na época primeiro ministro da Rússia. A letra da música,de apenas 40 

segundos, basicamente em seu refrão ecoava o coro de: “Virgem Maria, mãe de Deus, vire 

feminista, vire feminista, vire feminista”. 
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Três das quatro jovens foram presas e acusadas de “vandalismo por ódio religioso”, 

foram condenadas a três anos de prisão, fato que culminou em uma onda de protestos que se 

espalhou pelo mundo; alguns artistas conhecidos mundialmente como Yoko Ono, Paul 

McCartney, Patti Smith, a banda Red Hot Chilli Peppers, se posicionaram a favor das jovens, 

assim como a cantora Madonna - que em um show feito no Estádio Olímpico em Moscou - 

apareceu com o corpo inscrito com o slogan, ou a palavra de ordem, que já teria se popularizado 

pelo mundo, o “Free Pussy Riot”, ou “libertem as Pussy Riots”,segundo a matéria
21

extraída do 

site G1. 

 

Figure 6 - Fonte:The atlantic (2012); disponível em<www.theatlantic.com> 

 

    Pouco depois em seu site. Kathleen Hanna, a então líder da banda Bikini Kill, fundadora e 

também autora do Manifesto Riot Grrrls como já visto aqui, se posicionou
22

, logo após divulgar 

                                                           
21

 Matéria no site G1 sobre o caso PussyRiots, os protestos e o apoio dos artistas disponível em: 

<http://g1.globo.com/musica/noticia/2012/08/em-moscou-madonna-diz-apoiar-grupo-punk-preso-pussy-riot.html> 

último acesso em 24/10/2015. 

 
22

 Kathleen Hanna oficial web site:<www.kathleenhanna.com> último acesso em: 22/10/2015 

 

http://www.kathleenhanna.com/
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alguns vídeos com sua atual banda, pedindo a libertação das jovens.O texto abaixo foi extraído 

de seu site oficial e traduzido para o português por um blog
23

feminista brasileiro: 

“Sério, elas estão na porra de uma gaiola”(do 

original:  “Seriouslythey are in a fuckingcage!”) 

 Então, Pussy Riot está na prisão e o julgamento é uma farsa total. 

Madonna se pronunciou sobre o assunto junto com zilhões de pessoas de 

todo o mundo. Como alguém que esteve em bandas feministas, estou muito 

triste e indignada. Quando minha banda                   

          Le Tigre usava vestidos com a frase “STOP BUSH” e manifestou-se 

contra a homofobia, o racismo e o sexismo, não achávamos que 

receberíamos um tratamento justo na indústria da música e nem na cena 

underground, mas nunca imaginamos a prisão. Karen Finley perdeu seu 

NEA, uma concessão na década de 90, minha banda BikiniKill foi muito 

vaiada, havia campanhas de ódio e violência contra nós, mas nós nunca 

sequer pensamos que iríamos parar na prisão por nossas crenças. As 

Guerilla Girls usam máscaras para proteger seus empregos e/ou status no 

mundo da arte e também para ter um grupo sem líder, mas não para se 

manter fora da cadeia. 

         As meninas me escrevem o tempo todo perguntando: “Como 

podemos reviver o Riot Grrrl”? E, finalmente tenho uma resposta… E se 

as pessoas em todo o mundo começarem seus próprios grupos de 

performance, bandas, coletivos de arte, etc … e batizá-los de coisas como 

Pussy Riot Olympia. Pussy Riot Atenas, Pussy Riot Paris, etc …. E talvez, 

se este julgamento acabar como os promotores querem que acabe, com as 

mulheres recebendo pelo menos 3 anos de prisão, podemos nos divertir e 

ir para a Rússia em massa sob a bandeira de que somos todas Pussy Riot, 

Yoko Ono poderia ser uma Pussy Riot, Patti Smith poderia usar uma 

máscara ao lado de uma trupe de meninas do Tennesee e adentrar a 

Catedral de Cristo Salvador gritando: “somos todas Pussy Riot!” 

Quem sabe isso pode ser o início de uma coisa totalmente nova, 

uma nova fonte de motivação para uma arte punk feminista e musical, sem 

remorsos, globalmente conectada. Um catalisador, não importa como 

será chamado. Tudo é possível, no mínimo essa banda nos lembrou disso. 

                                                                           [Kathleen Hanna 2012]              

                                                           
23

 Blog da Marcha Mundial das Mulheres, matéria disponível em: 

<https://marchamulheres.wordpress.com/2012/09/17/a-pussy-riot-o-riot-grrrl-e-a-sociedade-do-espetaculo-ou-

sempre-fomos-pussy-riot/> ultimo acesso em: 20/102015 
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 A declaração de Kathleen sem dúvida é de grande importância para o acontecimento, 

uma vez que o Riot Grrrl mostra o seu lado não apenas contestador, mas também de resistência, 

no sentido de que contesta lutando a partir da recusa de papeis e dogmas impostos, e resiste de 

modo a estarem cientes sobre o meio em que estão atuando e a força que este meio exerce a todo 

tempo, a fim de lhes tentarem impor sempre a ideia patriarcal do “lugar de mulher”. O fato é que 

as ondas de protestos em todo mundo a favor da libertação da banda fizeram com que Vladimir 

Putin se declarasse
24

 a favor de uma pena mais branda para as mesmas, fato que não acarretaria 

na liberdade das jovens, nem tampouco que mudasse a ideia distorcida do governo russo de que 

estas estariam incitando algum tipo de ódio, como foi o caso noticiado em diversos web sites 

noticiários como o portal IG
25

, em que Putin chamou uma das integrantes de antissemitas, após a 

chanceler alemã Angela Merkel se manifestar contra a prisão das mesmas, segundo uma matéria 

extraída do mesmo site. 

      Segundo o blog da feminista e ativista Lola Aronovich
26

 no Brasil também houve atos e 

protestos no ano de 2012, houve atos em frente à embaixada russa em Brasília. assim como a 

Marcha das Vadias
27

de São Paulo que saiu em passeata em favor da banda. 

 O caso Pussy Riot três anos depois ainda é repercutido no mundo inteiro como um caso 

em destaque ao se tratar do governo autoritário Russo e o extremismo religioso, contudo indo 

além disso, e levando em conta aqui o que de fato estamos querendo tratar com relação a parte 

relevante para este estudo, podemos assim analisá-lo como forma de exemplificar o que estamos 

                                                           
24

 Matéria retirada do site UOL, disponível em: <http://noticias.uol.com.br/ultimas-

noticias/deutschewelle/2012/08/03/putin-diz-que-roqueiras-do-pussy-riot-nao-deveriam-receber-pena-muito-

dura.htm> último acesso em 25/10/2015. 

 
25

 Matéria retirada do portal IG, disponível em: <http://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/2012-11-16/putin-irrita-

ativistas-ao-acusar-pussy-riot-de-antissemitismo.html> último acesso em 17/10/2015 

 
26

 Lola Aronovich é ativista feminista e blogueira, a mesma possui um endereço na web aonde posta matérias e 

assuntos relacionados a temas, discussões feministas entre outros. Disponivel em: 

<escrevalolaescreva.blogspot.com.br/> ultimo acesso: 26/10/2015.  

 
27

Marcha das vadias: movimento surgido a partir de um protesto realizado no Canadá em 2011, e desde então se 

internacionalizou, sendo realizado em diversas partes do protestando contra a crença de que as mulheres que seriam 

vítimas de estupro e contra ideia de que estas “provocam” diversos tipos de violência com relação aos seus 

comportamentos.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estupro
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tratando dentro do âmbito cultural sobre a ótica daquilo que designado de „fazer política‟. Sobre 

isso a Eliza Bachega diz: 

       Outra questão importante diz respeito ao fato de que as riot grrrls se 

posicionam a partir de uma relação de independência em relação aos grupos 

feministas tradicionais, tais como ONGs mais gerais, alinhavando, com isso, uma 

cena feminista própria. (...) O estilo de música, as roupas utilizadas e os modos 

de comportamento destas garotas, assim como acontece em várias cenas musicais 

à margem do chamado “mainstream”, são formas a partir das quais essas 

meninas criam mecanismos de identificação coletiva e adquirem visibilidade no 

espaço público, constituindo-se mesmo como formas de comunicação a partir das 

quais são negociados os seus espaços de sentido na composição social. Essas 

estratégias de visibilidade são combinadas com formas próprias de expressão e 

socialização ligadas ao estabelecimento de veículos próprios de comunicação 

como os fanzines e, principalmente, os e-zines, bem como um uso bastante intenso 

das redes sociais. A falta de espaço na esfera pública mais ampla de crítica de 

rock fez com essas meninas criassem seus próprios espaços de divulgação, em 

que são representadas tanto as lutas políticas quanto os preceitos estéticos 

ligados a este movimento. 

(BACHEGA, 2012, p.5) 

 

 Sim, elas existem! 

Se levarmos em conta o fato de que o movimento Riot Grrrls luta dentro da cena punk 

para levar um ativismo feminista em forma de arte, de uma maneira mais alternativa, poderíamos 

nos perguntar: “mas a quem elas estão atraindo?”. O Riot Grrrl é um movimento que de fato 

atua agregando cada vez mais pessoas através da música e da arte, por outro lado é um 

movimento que busca visibilidade, não somente do movimento em si, mas também a visibilidade 

de garotas em uma cena musical e artística como um todo. As Pussy Riots enquanto uma banda 

pertencente à cena, que inclusive carrega de certo modo o nome do movimento no nome do 

grupo, aparece dentro deste contexto enquanto um fator crucial para pensarmos não somente a 

questão da resistência, à medida que estas enquanto mulheres, ativistas, atuam não somente 

“contra um governo que oprime”, mas “contra uma sociedade desigual”, na qual resistem à 

pressão atuando politicamente , levando milhares de pessoas do mundo inteiro a se 

posicionarem, dentro e fora da política, dentro e fora da música. 
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 Algo que simplesmente poderia vir a ser algo banal, ou simplesmente tratado como 

“baderna” ou, como menciona Abramo (1994),  tratado como delinquência,visto numa outra 

perspectiva, que foge a esta, no contexto onde três garotas jovens encapuzadas, atuando dizendo 

palavras de ordem contra um governo, contra um presidente, dentro de uma catedral em 

pouquíssimo tempo se tornou algo mundialmente popular, e símbolo de oposição ao governo. 

 Se por um lado as Riot Grrrls buscam “empoderamento”, luta e contestação a algo que 

perpasse a cena musical, como algo que venha a ter visibilidade para somar e agregar novas 

pessoas, novos ideais e opiniões, as Pussys Riots apesar da repressão que sofreram diante o 

governo russo, agiram de uma forma que podemos chamar aqui de “espirituosamente punk”, em 

um sentido literal, ou como bem disse Kathleen Hanna em seu texto visto anteriormente: “Quem 

sabe, isso pode ser o início de uma coisa totalmente nova, uma nova fonte de motivação para 

uma arte punk feminista e musical, sem remorsos, globalmente conectada”.  

          É interessante notarmos como, não só o punk em si como um estilo se reinventa a todo 

tempo, mas como o Riot grrrls enquanto movimento também, não só no modo de atuar, na 

música, mas até mesmo num modo estético, ora, se por um lado temos punks vestindo seus 

coletes pretos com correntes, um moicano, e maquiagens pesadas, as Pussy Riot, utilizam de uma 

estética não muito convencional ao que se vê em grande parte, na medida em que estas apostam 

em vestimentas mais coloridas, até mesmo nas toucas em que cobrem/cobriam seus rostos, 

toucas estas que serviam para manter um mínimo de segurança diante um rude cenário político, 

ou mesmo manter a ideia de não-liderança no movimento ao mesmo tempo em que também 

causa uma inquietação ou curiosidade pelo fato de serem mulheres. 
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Figure 7- As Pussy (2013); Fonte:Black list; disponível em:<www.blacklisttednews.com> 

 

Machos-roqueiros-cervejeiros ? 

É interessante pensarmos e analisarmos a cena punk-riot, dentro e fora. Se anteriormente 

tratamos “dentro” da cena onde os machos-roqueiros-cervejeiros se opunham ao “nós” das 

garotas da cena, estes por sua vez “fora” da cena musical, tomam um perfil um pouco mais 

inóspito e ao mesmo tempo sutil, aonde podem se abarcar em leis, que por muitas vezes (ou 

quase sempre?) eles mesmos as criam. Estes talvez também estejam citados quando Kathleen 

Hanna escreveu o manifesto Riot Grrrls: 

PORQUE nós reconhecemos fantasias da Revolução de Machos Armados como 

mentiras impraticáveis para apenas nos manter sonhando, ao invés de nos 

tornarmos nossos sonhos E ASSIM procurar criar uma revolução em nossas 

próprias vidas, todos os dias, ao visualizar e criar alternativas a merda do 

caminho cristão capitalista de fazer coisas.’ 

 

“Machos armados” talvez seja uma das expressões mais apropriadas se precisássemos dar 

uma „denominação Riot Grrrl‟ a um governo autoritário, onde crescem a cada dia as criticas 

devido a implementação de políticas que restringem alguns direitos civis, e agem de forma bruta 

em suas repressões. É possivelmente desta maneira que Kathleen designa também de “caminho 

cristão capitalista de fazer as coisas”. 
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O caso Pussy Riot sem dúvida é um marco político não somente devido à oposição e as 

criticas que se intensificaram logo após o ocorrido ao governo de Vladimir Putin e seu 

extremismo, mas também para a história do Riot Grrrl enquanto um movimento político, ou 

sobre o quanto a musica e arte como um todo é um fator crucial de contestação e ferramenta 

política. 

 

 

III.2 - CONQUISTAS, AVANÇOS E PUNK ROCK 

Naturalmente, há que se questionar cada movimento na medida em que estes avançam, 

alcançam devidas conquistas e se moldam com o passar do tempo, é comum que no mundo do 

punk haja um determinado período de mudança ou renovação, seja no estilo, na música em si ou 

em politicamente falando, além disso, há que se reconhecer também suas conquistas, avanços 

ligados aquilo que chamamos de legitimidade. Através deste estudo podemos sem dúvida afirmar 

que o Riot Grrrls, vem buscando e conquistando sua legitimidade ao longo dos anos, seja na 

música, na literatura e até mesmo dentro do próprio movimento feminista. Parte de sua 

invisibilidade não deslegitima sua história, seus feitos e o seu vasto acervo cultural desde o seu 

surgimento, a grande mídia talvez tenha um papel dúbio para estas, ao mesmo tempo de vilã e ao 

mesmo tempo “informativa”, no sentido de contribuir para sua visibilidade. 

 

Oficialmente Riot Grrrl 

 Ao mesmo tempo em que falamos aqui em conquistas e visibilidade, não poderíamos 

deixar de citar que, sim, existe um dia oficial das Riot Grrrls. Em abril deste ano a cidade de 

Boston anunciou a criação do “Riot Grrrl Day”, que segundo o site TMDDA
28

,os criadores 

disseram que o movimento Riot Grrrl ainda é muito relevante e que :  

                                                           
28

TMDDA: abreviação ao nome do site “tenho mais disco do que amigos”, disponível em: disponível em     

<http://www.tenhomaisdiscosqueamigos.com/> último acesso em: 17/10/2015 
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  A filosofia riotgrrrl nunca pareceu tão relevante, com misoginia ainda mais 

presente em muitos espaços culturais. As Riot Grrrls redefinem a linguagem 

usada contra elas e continuam a lutar contra as novas gerações de patriarquia. 

(extraído do site “tenho mais discos que amigos”) 

O Riot Grrrl Day é também uma homenagem a Kathleen Hanna, o comunicado oficial foi 

lançado no Boston Magazin³, e a partir de então todo dia 09 de abril é comemorado oficialmente 

na cidade o “Dia das Riot Grrrls”.A notícia poderia vir a ser como um informe qualquer, no 

sentido em que mais uma vez se marque a legitimidade de todo um movimento, mas é para mais 

além, levando em conta todo o seu fator histórico, como visto acima na fala de um dos criadores, 

fala-se não somente de um movimento historicamente relevante, mas fala-se também em 

“filosofia grrrl”, filosofia esta que mais uma vez vem à tona em um modo político de se fazer 

musica, arte no punk como uma forma de engajamento. 

Mas de que engajamento estamos falando? Podemos dizer que há em determinados 

modos de se atuar em meio ao feminismo diante um modo peculiar de fazer política em que ao 

mesmo tempo não se distancia tanto a ponto de se ter um “movimento feminista não tão 

alternativo” ou “não tão musical” e que prosseguem atuando nesta linha, mas o fato é que temos 

hoje, coletivos, grupos e bandas feministas que hora se confundem entre si, por estarem atuando 

de uma maneira mais „desprendida‟ das amarras sobre aquilo que significa “militar e fazer 

política”, e sobre claro, atrair uma considerável parcela de jovens a estas questões. E a questão 

central é: em que sentido mulheres fazendo música podem causar uma mudança cultural? 

Deste modo é possível pensarmos em uma cultura feminista que se reconfigura não só 

como um estilo de vida, mas também como na construção de determinados espaços. Bachega 

(2012) trata assim como “esfera pública”, parte dos avanços significativos e relevantes em 

relação aos espaços conquistados pelo Riot Grrrl, abrindo assim um leque de possibilidades a se 

reconstruir a todo momento como algo criativo e original. 

 

Estilo, diversão, denuncia e feminismo! 

É importante ao falarmos de feminismo aqui, salientar que estamos tratando de tipo de 

um feminismo bem específico, e um pouco, porém não tão distante aos preceitos de um 
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feminismo tradicional, no sentido de que relacionado ao movimento Riot Grrrl, tratamos aqui de 

uma espécie de “feminismo-musical-inovador”. 

Eliza Bachega em seu artigo denominado “O punk não é só pro seu namorado” 

(Bachega,2013) afirma o quanto é interessante notarmos nos veículos de comunicação 

produzidos na cena do Riot Grrrl, uma vez que são muito raras as referencias a autoras do 

feminismo, um ponto talvez que se distancie um pouco o movimento de referencias tradicionais 

compostas no feminismo institucional. Deste modo o feminismo Riot é caracterizado por um 

modo diferente de representação do que o posto pelo feminismo tradicional. (BACHEGA, 2013 

p.10). Por sua vez, Erica Mello (2013) trata este como uma grande inovação para o movimento 

feminista, na medida em que ainda que sempre houvesse mulheres jovens nas organizações 

feministas em geral, nunca houveram jovens feministas, baseado em uma pauta especifica para 

este segmento. Hora, suas questões sempre voltadas a creches, melhores condições de salários, 

licença maternidade entre outras questões, a questão em si que pudesse envolver 

infância/juventude sempre esteve ligada a um mundo “adulto”, nunca em diferentes setores 

autônomos formados assim por estas. 

A autenticidade do punk ainda que esteja ligada diversas posicionamentos políticos, a 

movimentos, protestos, e diversas formas de manifestar certa revolta, ou indignação, na música, 

na estética ou na atitude, esta não está condicionado extremamente e somente a isso, há uma 

característica do punk rock, em que por vezes liga-se exatamente aquilo que considera o estilo 

punk, como uma “diversão”, ou um “estilo de vida descolado”, e por vezes fazem uso desta 

“diversão” como um viés para levar suas denuncias, indignações, protestos etc. Falar sobre 

shows de rock dentro da cena punk é também dizer sobre como representam o topo de uma dessa 

ética do prazer que se recusa a erigir barreiras estanques entre o fazer político e o divertimento. 

(GALLO, 2015). A música nada mais é neste contexto do que um eixo condutor, fator primordial 

para o primeiro contato, nos mais diversos tipos de interação, fazendo assim com que também 

possa vir a ser parte e agente multiplicador de culturas, assumindo então um caráter 

transformador em uma dada realidade social, esta conduta política e um tanto crítica ainda 

segundo Gallo (2015) se dá podem ser observada desde os seus primórdios. 
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Helena Abramo trata o lazer e a diversão neste sentido como um espaço num 

determinado momento crucial para o desenvolvimento de relações de sociabilidade, de trocas e 

buscas de experiências das quais os jovens procuram estruturar suas novas referências e 

identidades individuais e coletivas. Assim, a diversão aparece, assim, como um dos elementos 

constitutivos de singularidade de uma dada condição juvenil (ABRAMO, 1994, p.2). 

  O papel do punk neste sentido é amplo, no sentido de ser não só na música em si, mas no 

estilo como um algo contestador, que gera espaço ao „diferente‟ e que ao mesmo tempo luta por 

este, talvez por isso o punk e o feminismo se deram tão bem a primeira vista, na medida em que 

um dos papeis do feminismo é o empoderamento, a união entre as mulheres e a luta contra os 

mais diversos tipos de opressão. A atuação do punk consiste, em primeiro lugar, na montagem de 

uma identidade distintiva que expressa através de um estilo de aparecimento, que se apresenta 

como uma alternativa de diversão e também como uma denúncia, uma fala colérica, e um “grito 

suburbano” (ABRAMO,1994, p.105) 

 O Riot Grrrls surge então botando em prática toda sua teoria feminista com a atitude, a 

prática e a rebeldia do punk, tudo isso de modo bem didático, levando em conta toda sua 

bagagem histórica e suas práticas postas em suas mais diversas formas de se levar a luta de modo 

didático, e como diz Érica Isabel de Melo em seu artigo: Riot Grrrls em São Paulo (2013), a 

música e a linguagem são, provavelmente, as responsáveis pela adesão dessas garotas, ou dessas 

„mulheres jovens‟ e é o que diferencia o Riot Grrrls de outros feminismos, de formatos mais 

tradicionais. O movimento não rejeita a diversão, contrariando o formato mais „sério‟ que 

normalmente acompanha as demais lutas políticas (MELLO, 2013).  

 Neste contexto, cabe aqui falarmos em didática, feminismo, punk rock como algo 

transformador, exemplificando com um dos mais recentes eventos no Brasil de “cunho Riot 

Grrrl”, que utilizam a música, o rock e o empoderamento feminino jovem com um intuito de 

transformar.Tomemos aqui como exemplo o “Girls rock Camp Brasil”que baseia-se em um  

acampamento de verão para meninas, onde reúnem garotas de 7 a 17 anos durante uma semana, 

onde as mesmas se unem para aprenderem sobre música, especificamente sobre rock, punk rock, 

não só apenas na musica como na atitude.O evento conta com a direção de Flávia Biggs, 

professora, socióloga (UNICAMP), guitarrista e também ex integrante da banda Dominatrix, e 
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agora atual guitarrista da banda The Biggs
29

. Em uma entrevista concedida ao site G1
30

, a mesma 

relata ter se inspirado no Girls Rock Camp americano, criado segundo ela em 2001 na qual teria 

participado algumas vezes e se inspirado assim logo em seguida dado inicio a um “projeto de 

guitarra para meninas” que posteriormente se transformou no Girls Rock Camp Brasil.No 

acampamento as meninas aprendem a tocar diversos instrumentos, como guitarra, baixo, bateria, 

além de terem de se unir com as outras meninas para montarem suas bandas, comporem suas 

próprias letras e se apresentarem ao final do evento em um bar em São Paulo.       Nessa mesma 

entrevista disponível no site citado, Flávia diz que o foco do evento é o empoderamento 

feminino, e que o objetivo não é formar bandas nem revelar talentos, mas mostrar que “meninas 

podem fazer o que quiserem, inclusive ter uma banda de rock. Mostrar que elas são iguais aos 

meninos e não precisam depender deles para nada .”  

A escolha do instrumento ao qual alguma menina deseja aprender a tocar é feito no ato da 

inscrição, e as mesmas são separadas em grupos a aprenderem juntas e formarem suas bandas 

conforme a afinidade musical, e como não há uma regra sobre já saber tocar algum instrumento, 

as jovens aprendem sobre teoria musical, algumas noções sobre como compor e noções básicas 

sobre cada instrumento. 

O evento conta ainda a grande ideia ou filosofia Riot de empoderamento, as aulas de 

música são intercaladas com diversas oficinas, como oficinas de skate, oficinas de silkscreen
31

, 

além de confecções de cartazes com frases de efeito sobre o “poder feminino”, assim como há 

também aulas de defesa pessoal, para a prevenção de situações do cotidiano como assédio e 

violência. 

                 “Elas se dividem em grupos e metade representa agressores em 

posição ofensiva, enquanto outras colocam a mão na frente do rosto para 

afastar o “oponente” enquanto gritam “Não!”em voz alta.” 

 

                                                           
29

 The Biggs: Banda iniciada em meados dos anos 90 pela guitarrista e vocalista Flávia Biggs (ex Dominatrix) e 

mais dois integrantes. 

 
30

 Matéria retirada do site G1 sobre o Girls Rock CampBrasi, disponível em: <http://g1.globo.com/sao-

paulo/sorocaba-jundiai/noticia/2014/01/acampamento-so-para-meninas-tem-rock-feminismo-e-atitude.html> ultimo 

acesso em 22/10/2015 
31

SilkScreen: técnica para confeccionar camisetas personalizadas de bandas 
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Segundo o site G1 o evento conta com mais de doze mulheres voluntárias tanto como 

para serem as instrutoras (instrumentos, lutas e das aulas de skate) quanto para ajudar na 

organização (limpeza, alimentação etc.) estas recebem apenas a alimentação e hospedagem e 

muitas delas como já tem suas bandas, emprestam seus instrumentos. Outra organizadora do 

evento, Patricia Saltara, ainda afirma que é um ambiente que toca muito quem acredita na 

musica como um catalisador de transformação social. 

       O evento é interessante no sentido de seu ambiente colaborativo, o acampamento em si é 

financiado em parte pelas inscrições das participantes, onde também disponibilizam bolsas para 

as meninas com menos condições, e a outra parte é financiada por shows beneficentes feitos 

pelas respectivas bandas das organizadoras, assim como contam também com doações das 

demais pessoas que simpatizam com o acontecimento.                                                                                        

O festival acontece anualmente desde o ano de 2013 no mês de janeiro na cidade de São 

Paulo, onde teve em sua primeira edição o evento acontecido em uma escola estadual onde 

Flávia B. lecionou como professora de sociologia e onde ocorreu o evento em primeira mão no 

país, e também gratuito, e ainda na entrevista em questão para o site a diretora do colégio 

salienta que faz parte de nosso papel interagir com a comunidade e colaborar com a valorização 

do mundo feminino. 

Ainda me referindo à entrevista, uma parte relevante no que diz respeito ao material 

colhido ou aos resultados que surtam em pouco tempo de convivência e algumas técnicas de 

“empoderamento feminino” misturado ao rock, diante a determinados valores que a sociedade já 

prega a em meninas-mulheres ainda em formação enquanto sujeito: 

    “Não a Barbie! Não a Barbie!” o grito esganiçado sai da garganta de 

uma menina miúda, que aparenta não ter mais de 10 anos, e ecoa pela 

sala de aula, mas não se trata de nenhuma revolução punk-infantil: é 

apenas um momento de ensaio de uma das mais de 10 bandas formadas 

no Girls Rock Camp.” 

(Extraído do site G1
32

) 
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 Matéria disponível no site: < disponível e<www.g1.com.br> 

http://www.g1.com.br/
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Figure 8; "GirlPower"; Fonte "Blog cartase" (2014); <www.blogcartase.com..br> 

 

Segundo Mello (2013), faz parte então da cultura Riot Grrrl essa negação deste 

“determinismo biológico” fazendo assim por desestabilizar as identidades de gênero, no dado 

momento em que estas se reapropriam das características tidas culturalmente como masculinas, 

como por exemplo, o fato de rejeitarem a „docilidade‟, a meiguice ou a fragilidade, deste modo, 

subvertem qualquer preceito no que diz respeito à noção de competitividade entre as mulheres, 

sempre instigadas pelo patriarcado. 

      O feminismo do Riot Grrrl passa a ser neste sentido mais do que imprescindível, mas 

também socialmente transformador, na medida em que estas meninas, enquanto sujeitos em 

formação, conseguem fugir a um estereótipo muitas vezes massacrante relacionado aos padrões 

de beleza impostos, e que podem ter consequência por uma vida inteira, seja na auto-estima, na 

vida social, ou qualquer outra forma de comportamento que possa tornar-se autodestrutiva, não 

levanto em conta uma sociedade que é regrada fazer com que isso ocorra por si só.  
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Figure 9 Fonte:Site "chiveta", (2013); disponivel em <www.chiveta.com> 

 

 

Mello ainda em seu artigo, em entrevista com algumas organizadoras do LadyFest já 

mencionado neste trabalho, relata a importância destes espaços feministas, no sentido de um 

ambiente acolhedor, em que estas garotas possam então se sentirem a vontade e que possa haver 

uma mesma “linguagem” em seus diálogos. E ainda relata uma das entrevistadas que “daí a 

importância da musica: pois ela quebra a dureza da política e faz com que o chavão “não gosto 

de política” seja rompido. É possível fazer política de forma mais divertida e essa é a diferença 

entre esse feminismo jovem e outros feminismos tradicionais: a linguagem. (Geise França 

organizadora do festival Lady Fest-Caderno de campo-bate papo, Festival Lady Fest 2007- 

Pag165) 

 Deste modo, segundo a autora, o feminismo surge neste contexto como algo espontâneo, 

como parte de suas vidas. Em uma outra entrevista relevante ao que estamos falando aqui com 

base no mesmo artigo cabe exemplificarmos com o momento de fala em que uma das garotas 

relata que: Antes de ser rock, antes de ser jovem, antes de ser lésbica, bi ou heterossexual e 

muitas vezes identificam a origem do feminismo em suas vidas antes mesmo de saberem o 

significado da palavra e nem mesmo ter um ativismo definido como o da cultura Riot Grrrl 

(MELLO, 2013, p.167). Ainda em entrevista, uma garota diz não ter decidido ser feminista, mas 

http://www.chiveta.com/
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sim que notou em um dado momento “ser feminista”. Essa mesma entrevistada diz ainda ter 

participado de algumas palestras sobre o feminismo, mas não ter se sentido à vontade, além da 

pouca compreensão adquirida devido a linguagem acadêmica exercida pelas palestrantes, e que 

dessa forma, este fato não aconteceu quando a mesma participou pela primeira vez do Festival 

Lady Fest. 

     Sobre esta maneira em que as Riot levam sua forma de fazer política, neste mesmo trabalho 

de Mello, uma das integrantes da banda Dominatrix conta já ter sofrido descaso por parte de 

outras feministas em um evento sobre o dia internacional da mulher, sendo acusadas assim por 

uma das organizadoras de não “fazer um feminismo sério”. 

 

III.3 - SEXUALIDADE E IDENTIDADES CULTURAIS: O RIOT GRRRL TAMBÉM É 

SOBRE LÉSBICAS: (PRECISAMOS FALAR SOBRE A CENA DYKE)   

 Antes de mais nada, a definição de Dyke baseia-se em uma gíria, uma forma pejorativa 

que refere-se a mulheres com estilo “masculinizado”, em uma tradução mais próxima ao 

português, refere-se a algo como “caminhoneira” ou “sapatão” 

você me olha  

como se eu fosse...  

sapatão.  

sapatão?  

sapatão!  

eu sou sapatão  

eu sou sapatão, eu sou sapatão  

e daí?? (Eu sou sapatão!- Projeto Santa Claus³³) 

 Essa situação aponta para a radicalidade da estratégia num contexto em que não 

só lésbica ainda é considerada uma palavra pejorativa e é pouco usada fora de meios ativistas, 

como boa parte das mulheres de extratos baixos e médios-baixos se qualificam 

como entendidas ou homossexuais, primando pela discrição. Nesse sentido, o uso 

de sapatão na cena do rock de mina talvez fale menos do estilo em si mesmo do que de uma 

estratégia política típica da atitude e do ideário político que perfaz o estilo e em torno do qual se 

constitui a cena (...). Para além da referência à sexualidade, dyke parece, por vezes, ser usada de 

modo intercambiável em relação aos termos que nomeiam a própria cena do rock de mina: mina 
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do rock ou Riot Grrrl, se espalhando com a influência que o feminismo do rock e 

sua cena cultural foram adquirindo. (FACCHINI, 2011, p.6). 

Segundo Erica Isabel de Mello, há na cena riot uma presença significativa de garotas que 

se reconhecem como lésbicas, deste modo levando em conta tal fato fala-se assim da existência 

de uma vertente do Riot Grrrl, o dyke rock, ao qual se intitulam algumas bandas, dentro de uma 

conjuntura que chamam assim de “cultura sapatão” além das reivindicações sobre visibilidade e 

lesbofobia, sua resistência se da através da construção de uma cultura de mulheres.  Mello (2013) 

aborda também em seu trabalho as questões ligadas à sexualidade, parte riquíssima e de 

extremamente relevância na cultura Riot Grrrl. A autora inicia sua abordagem abordando a 

oficina denominada “consenso para jovens lésbicas” ministrada em diversos eventos entre eles o 

LadyFest, onde o foi colhido o material de seu trabalho. Esta oficina trata sobre a existência e a 

importância de se discutir sobre a violência domestica feminina, a qual torna-se questionável 

dentro do feminismo ao levar este fato a tona e ao mesmo tempo mostrando a não exclusividade 

com relação a este tipo de violência muitas vezes discutidas somente no âmbito de casais 

heterossexuais. Abordando assim um viés que ao colocar a mulher também de agressora, se 

contrapõe ao tradicional discurso feminista que trata a questão em termos de vitima e opressor, 

sendo assim visto também como homem-mulher (MELLO, 2013). Segundo Isabel tal oficina 

ganhou tanto impacto dentro do feminismo que as realizadoras foram convidadas a ministrá-la 

no 10 encontro feminista Latino-Americano e do Caribe em outubro de 2005, ganhando também 

o premio de cidadania e respeito a diversidade, na categoria inovação, da associação da parada 

do orgulho LGBT de SP (APOLGBT-SP) no ano de 2006 

         Camargo (2011) trata a presença das Dykes e sua recorrência aos temas feministas e 

também de sexualidade representadas assim como uma segunda geração de garotas no rock, na 

qual a mesma aborda e situa esta geração entre 2004 e 2007, dado que antes disso o esforço era 

basicamente marcado pelo modo em que tentava-se definir o movimento Riot Grrrl. 

     Segundo Isabel há no Estado de São Paulo há uma cena vigente no que diz respeito a “cultura 

dyke” onde inclui-se o chamado projeto sapataria ao qual não restringe-se basicamente só a um 

evento para garotas mas também um espaço de cultura e exposição em luta a sua visibilidade, na 

qual pontua uma de suas organizadoras em seu website oficial 
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Estamos aqui para mostrar que as sapatões tem uma tradição própria que, nos silêncios 

de uma lenda mal contada, resiste e se alastra legando ao mundo sua historia eal e a 

única de mulheres independentes e criativas que nunca se contentaram em vestir rótulos 

de passividade e submissão. 
33

 

 

FACCHINI (2011) também trata de forma esclarecedora esta questão ao afirmar que: 

As dykes se tornaram ícones de um feminismo jovem baseado em estratégias culturais 

que ousam conjugar no feminino atividades como fazer rock e dominar tecnologias, 

tradicionalmente mais restritas ao masculino. Já o uso do termo sapatão é uma 

estratégia tida como mais radical de desestabilização da categoria de acusação mais 

poderosa lançada contra mulheres que se relacionam afetivo-sexualmente com outras 

mulheres. (FACCHINI, 2011, p.4) 

 

Tais questões rodeiam a construção de uma identidade lésbica como visibilidade, 

consolidação e um espaço em que uma cultura própria possa ser vivenciada estão muito 

presentes na cultura dyke paulistana e estão pautadas pelo feminismo da cultura Riot Grrrl 

(MELLO, 2013, p.12). Segundo a autora bem poucas se definem como sendo heterossexual e a 

origem deste tipo de reivindicação advém de uma forma sustenta não só o Riot  mas o 

movimento punk como um todo, por se tratar de uma cultura que prega a liberdade e a luta 

contra os mais diversos preconceito, porém segundo Ivone Gallo (2012) para os punks, o 

discurso da paz e do amor não servia para acalmar a violência e a opressão do Estado. Para se 

defender, era preciso reagir. 

 

Sobre o artigo de Erica, a autora explicita uma passagem retirada de um zine intitulado 

“crime do amor louco” o chamado assim de “hino a boa e velha ultraviolência”, a qual utiliza 

do termo heteronormatividade para conceituá-lo assim, como um “principio castrador da 

liberdade sexual”: 

Ordem completa: seja hétero! A sociedade é quem manda. Seja hétero! Esse é o 

ideal; de felicidade, de alegria e de maturidade. Ser hétero. Quem é hétero. 

Quem é hétero? Eu? Você? Meus pais? Seu pai? Todos somos héteros? Será? 

Não! Não somos. Eu não sou. Você não é. Minha mãe não é. Nossos pais não 

são. Você não é a sexualidade. Você vive nela. Nada é hétero. Nada é homo. Mas 

todo prazer é felicidade pura. É auto-satisfação. Que se dane o padrão 
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Projeto Sapataria: disponível em: <http://projetosapataria.org.com>. Ultimo acesso em: 13/08/2015 

http://projetosapataria.org.com/
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heterosexista. Seja você! Agora! Dê! Coma! Chupe! Beba! Seja você. Viva você 

mesmo. A vida é sua. O prazer é seu. Viva seu prazer.Essa é uma das poucas 

liberdades individuais que nos resta. As outras são felicidades de consumo, 

queira você ou não. Seja hétero. Seja Homo. Seja bi. Seja o que você quiser. 

Invente. Crie uma nova categoria. Você pode. 

  

A autora, nessa mesma linha, trata também de um fator crucial da cultura destas garotas, 

que situam-se em um poder de “reapropriação cultural”, no sentido de que, se outrora o elemento 

masculino presente no punk buscava intimidar tais garotas de tal forma, agora estas se 

reapropriam deste elemento, principalmente no que diz respeito a sexualidade e ao gênero, 

fazendo assim ao mesmo em que se desconstrói e consegue desestabilizar as noções fixas como 

de masculino-homem, feminino-mulher, reinventando estas possibilidades em milhares de 

formas que uma mulher possa vir a ser. Talvez seja o que FACCHINI (2011) quis dizer ao se 

tratar do conceito de “feminismo polifônico”, ao qual está aberto a diversos tipos de 

entendimentos e definições de tal prática vinda por meio de um movimento. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Visto aqui todo esse movimento que liga mulheres, música, feminismo e juventude, 

podemos dizer que este trabalho foi uma breve análise na tentativa de apresentar parte de um 

imenso universo, sociologicamente tão rico e ainda pouco explorado pelas Ciências Sociais. 

 Pretendeu-se aqui não apenas apontar algumas das mais relevantes questões relacionadas 

ao tema, mas também dar início a uma longa jornada de estudos mais aprofundados com relação 

à pesquisa. O trabalho deste modo não somente foi útil apenas para que se cumprisse aqui uma 

exigência acadêmica para a obtenção ao título de cientista social, mas que também atingisse a 

meta de cumprir o papel social como este assim o faz, a fim de atrelar uma visão mais 

sociológica, antropológica ou política a determinados tipos de fatos sociais que por vezes passam 

„despercebidos‟, mas que a nós nos despertam o interesse e o prazer em estudá-los. 

 Deste modo, tem-se aqui como relevantes questões para agregarmos não apenas a este 

trabalho, mas que possam contribuir de alguma forma com a outros possíveis trabalhos que 

possam vir a ter alguma afinidade com as questões abordadas aqui.  

 A partir desta abordagem foi possível pensar nas mais variadas questões relacionadas à 

ideia de engajamento feminista no Brasil, atuando junto assim ao que tratamos aqui sobre o que 

diz respeito à juventude e às gerações, no sentido de pensar deste modo nas questões e ideias 

propostas por uma específica cultura juvenil que se atualiza e se renova a cada instante conforme 

vão surgindo às novas gerações. Assim, podemos afirmar que o feminismo tende a se 

reconfigurar combinando assim música e militância feminista, unindo-se ao rock como uma 

forma de linguagem para discussão do feminismo e para o fortalecimento de uma parcela jovem 

de mulheres. Todavia surge então não apenas para o movimento feminista como um todo, mas 

para as mais diversas formas de se pensar o „fazer artístico‟ de uma forma mais ampliada, que 

abarque inúmeras possibilidades na construção de sujeitos políticos, abrindo espaço à 

diversidade e a pluralidade e atuando de forma a motivar novas idéias como também abrindo 

espaço a novas discussões. 
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Temos aqui apresentado as mais inúmeras formas e possibilidades de militância que o 

movimento feminista pode assumir, baseado assim em uma cultura juvenil tal qual trata Abramo 

(1994), onde uma parcela de mulheres/garotas luta não somente pelo reconhecimento e 

legitimidade dentro da cena punk/hardcore, mas que ao mesmo tempo atua diversificando o 

modo de “fazer política”, ou engajamento que outrora tradicionalmente existia apenas como 

único viés às feministas mais antigas. Deste modo, criam-se formas de incorporação a um 

movimento que se configura a um estilo de vida, envolvendo a criação um modo específico e 

transgressor não só na música, mas na escrita, tal qual vimos a relevância dos zines, e entre tudo 

as suas mais variadas e criativas formas de expressão são evidentes em seu caráter,e que nos 

remetem assim a idéia de originalidade. 

Podemos afirmar neste sentido que esta é uma forma expressão cultural, sociológica e 

política, que apesar de tão pouco explorada, nos remete a diversas questões de extrema 

importância a serem debatidas, tal qual as questões ligadas a arte, política, gerações, música, 

sexualidade e gênero presentes neste contexto juvenil e presentes também em um movimento 

que se rejuvenesce a cada instante, sendo este o não tão conhecido, mas culturalmente 

apresentado aqui, o “barulhento”  movimento Riot Grrrl. 
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                                                                      ANEXOS 

 

 

 
 Filhas, mães e irmãs 

(Dominatrix) 

 

Um de vocês vai dizer que não viu nada, não ouviu nada. 

Um de vocês vai me dizer 'vai devagar, sem acusar'. 

A violência se faz, 

A indiferença se faz, 

A intolerância se faz sem testemunha. 

Dentro de casa, nas ruas do subúrbio, 

Dentro de casamento e nas delegacias. 

Não faz mal pensar que não se está só. (x2) 

Um de vocês vai dizer que não viu nada, não ouviu nada. 

Um de vocês vai me dizer 'vai devagar, sem acusar'. 

E também sofrem as ricas disfarçadas, as mães executivas, e as presidiárias. 

O grito mudo das filhas do subúrbio penetram nas entranhas do teu ouvido surdo. 

Não faz mal pensar que não se está só.    

 

 
Punk Rock não é só pro seu namorado  

(Bulimia) 

 

O que te impede de lutar? 

O que te impede de falar? 

Pare de se esconder 

Você não é pior que ninguém 

 

Punk Rock não é só pro seu namorado 

Punk Rock não é só pro seu namorado 
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Você sempre quis tocar 

Você sempre quis andar de skate 

Você que sempre quis, quis, quis 

Você não é um enfeite 

 

Punk Rock não é só pro seu namorado 

Punk Rock não é só pro seu namorado 

 

Faça o que tiver vontade 

Mostre o que você pensa 

Tenha a sua personalidade 

Não se esconda atrás de um homem 

Punk Rock não é só pro seu namorado! 

 

 

Liberte-se! 

(Bulimia) 

 

Respeite a escolha de qualquer pessoa. 

Admire a sinceridade e a coragem de alguém dizer 

O que sente num mundo onde a repressão e o preconceito dominam. 

A discriminação da sociedade não pode impedir, 

Não pode impedir de ver... 

A beleza que é colocar o sentimento à frente. 

Viver a sua vida e não fantasiar, ser o que não é e só fazer besteira 

Porque nada disso é o que você quer, porque nada disso lhe importa 

 

Não seja mais um covarde; à apoiar essa repressão 

Liberte-se!!  

As pessoas se preocupam tanto em serem aceitas numa sociedade hipócrita que 

E acabam escondendo seus sentimentos mais sinceros 

A ignorância e a repressão te sufocam, e te fazem temer os que tem idéias próprias 

 

Não esconda o que sente, não tenha vergonha de ser como é 

Não seja mais um a apoiar essa repressão! 

 

Não seja mais um covarde; a apoiar essa repressão 

Liberte-se! 

 

Rebel Girl 

(Bikini Kill)  

 

That girl thinks she's the queen of the neighborhood 

She's got the hottest trike in town 

That girl, she holds her head up so high 

I think I wanna be her best friend, yeah 
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Rebel girl, rebel girl 

Rebel girl, you are the queen of my world 

Rebel girl, rebel girl 

I think I wanna take you home 

I wanna try on your clothes, oh 

 

When she walks, the revolution is coming 

In her hips, there's revolution 

When she talks, I hear the revolution 

In her kiss, I taste the revolution 

 

Rebel girl, rebel girl 

Rebel girl, you are the queen of my world 

Rebel girl, rebel girl 

I know I wanna take you home 

I wanna try on your clothes, oh 

 

That girl thinks she's the queen of the neighborhood 

I got news for you: she is! 

They say she's a dyke, but I know 

She is my best friend, yeah 

 

Rebel girl, rebel girl 

Rebel girl, you are the queen of my world 

Rebel girl, rebel girl 

I think I wanna take you home 

I wanna try on your clothes 

 

Love you like a sister, always, 

Soul sister, rebel girl 

Come and be my best friend 

Will you, rebel girl? 

I really like you 

I really wanna be your best friend 

                                                                        Be my rebel girl. 
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              Figure 1 "The vivian grrrls", Fonte: <watchingthewheelsdad.net> Ano: 2007 

 

 


