
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E FILOSOFIA 

GRADUAÇÃO EM ANTROPOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUÍDO FEMINISTA: UMA ETNOGRAFIA DE “ROLÊS” RIOT 

GRRRL NO RIO DE JANEIRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRISCILLA MONTEIRO DO NASCIMENTO SILVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI, 2016 

 



 
 

 

PRISCILLA MONTEIRO DO NASCIMENTO SILVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUÍDO FEMINISTA: UMA ETNOGRAFIA DE “ROLÊS” RIOT 

GRRRL NO RIO DE JANEIRO 

 

 

 

 

 

 

Monografia apresentada ao curso de graduação 

em Antropologia da Universidade Federal 

Fluminense como pré-requisito para a 

conclusão do curso.  

 

 

 

 

 

 

NITERÓI, 2016 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dedico este trabalho a Gabriela Barbosa 

Torres, uma grande amiga que chegou a 

produzir e participar de muitos eventos 

independentes onde morávamos na Região dos 

Lagos, e veio a falecer em janeiro de 2015. 

 

 

 



 
 

Agradecimentos 
 

Aos meus pais, agradeço pelo apoio durante todo o período da graduação, desde a 

minha escolha pelo curso de Antropologia até a produção deste trabalho de conclusão. Aos 

meus amigos e amigas com quem conversei bastante sobre minhas dúvidas durante o percurso 

da graduação e também durante a pesquisa, e que me deram grande ajuda, em especial a 

Raquel Mendonça e Tailor Vinhoza.  

Agradeço também meu orientador, o professor Daniel Bitter por me auxiliar da melhor 

maneira possível com comentários bastante iluminadores. E aos professores Lígia Dabul e 

Jorge de La Barre que aceitaram dar parecer ao meu trabalho. 

Por fim, um agradecimento muito especial às amigas que dialogaram comigo e 

tornaram possível a produção deste trabalho, Amanda, Chayenne, Sofia, Roberta “Bonnie”, 

Micha, Hanna, Letícia, Juliana, e a todas as outras minas com quem tive algum contato 

durante a pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Resumo 
 

O trabalho trata sobre os eventos de riot grrrl no Rio de Janeiro e a organização das 

meninas para a produção destes eventos e de música. O riot grrrl é um movimento parte do 

underground que tem uma postura crítica feminista com relação ao próprio underground. A 

pesquisa é uma etnografia sobre os eventos produzidos e frequentados por um grupo de 

meninas no Rio de Janeiro e a interação entre elas, cujo foco é relação entre música e 

feminismo.   
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Abstract 
 

This work is about the riot grrrl’s gigs in Rio de Janeiro and the organization of the 

girls for the production of the events and of music. The riot grrrl movement is a part of the 

underground movement which has a critical feminist attitude in relation to the underground 

itself. The research is an ethnography about the gigs produced and attended by a group of girls 

at Rio de Janeiro and the interaction between those girls, whose focus is the relation between 

music and feminism  
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Introdução 

Este trabalho consiste em uma etnografia sobre os chamados rolês de riot grrrl no Rio 

de Janeiro e cidades da região metropolitana, como resultado de pesquisa de campo realizado 

durante aproximadamente um ano (2015-2016). Trabalhei junto a um grupo de mulheres, 

entre 18 a 34 anos de idade, sendo a maioria delas com 20 anos. Acompanhei minas 

raioteiras1 e feministas, que também eram artistas, compositoras, musicistas, produtoras e 

zineiras. As categorias “mina” e “cara” irão aparecer mais vezes ao longo do texto, por serem 

a maneira como elas mais frequentemente falam sobre mulheres/meninas e homens/meninos2 

respectivamente. As minas que acompanhei cumpriam diferentes papeis em diferentes 

eventos, muitas vezes uma mina iria produzir um evento, ao mesmo tempo que iria tocar com 

sua banda, ou em outro evento, vender zines e ao mesmo tempo vender comida. Além disso, 

todas elas sempre apareciam também como público. Desta maneira, não havia como fazer 

uma distinção tão marcada entre as categorias público e artista como é feito em trabalhos mais 

convencionais. Também não me pareceu interessante fazer um recorte teórico para estudar um 

grupo ou outro, tais como, as zineiras ou as produtoras ou as bandas. O foco maior está, de 

fato, em questões voltadas para a música e os discursos sobre música. No entanto, tampouco 

isso significa que separarei apenas uma parte do grupo para a análise.   

Durante este período fui a todos os eventos organizados por elas, nos quais elas iriam 

tocar, expor, e ainda, àqueles eventos para os quais elas demonstravam interesse e se 

mobilizavam para ir, tanto no Rio de Janeiro, Nova Iguaçu e Volta Redonda. Os rolês à 

princípio aconteciam todo final de semana, alguns com maior ou menor adesão por parte 

delas, porém a frequência com que eles aconteciam foi reduzida gradualmente, por conta de 

problemas e questões que desenvolverei mais à frente, mantendo aproximadamente um evento 

por mês. A palavra “rolê” irá aparecer com bastante frequência também, por ser um termo 

com múltiplos sentidos utilizado por elas. “Rolê” pode ser usado para falar sobre os eventos 

em si como quando se pergunta “você vai no rolê de sábado no centro do Rio? ”, ou ainda 

para falar sobre as cenas underground3 de maneira geral, como “rolê riot grrrl”, “rolê punk” 

ou ainda “rolê underground”. A palavra “rolê”, nesse sentido, muitas vezes é utilizada 

                                                           
1 O termo vem de riot. 
2 Uma ressalva precisa ser feita aqui. Quando elas falam sobre caras e relações de poder entre elas e os caras, 

elas estão, na maior parte das vezes, se não todas, se referindo apenas aos homens cis - o termo cis é o oposto do 

termo trans, uma pessoa trans é aquela que foi identificada como determinado gênero ao nascer, foi criada como 

sendo deste gênero, porém não pertence a este gênero, podendo iniciar algum tipo de transição, ou não. Logo, 

uma pessoa cis é aquela que foi identificada com determinado gênero ao nascer, foi criada como sendo deste 

gênero e de fato pertence a esse gênero.  E quando falam sobre as pessoas, que estariam sofrendo algum tipo de 

opressão dentro dos eventos, elas não se referem apenas às mulheres cis, mas também às mulheres trans e 

travestis, homens trans e outras pessoas trans.  
3 Alternativas e independentes. 
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justamente para substituir a palavra “cena”, termo que é visto com certa resistência por muitas 

delas.  

Os rolês costumam ter formatos parecidos. A maior parte deles acontece à noite até de 

madrugada. Há pelo menos duas bandas programadas para tocar e no máximo cinco bandas. 

Na maioria das vezes tem alguma banca com zines e merchan4 das bandas. Sempre tem um 

bar com venda de cerveja e em boa parte dos eventos também há venda de salgados e 

sanduíches veganos5. Eventos maiores às vezes têm configurações diferentes, podem começar 

à tarde e ter mais bandas e bancas expositoras. Outros eventos também podem ter 

programações diferentes, reduzidas ou ocorrer em horários distintos do habitual por restrição 

do espaço onde o evento é realizado. Assim, as opções de bebidas e comidas podem variar se 

a casa ficar responsável pelo bar.  

A maioria dos rolês aconteceram na cidade do Rio de Janeiro, porém, as pessoas que 

vão aos eventos, muitas vezes, moram em outras cidades como Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, 

Nova Iguaçu, Nilópolis, Queimados e mais raramente, em Volta Redonda ou em cidades da 

Região dos Lagos. As bandas e bancas de zines sempre são independentes e na maioria das 

vezes são de pessoas que moram nas cidades citadas. Porém certas vezes alguns eventos eram 

produzidos para que bandas de outros estados ou bandas internacionais viessem tocar no Rio 

de Janeiro. No entanto, mesmo nestes eventos, havia outras bandas locais na sua programação 

e exposição e venda de zine locais. Além de realizar uma etnografia desses eventos, contando 

com o grande auxílio da Amanda e da Chayenne, realizei entrevistas com algumas minas dos 

rolês com uso de gravador e câmera, com objetivo também da produção, conjuntamente com 

elas, de um filme sobre o rolê underground de minas do Rio de Janeiro e região. Com a 

proposta do filme, também realizei muitas filmagens dos shows e tirei fotografias dos 

eventos, que virão em anexo. Além disso, acompanhei as minas nas redes sociais, suas 

páginas, a divulgação dos eventos na internet e grupos de conversas em aplicativos como 

Whatsapp utilizados para organização de eventos, organização política e interação entre elas, 

de maneira geral. 

As questões que mais me provocaram deste a minha entrada em campo, conforme 

relatarei mais à fundo em seguida, foram relacionadas às questões de gênero. Como essas 

mulheres se relacionavam entre si e como se relacionavam com os homens dos rolês? Quais 

as diferenças entre os eventos produzidos por elas e os eventos produzidos por eles? Como se 

dão as relações de poder e como elas respondem a isso politicamente ou mesmo nas suas 

relações subjetivas? E por tratar-se de um grupo que interage constantemente através da arte e 

                                                           
4 De merchandising, geralmente são camisas, CDs e adesivos, às vezes podem ter bótons e bonés.   
5 Sem produtos de origem animal. 
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da música, interessei-me também por questões sobre como a música aparecia enquanto 

reflexo ou expressão de relações de gênero. Assim pergunto: qual é o papel da música na 

relação que elas têm entre elas e com os caras? O que a música que elas tocam ou que elas 

ouvem, diz sobre as relações de poder nos rolês?  

O riot é um movimento que faz parte do underground, tendo surgido a partir de uma 

crítica feminista das posturas de muitos homens no meio punk, como uma luta por 

empoderamento e apoio mútuo, assim como de enfrentamento às opressões. O título Ruído 

Feminista foi escolhido por explicitar as questões mais importantes deste trabalho e os 

objetivos da pesquisa. Os dois focos principais são a prática feminista riot grrrl, como elas 

entendem os feminismos e a música, enquanto parte das relações que elas constroem e como 

essas relações constroem a música, levando-se em conta principalmente a maneira como a 

noção de ruído aparece no seu entendimento de música. Durante algumas conversas através 

de um grupo no Whatsapp sobre a produção do filme, começamos a pensar sobre qual poderia 

ser o título, para que pudéssemos fazer uma página, divulgar o trabalho e encontrar mais 

meninas através da página para falar no filme. Amanda, então, sugeriu que o evento poderia 

se chamar “ruído ‘... alguma coisa’”, eu disse ter gostado do nome e perguntei a ela, por que 

ruído. Ela me respondeu: “Por causa de rock, underground, barulho, cena punk, poluição 

sonora hahaha. Desmistificar aquela ideia de que mulher só faz som ‘bonitinho’ etc.”. 

Escolhi colocar como título do meu trabalho “ruído ‘… alguma coisa’” também por conta 

desta conversa. 

Minha relação com o campo foi, logo de início, de reconhecimento com a sua 

proposta. Isso ocorreu, primeiramente por minha proximidade com o movimento feminista, e 

por conta de eu ter vivido e testemunhado alguns tipos de agressão e manifestações de 

machismo criticados por elas, durante uma experiência anterior de pesquisa de um grupo 

underground voltado para música e zines, porém, majoritariamente masculino. Desde o 

princípio, já me afetava (FAVRET-SAADA, 2005).  Ao mesmo tempo que essa experiência 

anterior aparece como algo que pudesse prejudicar a “objetividade” da observação, falar sobre 

tal experiência com as meninas para explicar os meus objetivos de pesquisa, trouxe uma 

relação de afeição e elas logo demonstravam querer me apoiar e ajudar na pesquisa. A 

aceitação da minha presença no campo e a prontidão delas também está muito ligada às 

questões de gênero. Com certeza se eu fosse um homem cis, o meu trabalho teria sido muito 

mais difícil ou impossível de ser realizado, dado que elas assumem uma postura de forte 

desconfiança com relação a homens cis. A desconfiança é justificada primeiramente por conta 

do histórico de agressões que várias delas sofreram. Então existe uma preocupação com a 
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preservação da segurança do grupo. E consideram que homens cis não têm como saber o que é 

sofrer misoginia, pois eles jamais seriam afetados por ela. Logo sua presença em um 

movimento que pretende combater misoginia é vista, no mínimo, com cautela. Durante sua 

pesquisa sobre feitiçaria no Bocage francês, Favret-Saada se viu frente a uma exigência de 

que ela experimentasse pessoalmente por sua própria conta e que fosse verdadeiramente 

afetada por aquela realidade. 

 

A Imprensa, a Televisão, a Igreja, a Escola, a Medicina, todas as instâncias 

nacionais de controle ideológico os colocavam à margem da nação sempre 

que um caso de feitiçaria terminava mal: durante alguns dias, a feitiçaria 

era apresentada como o cúmulo do campesinato, e este como o cúmulo do 

atraso ou da imbecilidade. Assim, as pessoas do Bocage, para proibir o 

acesso a uma instituição que lhes prestava serviços tão eminentes, ergueram 

a sólida barreira do mutismo, com justificações do gênero: ‘Feitiço, quem 

não pegou não pode falar disso’ ou ‘a gente não pode falar disso com eles’. 

(FAVRET-SAADA, 2005, p. 3) 
 

 Desta maneira, ela somente poderia transpor a sólida barreira do mutismo se ela 

própria experimentasse o feitiço. Do mesmo modo, para que uma relação de interlocução com 

as minas riot fosse possível, era preciso que antes eu tivesse me afetado, que eu tivesse tido a 

experiência de sofrer opressão. O “ser afetado” pode ser confundido com a noção de 

experiência, e, a afirmação da importância de sofrer os afetos e usar o “ser afetado” como 

uma das escolhas metodológicas para a etnografia, pode talvez ser vista como uma tentativa 

de garantir uma autoridade, dizendo que “não somente estive lá e observei-participei, mas 

verdadeiramente me afetei”. Clifford faz uma crítica ao uso da noção de “experiência” como 

maneira de garantir a autoridade etnográfica, assinalando que, trata-se, muitas vezes, de um 

conhecimento subjetivo e pessoal e não intersubjetivo e dialógico (CLIFFORD, 1998). De 

acordo com a análise de Bondía: 

 

“[...] se a experiência não é o que acontece, mas o que nos acontece, duas 

pessoas, ainda que enfrentem o mesmo acontecimento, não fazem a mesma 

experiência” (BONDÍA, 2002, p. 27). 
 

Porém, Favret-Saada reconhece que quando é afetada ela não tem como saber de que maneira 

o outro é afetado, colocando que a ela o máximo a ser comunicado é a intensidade dos afetos 

do outro, porém não o afeto em si. Deixar-se afetar então, aparece com outro objetivo, que 

não garantir uma autoridade, mas exatamente garantir o diálogo e a intersubjetividade. 

Objetiva deslocar-se da sua posição de autoridade, e consequentemente de poder em relação a 

quem se estuda, e buscar se posicionar em uma relação de interlocução o mais horizontal 
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possível, e esse posicionamento têm, consequentemente, efeitos positivos em termos de 

produção de conhecimento.  

 

“[...] entre pessoas igualmente afetadas por estarem ocupando tais lugares, 

acontecem coisas às quais jamais é dado a um etnógrafo assistir, fala-se de 

coisas que os etnógrafos não falam”. (FAVRET-SAADA, 2005, p. 6) 
 

Por conta das relações de poder que historicamente permeiam a pesquisa etnográfica, estando 

a pessoa que pesquisa sempre em uma posição de autoridade, não é possível garantir 

absolutamente que o problema da falta de intersubjetividade da experiência seja resolvido e 

pare completamente de existir, dado que a mim é impossível acabar com uma relação de 

poder preestabelecida. No entanto, tento amenizar os possíveis efeitos da minha autoridade, 

de maneira que não apenas deixe-me afetar para a produção descrições sobre o campo, mas 

deixe-me afetar também para criar laços com as pessoas e garantir espaço e autoridade delas 

na produção desta etnografia. Esta experiência acontece de maneira especial por meio das 

filmagens para o filme e nos momentos de participação nas performances musicais. 

 

1. Metodologia e Primeiras Impressões 

Para Anthony Seeger (2008), sons que são ouvidos na música não são meramente sons 

enquanto um fenômeno físico. Para ele, são as pessoas que fazem a música e outras que a 

ouvem. Logo, para entender a música é essencial entender o contexto social e cultural que dá 

sentido àqueles sons, ou entender a maneira como as pessoas, que são parte de determinado 

contexto, dão significado àqueles sons.  Geertz (1997) também fala algo semelhante quando 

trata sobre arte como sistema cultural e propõe uma análise semiótica da arte. Ele coloca que 

o sentimento que um povo tem pela vida não é transmitido somente pela arte, mas também 

através de outras esferas da cultura, como a moralidade, política, formas de lazer ou no caso 

deste trabalho, através das relações de gênero. Deste modo, estudar a música para além do 

fenômeno físico, como algo feito pelas pessoas, significa compreender a música com relação 

às outras dimensões da cultura, incluindo suas relações sociais. Ao tratar sobre a etnografia da 

música, Seeger elabora um método para identificar o que perguntar e o que observar a 

respeito de uma performance musical com este objetivo de compreender a música de maneira 

integrada. Para Seeger, a etnografia da música está ligada à transcrição dos eventos musicais 

levando em conta:  

"Quem está envolvido, onde e quando acontece, o que, como e por que 

está sendo executado e quais os seus efeitos sobre os performers e a 

audiência? " (SEEGER, 2008. p. 253) 
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A prática principal que escolhi para o início da pesquisa foi a ida aos eventos. Meu 

esforço era fazer uma etnografia da música conforme Anthony Seeger a conceitua, 

questionando: “Quem” são as riot grrrls? Every girl is a riot grrrl?6 “Por que” tocar e 

participar de eventos em certos espaços e em outros não? “Como” geralmente ocorre um 

evento? De que maneira as noções de empoderamento e enfrentamento se relacionam com a 

música e a arte? E por conta da forte presença das questões de gênero, a comparação entre 

diferentes configurações de evento. Quais as diferenças entre um evento organizado “por 

minas e para minas” e um “por caras e para minas? ”  

Em princípio, conversei com uma amiga que eu sabia que ia aos rolês de minas e 

perguntei a ela se poderia me ajudar. Combinamos uma ida ao próximo evento, onde 

conversaríamos mais sobre a minha proposta. O evento aconteceria em um espaço ao qual 

chamarei de Sala, no centro do Rio de Janeiro. Antes de ir ao evento, encontrei a minha 

amiga, Sofia, no centro de Niterói e fomos para a casa de Bonnie em Icaraí, e então iríamos 

junto para o evento no Rio. Bonnie tocaria como DJ nos intervalos entre uma banda e outra e, 

também, ao final do evento, mas quando chegamos em sua casa, ela não tinha separado as 

músicas que ela tocaria. Ela tinha bastante material em vários CDs, mas não sabia o que tinha 

gravado em cada um e ainda teria que fazer download de algumas músicas que foram pedidas 

em postagens e comentários no evento do Facebook. A quantidade de tarefas a serem feitas 

era grande e o tempo não seria suficiente para chegarmos no evento até as 22h, que era o 

horário marcado para o início. De fato, nos atrasamos bastante, saímos de Niterói apenas às 

23h, porém não foi um grande problema, dado que o evento também havia atrasado – algo 

relativamente comum. 

O tempo que ficamos na casa, eu e Sofia a ajudamos a organizar músicas, e durante a 

maior parte deste tempo, Bonnie se arrumava enquanto conversávamos. As músicas 

escolhidas eram, em grande parte, de bandas de mulheres de vários estilos musicais. Havia 

algumas outras bandas de post-punk e indie, e além destas músicas, Bonnie pedia também 

algumas músicas de funk.  

Em determinado momento começamos a conversar sobre os eventos em si e “as tretas 

do underground”, como elas chamavam. Falávamos sobre um caso conhecido de um evento 

feminista que convidou para tocar uma banda que tinha como um dos membros um homem 

que havia agredido uma mina. A repercussão deste acontecido foi grande entre as minas riot e 

                                                           
6 A frase, traduzida como “Toda garota é uma riot grrrl” aparece como um dos lemas do riot, uma das músicas 

mais conhecidas, a Patriarcal Laws – Leis Patriarcais – começa com a letra “Three things you should learn: riot 

grrrl will never die; every girl is a riot grrrl; stop boys’ violence! ”, traduzida por mim como “Três coisas que 

você deveria aprender: o riot grrrl nunca vai morrer; toda garota é uma riot grrrl; pare a violência dos meninos! ”. 
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outras minas artistas na internet, sendo ainda um assunto recorrente. Em meio a várias críticas 

a eventos que colocam bandas com homens agressores para tocar uma delas citou a música 

Homenagem da Bulimia, falando que era exatamente sobre isso que a música estava falando.  

 

"Com o seu poder de influência você optou por agradar 

Uma porrada de moleques que mal conseguem pensar7 

Fazer rimas com buceta é a sua maior influência 

Isso que é agredir pra você? Atitude??! Irreverência??!" (Homenagem, 

Bulimia) 

 

Aparecia neste momento a postura crítica em relação aos caras punk, ou “machocore” 

como algumas vezes elas se referem a homens do underground que agem de maneira 

considerada machista. Após esse tempo de conversa e escolha de músicas, finalmente 

pegamos um ônibus e nos dirigimos para a Sala. O local do show ficava em uma rua de 

iluminação baixa e pouco movimentada. Em frente ao espaço, quatro ou cinco pessoas 

conversavam enquanto bebiam cervejas e fumavam, Sofia e Bonnie conheciam as pessoas 

então as cumprimentamos e elas nos informaram que o primeiro show iria começar naquele 

momento. Subimos as escadas feitas de metal até o primeiro andar, chegando a um pequeno 

corredor da largura poucos centímetros maior que a largura de uma porta. À esquerda havia 

outra escada que levava para um corredor onde estavam guardados os instrumentos e outros 

pertences das bandas, porém não cheguei a subir para olhar o que mais teria lá. Depois 

descobri que o prédio tinha outras salas comerciais que não eram alugadas pelo grupo 

responsável pela Sala. Havia também um recuo de no máximo dois metros entre a escada e o 

corredor e neste recuo estava uma mesa redonda de madeira sobre a qual alguns pôsteres de 

temática feminista e outras temáticas feminista eram expostos. A artista que havia criado os 

desenhos dos pôsteres sentava-se próxima à mesa em uma cadeira escolar. No corredor havia 

outra cadeira escolar com uma pequena mesa, onde uma pessoa cobrava o valor da entrada e 

carimbava “Sala” na mão das pessoas que pagavam e entravam. A menina que realizava esta 

tarefa nos ofereceu potinhos de glitter para passarmos no rosto, caso quiséssemos. Sofia e 

Bonnie aceitaram, então decidi passar o glitter também. No corredor havia algumas pessoas 

em pé uma ao lado da outra, encostadas na parede conversando. Passei por essas pessoas com 

certa dificuldade, por conta da falta de espaço e fui olhar como era o local do show. Ele tinha 

cerca de 4m por 5m, com um banheiro ao fundo à direita e à esquerda um corredor levava a 

um espaço de aproximadamente 2m por 2m onde estavam sendo vendidos os lanches e 

bebidas. Na parede à esquerda de quem entra ficava um computador, algumas caixas de som e 

                                                           
7 Foi feita uma ressalva por elas quanto a esse “mal conseguem pensar”, por considerarem capacitista, que seria 

a opressão contra pessoas que têm algum tipo de deficiência.  
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a mesa de som. Neste espaço, se apertavam 20 a 30 pessoas com a banda que já iniciava sua 

apresentação. A guitarrista estava praticamente na porta da entrada e não esbarrar na guitarra 

ao entrar era bastante difícil e a vocalista cantava no meio do público, dado que não havia 

palco. A intensa proximidade física entre as pessoas era exigida pelo espaço reduzido e 

quando as bandas começavam a tocar, o som envolvia completamente as pessoas. Era possível 

sentir as vibrações em todo o corpo. A decoração das paredes da Sala era feita com pôsteres 

de tamanho de uma folha A4, com temática variada, a maior parte voltada para música, 

política, feminismo e cobriam as paredes completamente. Atrás da banda estava pendurado 

um tapete de sala de estar com cerca de 2m por 2m e no teto havia um pano cinza parecido 

com uma manta, porém mais grosso, pouco maior que o tapete com luzes do tipo pisca-pisca 

na cor azul acesas de modo constante, fornecendo a iluminação deste espaço em conjunto com 

a luz que vinha dos corredores. Assisti ao primeiro show com Sofia, que dizia gostar bastante 

da banda – chamada Noras de Newton8 – porque ela gostava muito das letras de algumas 

músicas, que eram muito “dyke drama9”. Quando acabou o show da Noras de Newton, 

algumas pessoas desceram, esvaziando um pouco o lugar e Bonnie começou a tocar as 

músicas que havíamos escolhido, enquanto a banda que acabara de tocar retirava seus 

instrumentos, seguida pela próxima banda que arrumaria o espaço e faria a passagem de som. 

Parte das pessoas ficaram dentro da casa apenas observando a movimentação, conversando e 

seis meninas dançavam as músicas que Bonnie tocava. Conforme passava o tempo e 

aproximava-se o momento de início da apresentação da banda, as pessoas do lado de fora 

começavam a entrar. Quando a banda começou a tocar, Bonnie, Sofia e outras pessoas saíram 

do espaço para o corredor da entrada. Sofia e as meninas que dançavam haviam descido para 

a rua. Fiquei mais alguns minutos no corredor e desci também. Na rua havia por volta de 10 

pessoas. Me aproximei de Sofia e ela explicou que desceu porque não estava “afim de ver 

banda de machinho”. Eu ri e falei que tinha bastante gente na rua que parecia também não 

querer ver. Ela disse que naquele evento não tinha acontecido tanto essa reação, mas que já 

foi a shows nos quais esse movimento era muito mais nítido. Sofia falou sobre um festival 

que aconteceu no qual tinham bandas de minas e uma banda que só tinha homens e que 

quando a banda de machinho começou a tocar, “as sapatão saíram tudo, eles ficaram tocando 

lá sozinhos praticamente”.  

Depois de um tempo subimos e sentamos na escada que dava para o segundo andar. A 

vocalista da Trash No Star, Leticia, cumprimentou a gente e perguntou se alguém tinha papel 

para emprestar. Como nenhuma pessoa tinha papel, eu disse que eu tinha, mas só papel 

                                                           
8 Figura 1. 
9 Tradução: “Drama sapatão”.  
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higiênico. Ela disse que servia, pegou um pedaço e me agradeceu, sentando-se à mesa escolar 

para copiar a setlist do show, que estava salva no celular, para o papel higiênico. Logo após 

este momento, o show da segunda banda acabou, Bonnie voltou a tocar, e entramos para ouvir 

e esperar o início do show da Trash No Star. Algumas pessoas acharam engraçado o fato de o 

setist estar escrito em um papel higiênico amassado que a Leticia guardara no bolso.  Uma 

pessoa do público falou no intervalo entre as músicas, de modo que todo o público a ouviu: 

“você tá enxergando mesmo o que tá escrito aí? ”, o comentário foi seguido de risadas. 

Durante o show, Sofia foi chamada a fazer uma participação e cantou uma música com a 

banda. No final, Bonnie voltou a tocar e as pessoas dançavam por um tempo, mas pouco a 

pouco iam embora. Sentei na escada para o segundo andar novamente, pois já estava com 

sono e cansaço, pois já era por volta de 4h da manhã. Enquanto isso, dentro do espaço de 

show, estavam no máximo 7 pessoas dançando e as pessoas da organização limpavam o local. 

Quando faltavam poucos minutos para as 5h, Sofia e mais uma menina dormiam nas cadeiras 

no corredor e eu permanecia na escada, Bonnie parou de tocar e se despediu e pouco tempo 

depois eu e Sofia fomos embora também.  

Com a ida a esse evento pude perceber que não seria suficiente apenas ir aos shows e 

festivais para atingir meus objetivos com esta pesquisa. Conversas informais se mostraram 

mais produtivas, porém essas conversas seriam difíceis de acontecer durante os shows com 

música alta tocando. Por conta disso, perguntei a Sofia com quem mais eu poderia falar, neste 

momento da pesquisa, pois planejava ir aos ensaios de algumas bandas e conversar durante os 

ensaios. Entrei em contato com algumas meninas, que Sofia havia me indicado, explicando a 

pesquisa e meus objetivos, todas me responderam positivamente, porém durante algumas 

semanas nenhuma delas me chamou para ensaios, o que acabou sendo uma tentativa frustrada. 

Porém uma delas, a Amanda, me respondeu marcando para ir a um evento e conversarmos. O 

evento era no mesmo local que havia sido o anterior, a Sala, era o lançamento do um álbum 

de uma banda. Encontrei em Niterói com dois amigos da Amanda e fomos juntos para o Rio 

de Janeiro encontrar com ela. Andamos até a Sala e, desta vez, chegamos bem antes do 

horário que o evento estava marcado para começar. No local tocavam músicas punk, post-

punk e riot, algumas das músicas eram bandas locais do Rio de Janeiro, mas a maioria eram 

bandas estrangeiras. Quando chegamos havia quatro pessoas lá, os responsáveis pelo local e 

pela organização no dia. Sentamos em alguns banquinhos que estavam próximos à porta do 

banheiro e começamos a conversar sobre riot grrrl. Amanda me explicava o que era o riot 

para ela: 
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“O riot independe de estilo musical, qualquer estilo, em especial no rock, pode ser riot grrrl. 

O riot surgiu do punk, mas o riot é riot e o punk é punk. Toda banda de mina ou com mina é 

riot, independente do estilo porque sempre é um protesto uma mina num palco, mesmo que 

não seja letra de protesto, ela estar alí é um protesto”. 
 

Ela falou também sobre sentir-se poderosa ao pegar em um instrumento, até mais do 

que só cantar, pois aquilo era algo que não era esperado de uma menina. Enquanto falava, 

tentava lembrar de bandas do Rio de Janeiro que ela conhecia para me indicar para que eu 

procurasse as pessoas para conversar. Em determinado momento, começou a tocar uma 

música de uma banda dela no local e quem estava lá começou a elogiar. Ela demonstrou estar 

com vergonha e falou que gostava de tocar para pouca gente, em espaços pequenos, que não 

conseguia se imaginar tocando nesses palcos altos com um público enorme. Ela falava que 

“isso de colocar a banda em um palco alto é colocar a banda em um pedestal e isso é ruim, a 

banda não é para estar acima do público”. Essa percepção dela do palco como espaço de 

poder, parece ser uma leitura que as meninas do riot fazem de uma maneira geral. Em vários 

momentos ela falava sobre o empoderamento, e a importância de ocupar palcos e pegar 

instrumentos, como uma maneira de tomar e ocupar o local de poder que antes era um local 

exclusivamente masculino. Enquanto conversávamos aos poucos algumas pessoas chegavam, 

havia, até aquele instante, 5 a 10 pessoas no espaço  

Expliquei para Amanda que eu estava começando a pesquisa, mas que eu queria ter 

mais conversas como aquela, que durante os eventos raramente eu tinha essa oportunidade, 

falei que pensava em marcar com as meninas que têm bandas para ir aos seus ensaios, gravar 

áudios, talvez vídeos curtos. Ela disse que era uma ótima ideia e propôs animadamente que 

fizéssemos um documentário sobre o riot grrrl do Rio de Janeiro, o que eu imediatamente 

aceitei. Falou para combinarmos um dia para que ela fosse na minha casa, falava muito 

animadamente: 

 

“Vai ser histórico fazer isso, cara!!! Não existe nenhum documentário no Rio de Janeiro... 

São Paulo tem vários, no Sul, no Nordeste, em vários lugares do Brasil tem, mas no Rio não 

tem... E a gente tem que fazer isso logo, porque os anos 90 já passaram, estamos em 2015 e 

não existe nenhum registro desse tipo! Vou ter orgulho de fazer isso, vou levar o 

documentário em todos os lugares que eu for tocar”. 
 

Sugeriu que fizéssemos a exibição do documentário no próximo Sufrágio, um dos 

maiores eventos de riot do estado, que ela organiza junto com outras meninas e pessoas trans. 

Concordei com a ideia, disse que se fizéssemos a tempo poderíamos exibir e fazer um debate 

com as meninas sobre o filme. A banda já havia chegado e pouco tempo depois começou a 

tocar, porém nós continuamos sentados nos banquinhos. Em determinado momento ela falou 
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para eu ir filmar a menina que tocava bateria com a minha câmera do celular para depois usar 

no filme, demonstrando sua empolgação com a ideia de fazer o filme, então gravei alguns 

segundos e depois voltei para onde estávamos. Assim que acabou o show, fomos embora 

junto e andamos em direção ao ponto de ônibus mais próximo, na Lapa, enquanto andávamos 

continuamos a conversar. Amanda falava sobre a importância de um registro e sobre as 

especificidades do riot do Rio de Janeiro. 

 

“A coisa é que não tem uma ‘cena’ aqui né? Aí as pessoas acham que não tem banda, mas 

tem banda sim, só que tá todo mundo espalhado. Não existe uma panelinha que nem tem em 

São Paulo. E a quantidade também é bem menor que em São Paulo”. 
 

Após o evento nos comunicamos pela internet e começamos a pensar conjuntamente 

sobre a realização deste filme. Poucos dias após, ela me disse que entrou em contato com 

várias outras meninas falando que eu estava fazendo uma pesquisa e que nós iríamos fazer um 

documentário junto, essa foi a minha entrada definitiva em campo e o momento no qual todas, 

ou a maior parte das minas com quem eu falava já sabiam quem eu era e sabiam sobre a 

pesquisa e o filme. Ela me colocou em um grupo de conversa para a organização de eventos, 

onde pude interagir e me aproximar de várias das meninas e posteriormente entrei em outros 

grupos de conversa também de minas do Rio. Minha aproximação também trouxe o convite 

para tocar em uma banda, sobre o que falarei mais à frente. Por fim, a metodologia para a 

pesquisa ficou definida, conforme colocado na introdução, como a etnografia dos rolês, as 

conversas na Internet em grupos, a participação tocando com uma banda em algumas 

oportunidades e as entrevistas para a gravação do filme.  

 

2. Punk é Punk e Riot é Riot 

2.1 História 

Conforme Sahlins (2008) aponta, é fundamental atentar para a história e os eventos 

para a compreensão da dinâmica cultural, pois eventos são capazes de modificar estruturas, de 

modo que há presença de estrutura na história e história na estrutura. Assim como Sahlins, 

Bourdieu (1983) também critica a análise de signos e símbolos culturais e das estruturas por 

eles mesmos, porém, enfoca que a análise não pode ser isolada das disputas simbólicas que 

sustentam este sistema de signos. Desta maneira, ao concordar com as leituras de Sahlins e 

Bourdieu, penso ser importante tratar, mesmo que brevemente, da história do punk e do riot, 

para compreender o riot grrrl e o contexto que levou ao seu surgimento, assim como as 

disputas simbólicas atuais. Tomo como base os textos de Barcellos (2008), Bittencourt 
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(2011), Bivar (1988), Costa (1993) e Melo (2008) para a explanação a seguir. O punk surge na 

década de 70 com uma posição de contestação do status quo. No início desta década o 

mainstream musical do rock era de bandas que faziam uma junção com o jazz fazendo música 

progressiva. Os grupos de destaque do mainstream do início de 70 mantinham uma relação de 

distância com o público, representada pela própria distância do palco. Havia também o 

investimento em vários instrumentos musicais diferentes e em alguns casos, até mesmo um 

avião próprio como o do Led Zeppelin. Um forte glamour se associava à produção musical e à 

emergência de verdadeiros ‘rock stars’. Sua produção era fortemente controlada pela indústria 

fonográfica, sobretudo pelas majors (BARCELLOS, 2008; BIVAR, 1988). O punk aparece 

com a proposta inversa, de retorno à simplicidade sonora e produção independente. Nos 

Estados Unidos começam a aparecer bandas como The Ramones e Patti Smith nos bares de 

Nova York, com destaque para a casa CBGB. A CBGB tinha uma distância menor entre palco 

e público e também não tinha uma boa tecnologia de amplificação do som, proporcionando 

um som de baixa fidelidade e bastante distorcido. No mesmo momento, no Reino Unido, 

surgiam bandas como Sex Pistols, Siouxie and the Banshees e The Clash. O punk era uma 

manifestação nova e não era abordada pela mídia mainstream, a própria comunicação e 

divulgação de bandas também se dava também de maneira independente, através de fanzines. 

As fanzines eram publicações feitas por fãs das bandas e podiam ser reviews de novas 

músicas, de shows ou festivais. As publicações também objetivavam a simplicidade e 

facilidade de produção e distribuição. O fã produzia a fanzine e então a fotocopiava e 

distribuía por conta própria. Mais recentemente, chamam-se as fanzines apenas por zines, 

fazendo-se a crítica de que o punk é contra ídolos e líderes. Acredito que essa mudança 

também se dê por conta da mudança e alargamento das possibilidades da produção, deixando 

de ser apenas publicações sobre bandas, passando a ser sobre política ou ainda uma 

publicação de arte com desenhos ou quadrinhos. 

Na Europa, bandas com sonoridade punk também começam a surgir com as idas de 

bandas do Reino Unido para países europeus, ganhando força na década de 80. Ao mesmo 

tempo, esta sonoridade perdia um pouco de sua força entre as bandas consideradas 

tradicionais surgidas nos Estados Unidos e no Reino Unido em 70. As posições políticas 

começam a se radicalizar. Por um lado, há o crescimento de discursos anarquistas e, por outro, 

o surgimento de grupos de extrema direita apoiadores de regimes fascistas, como os 

skinheads. Os skinheads, no princípio, eram próximos ao reggae e se interessavam por 

elementos da cultura jamaicana, e desde sua origem até os anos 80, estes se diversificaram em 

distintas correntes, até mesmo algumas de esquerda. Porém, nos anos 80, os apoiadores de 
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regimes fascistas eram a maioria entre os skins. Em sua obra sobre os Carecas do Subúrbio, 

Costa coloca que em meio à uma midiatização e comercialização do punk através do new 

wave, punks e skinheads entravam em conflito. Ao serem acusados pela mídia como 

inconsequentes e violentos, alguns punks de bandas e zineiros começaram a produzir um 

discurso de que eram conscientes e sua postura de enfrentamento e combate ao Estado. Os 

skinheads viam essa postura como uma forma de ceder à mídia e vender-se, assim como no 

caso do new wave, e radicalizaram posições de extrema direita em seu discurso e suas ações. 

Ainda hoje, há conflitos entre skinheads e punks, algumas vezes se estendendo ao riot grrrl.  

Nos Estados Unidos, após o new wave, há um ressurgimento do punk com algumas 

bandas da Califórnia como Dead Kennedys e Bad Brains. Essas novas bandas ficaram 

conhecidas como bandas de hardcore. Barcellos explica que o hardcore era uma vertente do 

punk, mas com acordes tocados em velocidade mais rápida e uma forte crítica ao sistema 

político mundial. O hardcore teria também, como marca, uma total independência em relação 

às grandes gravadoras. 

 

O movimento, agora, apresenta organizações que se espalham por várias 

partes do mundo de maneira independente: montando gravadoras, selos 

para distribuição de suas gravações e uma rede grande de locais para 

apresentações de seus grupos. (BARCELLOS, 2008. P. 120) 
 

Uma série de outras correntes do punk surgem a partir deste momento. Algumas como 

subdivisões do hardcore ou se mistura com outros gêneros musicais, como do metal, do rap. 

Algumas correntes que buscam uma radicalização de alguma postura política, como o 

anarcopunk, têm como base, princípios anarquistas e a luta contra as desigualdades sociais a 

partir da ação direta, desobediência civil, boicotes e ocupações de espaços abandonados 

(MELO, 2008). Estes grupos agem a partir de filosofias críticas compartilhadas entre alguns 

punks, como os straightedge – caminho reto –, que criticam o consumo abusivo de drogas, 

álcool, as atitudes violentas de autodestruição, aderindo posteriormente ao vegetarianismo ou 

veganismo e à causa da liberação animal (BITTENCOURT, 2011). 

Na década de 90, o movimento riot grrrl teria se iniciado em Olympia nos Estados 

Unidos, por meio de uma zine criada por Katheleen Hanna e Tobi Vail e outra zine, criada 

mais tarde, com a participação de Katie Wilcox. Estas zines teriam dado origem à Bikini Kill, 

conhecida como a primeira banda riot grrrl (MELO, 2008). A partir desta banda, outras 

importantes teriam sido formadas, tais como Bratmobile e Babes in Toyland. No Brasil, o riot 

grrrl surge com bandas como Dominatrix de São Paulo e Bulimia de Brasília. As zines e as 
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letras das bandas traziam uma crítica e questionamento das desigualdades de gênero dentro do 

punk. 

 

Por ser contestatório do status quo, o punk não é, em princípio, misógino. 

Entretanto, o que se percebe é que esse questionamento é externo, voltado 

para a sociedade e não para a sua dinâmica interna. As relações de gênero 

dentro da cultura punk em si não são problematizadas e acabam por 

reproduzir as mesmas desigualdades a que, em tese, seriam contrárias. 

(MELO, 2008, p. 15) 
 

Melo aponta que a partir da crítica e questionamento das desigualdades de gênero, elas 

buscam combater a misoginia e promover a união entre garotas e acabam por se afastar do 

punk. Isso fica explícito na fala já anteriormente citada da Amanda, quando ela coloca que 

riot independe de estilo musical, ele veio do punk, mas o “punk é punk e o riot é riot”. Para 

ela, não há esse condicionamento, desde de que aquela banda, evento, arte, se proponha a 

combater a misoginia e sirva à união e empoderamento das minas. No entanto, algumas 

semelhanças com o punk como um todo, ou correntes do punk são percebidas, mantendo-se a 

noção de independência e do “faça você mesmo”. Mantem-se também a produção de zines, 

porém, na maior parte das vezes, com intuito político feminista ou tratando-se sobre temas 

que raramente são relacionados a reviews de bandas. Coloca-se em foco a presença de um 

discurso de liberação animal e a preferência por colocar produtos veganos para venda nos 

eventos. Verifica-se igualmente, a própria produção independente de eventos, a criação de 

selos próprios, boicotes, ocupações e luta contra a desigualdade social, porém com as 

especificidades próprias ao riot grrrl. 

 

2.2 Riot como Ação Coletiva 

A visão que Howard Becker propõe para uma análise da arte de um ponto de vista das 

ciências sociais é percebê-la como uma ação coletiva, através da percepção de como funciona 

a cooperação e os elos cooperativos em torno da produção de uma obra. Ele aponta que, em 

sua visão, toda obra de arte envolve redes elaboradas de cooperação. Uma música precisa ser 

composta, ensaiada por um grupo de músicos, provavelmente a em algum estúdio, que deve 

ser preparado e operado por outras pessoas. O espaço onde a apresentação vai acontecer deve 

ser reservado, alguém precisa fazer a divulgação para que o público interessado compareça. 

Além disso, é preciso operar o som, limpar o local, entre outras tarefas a serem realizadas para 

que seja possível a apresentação musical. Becker coloca que, para que a obra exista, existe 

uma divisão do trabalho por trás desta e seria papel das ciências sociais voltadas para o estudo 

da arte, analisar como se dão essas relações de divisão do trabalho. A partir deste ponto de 
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vista, falar sobre punk, hardcore, riot grrrl, ou underground e eventos independentes em 

geral, é em sua essência falar sobre a arte como ação coletiva, ou os rolês como ação coletiva. 

O punk, como falado antes, se pauta, em grande parte, na noção do D.I.Y, faça você mesmo, 

como uma noção de independência que qualquer pessoa teria para produzir quaisquer tipos de 

artes por conta própria. No entanto, o que pude observar nos discursos sobre punk, esse D.I.Y. 

não necessariamente surge como uma independência individual, mas sim como uma 

independência coletiva. A independência desejada é a independência com relação às grandes 

gravadoras, ou empresas, mídia tradicional, ao mesmo tempo que propõe uma cooperação 

entre os punks, ou entre as minas riot para que essa independência seja possível. Os slogans 

de “support your local scene”10 ou “support your local grrrl gang”11 são algumas evidências 

disso. Na segunda frase fica explícita também a questão do gênero. É pedido que haja apoio 

especificamente às “gangues” de garota, ao invés de uma ideia mais geral de “cena local”, 

dado que muitas vezes a ideia geral remete aos eventos dos caras. Deste modo, a 

independência que elas desejam não é apenas com relação às empresas e mídia, mas muito 

fortemente uma independência coletiva das minas em relação aos caras. 

Para um rolê acontecer, alguns elementos cooperativos são importantes: é preciso que 

haja um espaço para o evento, um grupo de pessoas que chegue cedo para arrumar o espaço e 

outro que fique até o final para fazer a limpeza. Uma pessoa que fique na porta para cobrar as 

entradas, caso haja cobrança; uma pessoa para ficar no bar vendendo bebidas e comida, 

quando não houver outras pessoas vendendo no evento. É preciso também, uma pessoa que 

vai operar o som; alguém para vender o merchan da banda, e, finalmente artistas vendendo 

zines, pôsteres, bolsas, adesivos e as próprias bandas. Esse trabalho costuma ser dividido entre 

as pessoas que estão na organização de um evento, sendo que uma pessoa pode fazer mais de 

uma dessas tarefas durante um mesmo evento, revezando com outras pessoas. Do mesmo 

modo que em diferentes eventos uma mesma pessoa pode cooperar de maneira diferente, não 

estando sempre fixa à mesma posição na rede de cooperação. A princípio, cada uma dessas 

tarefas é fundamental e sem elas o evento não ocorre ou ocorre com problemas, e isso é 

reconhecido pelas pessoas que participam dos eventos. No entanto, estar na posição de artista, 

por exemplo, é uma posição de maior visibilidade, maior voz e de certa maneira, maior poder. 

Muitas vezes as minas poderiam cooperar em determinado evento, talvez ficar na porta e 

cobrar as entradas, ou então ficar “segurando o casaco do namorado” 12, porém isso não era 

                                                           
10 Tradução: “apoie a cena local”. 
11 Tradução: “apoie a gangue de garotas local”. 
12 A frase vem da música Apoia Mútua da Anti-Corpos “Muleque machista e misógino que leva a namorada pra 

segurar teu casaco”. 
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suficiente para elas e causava frustração. De certo ponto de vista, percebe-se então uma certa 

divisão generificada do trabalho nos eventos de caras que as minas criticam. Bourdieu (2014) 

quando fala sobre a questão da divisão do trabalho entre homens e mulheres aponta 

justamente que mulheres tendiam a exercer tarefas ainda associadas ao espaço doméstico ou 

ao cuidado, como de recepcionista, secretária, atendente, e estas tarefas por sua vez, são vistas 

como hierarquicamente inferiores em relação a outras tarefas que homens poderiam realizar 

com maior frequência ou que são incentivados a realizar. No underground essa característica 

também aparece quando a mina vai ao evento, mas os caras a colocam apenas nas tarefas que 

não são as de maior visibilidade como a de tocar ou expor. Uma mina que tem costume de 

vender comida vegana nos eventos punk contou, certa vez, que achava ruim que na maioria 

das vezes não há espaço para as minas fazerem qualquer tipo de tarefa de maior visibilidade. 

Contava que, no máximo as minas seriam vistas como úteis para vender o rango vegan. Na 

leitura dela, eles veriam a mulher com utilidade apenas para cozinhar para eles, e acrescentou 

que ela adorava cozinhar, mas não queria ser “a mina do rango vegan”, porque ela e outras 

minas seriam capazes de muito mais. Porém, elas quebram com essa lógica e se recusam a 

seguir as convenções do mundo artístico underground masculino. Mundo artístico é o 

“conjunto de pessoas e organizações que produzem os acontecimentos e objetos definidos por 

esse mesmo mundo como arte” (BECKER, 1977b, p. 9), ou no caso, como punk, hardcore ou 

underground. As meninas frequentam, na maior parte das vezes, eventos de caras, participam 

dos rolês dos caras, até perceberem que aquilo não é o ideal para elas, o que as leva a buscar 

e se encontrar nos rolês de minas.  

Para que a música seja produzida ou o evento aconteça, não se discute todos os passos 

e o que deve ser feito no momento em que alguma decisão precisa ser tomada, pois muitas das 

decisões são tomadas com base em acordos anteriores que se tornaram habituais, conforme 

Becker coloca. Os músicos, por exemplo, sabem tocar determinada música apenas ao falar seu 

nome e o tom, pois já existe uma convenção de como aquela música é tocada, que escala é 

usada, seu tempo, melodia e letra. As convenções podem determinar também a duração de um 

show, por exemplo. Nos eventos, a maior parte dos shows se realizam em no máximo até 30 

minutos.  Quando uma banda excede muito esse tempo as pessoas já começam a questionar a 

postura da banda, em especial se for uma das primeiras bandas pois ocasionará em um atraso 

de todas as outras bandas e atrapalhará a organização de todo o evento em seguida. As 

convenções podem determinar também quem tem o direito de tocar e quem tem o dever de 

ficar segurando o casaco. Por outro lado, estas convenções não são regras imutáveis ou 

inquestionáveis, prova disso são as meninas feministas punk riot grrrls nos anos 90 ou as 
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minas da atualidade que resistem no mundo underground. Porém, quando uma convenção é 

questionada e um grupo tenta mudar determinada convenção, é bem provável que haja uma 

resistência por parte do grupo que é integrado naquele mundo.  

 

“Quando novas pessoas criam com sucesso um novo mundo que define 

outras convenções como sendo valor artístico, todos os participantes do 

velho mundo que não podem ganhar um lugar no novo saem perdendo”. 

(BECKER, 1977a, p. 220) 
 

Então, houve descontentamento por parte dos caras, quando nos anos 90 as minas 

começaram a fazer eventos exclusivos para elas, e há também hoje quando fazem eventos 

com alguma atividade exclusiva mesmo que seja uma roda de conversa breve. Ou quando são 

feitos gestos de chamar as meninas para frente e pedir que homens não entrem na roda punk13, 

também frente às exigências de que as bandas nos eventos que elas produzem tenham minas.  

 

2.3 Campo do Underground 

Conforme deve ter ficado nítido, as minas estão em constante disputa com os caras 

para garantir rolês que as incluam e nos quais elas sejam protagonistas. Essas disputas podem 

também ser vistas sob o conceito de campo underground, no sentido em que Bourdieu dá para 

“campo”, como um espaço de disputas. Ao tratar sobre o que ele chama de campo artístico, ou 

campo da produção cultural, Bourdieu (1983) critica a análise sistemática semiótica que vê as 

relações simbólicas como um fim em si mesmas, e enfatiza que sua teoria difere 

fundamentalmente destas, pois para ele é preciso levar em conta também as tomadas de 

posição, isto é, a noção de que um sistema não é produzido por uma busca coerente por 

consenso, mas sim composto por conflitos simbólicos. A partir deste ponto de vista, também 

critica o conceito de Howard Becker de arte como ação coletiva, que sugere uma cooperação 

e colaboração, em detrimento de uma discussão sobre as lutas internas. Para Bourdieu, são as 

lutas internas que unificam e geram um sistema, e o próprio campo artístico, logo essenciais 

para a observação. A análise de Becker considera que conflitos e resistência a mudança 

possam existir, conforme foi explanado acima, no entanto, sua percepção difere da análise de 

Bourdieu. Enquanto Becker vê estes conflitos como mudanças de convenções que precisam 

ocorrer durante o tempo para que aquele mundo artístico continue existindo e suas redes 

cooperando, Bourdieu percebe os conflitos enquanto disputas que são justamente o que 

                                                           
13 A roda punk, também conhecida como roda de pogo, é uma dança na qual as pessoas se esbarram enquanto 

fazem movimentos de chutes, ou joelhadas, com as pernas e de socos ou ombradas com os braços. Não é 

intencional que alguém se machuque, porém existe a possibilidade que isso ocorra, ou que alguém esteja 

desrespeitando o acordo coletivo de que aquele momento é para dança e não para briga.  



24 
 

mantém a estrutura daquele campo. Para Bourdieu o campo artístico é ao mesmo tempo um 

campo de forças, sendo essas forças as regras determinadas que regem a produção artística 

daquele campo, e um campo de disputas, entre lado dominante pela manutenção do campo de 

forças e o dominado pela subversão dele. Outra divergência de Bourdieu é que ele se propõe a 

analisar não um grupo de pessoas e suas interações, como Becker, mas sim os processos de 

lutas simbólicas, que são observáveis apenas através dos seus efeitos.  

A análise de Bourdieu também se propõe a perceber as disputas nas fronteiras de cada 

campo, e no caso do campo da produção cultural, uma das fronteiras mais disputadas para ele 

é a que separa o campo da produção cultural e o campo do poder. Ele aponta que essa 

fronteira pode estar mais ou menos nítida dependendo de uma série de fatores como o período 

ou as posições ocupadas no campo, porém seria certo que em algum nível as lutas no campo 

de poder estão relacionadas com as lutas no campo da produção cultural.  Bourdieu dá o 

exemplo de artistas que ocupam uma classe dominada no campo econômico, mas que ao 

mesmo tempo ocupam uma posição de dominante, ou seja, com certo capital específico, 

relativo ao prestígio dentro do campo artístico. Estes artistas muitas vezes tendem a se 

solidarizar com as pessoas que ocupam as classes dominadas em ambos os campos e ainda se 

mostram capazes e interessados em usar o poder conferido a eles dentro do campo da 

produção cultural para mobilizar pessoas das classes dominadas e subverter a ordem vigente 

no campo do poder. No caso do riot grrrl isso aparece com bastante frequência, pois, muitas 

vezes as meninas que estão em bandas ou que produzem algum tipo de arte, são chamadas a 

tocar ou expor em algum evento de caras. Ou seja, elas têm algum prestígio no campo 

underground não somente entre as meninas. Elas tendem a incentivar as meninas que estão lá 

como público a estarem na frente do palco, ou mesmo subirem no palco para cantar junto. 

Incentivam também estas meninas a montarem bandas, a produzirem zines ou outros tipos de 

arte. Enfim, a ocupar espaços dominados pelos caras, tanto no campo underground, como no 

campo de poder, que no caso é o campo das relações de gênero. 

Ainda, Bourdieu questiona até que nível estas estratégias da luta simbólica são 

calculadas conscientemente e até que ponto essas relações de poder são praticadas e 

combatidas intencionalmente. O que foi citado anteriormente já deve ter demonstrado em 

certo nível como que as minas demonstram estar bastante cientes das disputas em que se 

engajam no campo artístico e no campo das relações de gênero, porém isso deve ficar mais 

nítido no capítulo seguinte, assim como toda a discussão anterior, em especial, como as 

tomadas de posição dentro do campo underground estão bastante relacionadas com o campo 

do gênero. 
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3. Relatos Etnográficos 

3.1 Agressões: Entre boicotes e ocupações 

Conforme falado anteriormente, o riot surge como uma resposta das minas às 

violências sofridas no próprio meio punk underground. Uma das preocupações principais das 

minas é tentar garantir que os espaços que elas frequentam, tocando, expondo ou os espaços 

que elas produzem eventos, sejam espaços seguros, ou seja, livres de agressões misóginas, 

transfóbicas, racistas, lesbofóbicas, bifóbicas, capacitistas ou quaisquer outras opressões, 

levando-as ao boicote dos espaços que não são considerados seguros. O boicote aos espaços 

que são considerados opressores é uma questão política que nem sempre é uma decisão 

unânime em certos contextos. O problema torna-se angustiante para elas, pois muitas vezes, 

espaços que antes eram considerados seguros, passam a ser considerados opressores. Muitos 

casos que até certo momento não são de conhecimento delas, eventualmente vêm à tona, 

causando essa sensação de que os espaços seguros se esgotam pouco a pouco, ao passo que, 

cada vez menos, parece haver espaços realmente seguros para se fazer um evento. Entre os 

casos, existem os que os donos dos espaços ignoram para manter alguma banda em 

determinado evento, ou ainda são os próprios donos dos espaços que agrediram alguma mina. 

Ao mesmo tempo em que há a possibilidade de decisão pelo boicote – por conta dos seus 

efeitos políticos e também para garantir a segurança própria e das minas mais próximas – há 

também uma preocupação com as minas que frequentam os locais que não têm essa segurança 

justamente porque não sabem que aquele não é um espaço seguro, ou que mesmo sabendo 

ainda frequentam o local. A preocupação com estas meninas que estariam em uma situação de 

risco surge para elas como uma responsabilidade de ocupação desses lugares para apoio às 

minas e enfrentamento aos agressores.  

Em um grupo de conversas do aplicativo de celular Whatsapp para a organização de 

rolês, as minas começaram a discutir possibilidades de lugares para um evento grande que 

planejavam e também outros eventos menores. O espaço do Coletivo M14 foi logo 

considerado a primeira opção, já que havia ocorrido um evento lá e tudo tinha ocorrido bem. 

O evento foi proveitoso e o espaço era o que tinha uma estrutura melhor em termos de 

tamanho, equipamentos, localização, nada mais lógico que este local fosse escolhido. Uma 

das minas entrou em contato com o dono do lugar, que confirmou a possibilidade de 

realização do evento e tudo ficou acertado para que ele fosse feito lá. As minas começaram a 

produzir material de divulgação do evento, criaram a arte para colocar no evento do 

Facebook, marcaram o que tinha que ser marcado e divulgaram durante alguns dias o evento 

                                                           
14 O nome real do coletivo não é este, ele foi trocado para garantir certa segurança às meninas. 
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naquela data no Coletivo M. Porém, uma semana antes do evento, uma das minas falou no 

grupo de conversas da organização “Rolou treta com o nome do dono lá do Coletivo M”. E as 

meninas começaram a discutir sobre o ocorrido. 

 

X15: Gente, e o lance do dia 12 [data do evento]? 

Y: Alguém mais aí viu a publicação da namorada dele? 

Z: Então, eu não vi a publicação, mas ela veio falar comigo 

 

A mina que trazia à tona o problema então compartilhou um printscreen – foto da tela – da 

publicação da ex-namorada do cara, onde ela falava sobre ele ter cortado a energia elétrica, 

água e internet do apartamento dele, onde ela estava temporariamente, após ter sofrido uma 

agressão física dele, até conseguir se mudar.  

 

Z: Mas ela disse de ter o evento como forma de resistência, mas ela não estaria presente. 

Porque ele a agrediu, e a faz de propriedade etc. Ela me mostrou as fotos dos roxos no corpo 

esses dias. Eu só não disse nada, porque ela havia pedido. Eu não sei o que fazer. Realmente. 

Y: Então... acho muito caído rolar lá... mas vai depender do que ela vai decidir 

 

Elas decidiram colocar a menina no grupo para que ela falasse o que aconteceu e o que 

ela achava sobre a realização do evento. Ela deu um relato detalhado da agressão, o qual não 

reproduzirei para garantir a segurança dela, e logo várias minas mostraram empatia e 

ofereceram apoio. Perguntavam se ela já tinha um lugar seguro para ficar e ofereceram suas 

casas caso necessário. Ela demonstrava estar em choque com a situação, porém completou 

“Continuo forte e determinada. Não passarão”. A mina que tinha começado a conversa sobre 

a situação então propôs que, se todo mundo concordasse, cancelariam o evento lá e 

conseguiriam outro lugar. O grupo concordou e uma delas falou que era importante fazer em 

outro lugar “até pela segurança”. Nos dias seguintes, começaram as discussões sobre locais 

possíveis e várias opções foram uma a uma sendo descartadas. Algumas por conta de o espaço 

não ter a estrutura adequada para o tipo de evento, e muitas outras por já ter acontecido algum 

caso de agressão associado ao espaço, ainda que tenha sido praticado por algum dono do 

espaço, ou por terem sido aceitos agressores no espaço em outros eventos.  

 

Y: É um bando de babacas. Precisamos nos articular pra virar o jogo! E ser protagonistas do 

nosso próprio rolê. Sabe aquele papo de que namorada serve pra ser tiete e segurar as 

jaquetas e instrumentos deles? Chega neam!? 

X: A cada dia quero distância desse povo 

W: Tantas histórias... Coleguinha que roçou na mina dormindo e disse depois pra ela que o 

boy dela tinha autorizado então era tranks. Coleguinha que força sexo sem camisinha. Se 

                                                           
15 Os nomes das pessoas que discutem foram trocados por letras aleatórias, também para evitar que fossem 

expostas e garantir sua segurança.  
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fechar o bonde vai chover relato. 

Y: Velhas histórias que se repetem neam... Rolê mandado de macho só dá isso. A gente tem 

mais é que se proteger e sair pra luta mesmo 

W: Aos poucos vamo quebrando tudo E abrindo os olhos com as outras 
 

Um local, após muita procura, finalmente foi sugerido e escolhido pelas minas para 

fazer o evento, porém as conversas sobre agressão e ações com relação aos casos de agressão 

continuavam. Uma das minas contava que foi ao Coletivo M para um evento e viu um papel 

escrito “atenção com a escada”, então escreveu embaixo “atenção com agressores. As 

feminista tão na pista”. O dono do espaço, o que havia agredido sua então companheira, a 

procurou e perguntou se ela tinha feito aquilo, ela respondeu que sim. Ele perguntou a ela 

para quem era a mensagem e ela respondeu que era apenas um aviso. Ela conta que ele 

perguntou o seu nome e disse para não sair mais pichando os lugares e depois ficou olhando 

todo o lugar à procura de algum outro pixo. A mina que sofreu a agressão respondeu falando 

que adorou e que teria feito o mesmo, seguida de outras minas do grupo dando risada e 

elogiando a ação. Uma das minas falou que iria fazer um lambe16 com um cara tocando 

guitarra e a legenda “distorce mais/ ainda ouço machismo”. Disse que tinha feito uma música 

com essa frase como refrão, parte da letra era: 

 

Aqueles caras são tão legais/Eles distorcem o som demais 

A guitarra deles é tão alta/Mal dá pra ouvir o choro das namoradas 

Os donos da casa tão virados de maconha/Mal reconhecem nossos hematomas 

Distorce mais ainda. Ouço machismo 

O baterista que acham gatinho/Manda sem pedir fotos do pinto 

O baixista é um tesão/Dos filhos atrasa a pensão 
Distorce mais ainda ouço machismo 

 

As minas elogiaram empolgadamente e apoiaram a ideia da música e logo começaram 

a discutir sobre as possibilidades e ideias para o futuro. Por um lado, apontavam:  

 

“Precisamos ocupar ao invés de criarmos nosso nicho isolado. Precisamos levar a mensagem 

pras minas que frequentam espaços com agressores, sabe? ”  
 

Ao mesmo tempo que reconheciam a importância de ter um espaço próprio: 
 

“E um lugar pra gente começar essas ações, apoio e ocupação, saca? Eu sempre toco em 

todos os lugares, e falo mesmo, tiro macho da roda” 

 

Passados alguns dias, outros relatos com relação à adesão ao boicote do Coletivo M 

começaram a surgir. Uma delas contava que comentou com uma mina artista que o evento 

                                                           
16 Lambe-lambe, um cartaz geralmente do tamanho de uma folha A4 ou menor que pode ser colado em paredes, 

postes, muros e outros. 
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não ia mais ser no M por conta da situação de agressão, e essa mina artista tinha uma amiga 

que havia sido convidada para tocar lá, porém ao ficar sabendo do caso decidiu por não tocar 

mais. Também foi falado sobre um cara de um selo de gravação independente para quem uma 

das minas contou o caso de agressão e ele decidiu por participar também do boicote. As 

meninas comemoravam as adesões e uma delas falava: “Eu acredito que a melhor alternativa 

é a corrosão do espaço por fora, ou seja, que as pessoas se neguem a tocar no espaço do 

agressor”. Porém, reconhecia também as dificuldades dessa ação no caso do Rio de Janeiro 

“O foda é que o Rio mendiga por espaço e oportunidade de show. É sempre difícil negar uma 

apresentação né”. As meninas concordaram e reforçaram a necessidade de ter um espaço 

próprio e novamente voltaram a discutir o impasse entre boicotar e ocupar. 

 

Y: Maaaas ainda acho que deveríamos ocupar! Tocar em lugar de machista, e escrachar! 

Falar pras minas que frequentam lá. E dizer que elas não precisam passar por isso. 
U: T escreveu algo muito relevante sobre isso há uns dias que realmente me fez pensar em 

até quando isso de "ocupar" se faz algo eficaz e até aonde fere o nosso autocuidado. 

Lembrando que casos assim são gatilho17 para algumas pessoas. 
W: É, não dá pra ter como "política oficial". Eu não me incomodo com nenhuma das 

posturas, nem a do boicote, nem a de tocar escrachando. Ambas são formas de se posicionar 

e isso já é muito. Tem mina lá achando bonitinho, tem bicha misógina defendendo agressor, 

tem de tudo... Mas só de estarmos discutindo e resistindo, já é estar reagindo, pra mim, me 

representa. 

 

Elas decidiram que seria bom fazer uma reunião para discutir essas questões, e 

pensaram em fazer no evento de data mais próxima, ao qual a maioria das minas deveriam ir. 

O evento seria no Porto Pirata, um bar relativamente novo que elas não conheciam tão bem, 

localizado próximo à Praça da Bandeira, Vila Mimosa e ao Garage, que é um espaço tido 

como tradicional do underground carioca. Mesmo o evento sendo em outro local, falava-se 

que o evento era no Garage, por sua proximidade. Assim que foi dito que o evento seria no 

Garage, uma mina se manifestou falando que não se sentia segura lá, outra que tinha ido a 

última vez em 2009 e não esperava voltar lá. Uma delas colocava que todo lugar tem machista 

e agressor e que achava um desperdício organizar eventos somente entre elas, enquanto 

“quem precisa mesmo” ainda frequenta os espaços de agressores.  

 

“Precisamos levar essa ideia pra quem não tem. Autocuidado é todas se apoiarem e irem nos 

rolês juntas! Somos combativas, não precisamos ter medo se estivermos todas juntas. Formar 

um grande círculo de apoio mesmo! ” 

  

                                                           
17 A expressão é uma tradução da expressão em inglês ‘trigger’, o gatilho seria algo que funciona como um 

ativador emocional de sentimentos negativos em relação à uma situação pela qual uma pessoa passou 

anteriormente ou em relação a outros problemas pessoais e/ou psicológicos. 
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As minas avaliaram que ir juntas para o local seria a melhor opção em termos de 

segurança e tentaram marcar algum horário enquanto conversavam sobre a quantidade de 

machistas que havia no Garage e comparavam com os machistas com os quais elas estavam 

mais acostumadas a lidar. 

 

K: É claro que a gente precisa fazer um recorte manas... os caras que frequentam o Garage 

não têm nem de perto a mesma consciência e informação que os caras que vão pra Rebel,18 

por exemplo, que se dizem parte da positive youth feminista etc etc.... Apesar de ser um ninho 

de machista tem todo um recorte de classe e raça no meio. 

U: Isso. Garage é rua né. Não é estabelecimento 

 

As minas continuavam, também, o debate sobre a necessidade do autocuidado e 

preservação e a importância de se protegerem, ao mesmo tempo em que reafirmavam a 

necessidade de conversar com outras minas sobre estes temas e garantir a proteção e cuidado 

delas:  

 

Y: Continuo batendo na tecla: a gente precisa falar de feminismo pras minas que não 

"sacam" de feminismo e fazer boicote sim! Mas boicotar tornando essas meninas autônomas. 

Donas do corpo e da própria vontade. Mostrar pra elas que são importantes por elas mesmas 

e não porque estão "pegando" o cara mais descolado do rolê. 

X: Agregar o máximo possível de minas ao nosso bolinho é algo muito bom. 
Q: Eu concordo em falar de feminismo pra minas que não sacam, e também com o boicote. 

Só acho que o autocuidado é individual; cada uma tem que saber sim que não tá sozinha, mas 

eu vejo como "se proteger".  

 

Uma das meninas relatou casos de violência que sofreu e presenciou no Garage e disse 

que não se sentia confortável e que não “tinha” psicológico e emocional para ir a um evento 

neste espaço novamente. As meninas compreenderam e concordaram com ela. A reunião que 

tentavam marcar para antes dos shows no Garage acabou não acontecendo por conta da 

ausência de muitas meninas e acabou não sendo remarcada. 

 

3.2 Evento de minas para minas  

O riot grrrl é um movimento de minas para minas. As artes produzidas, as músicas, 

eventos e oficinas são realizados por minas para minas. Porém, não é tão incomum, pelo 

menos no Rio de Janeiro, que as minas participem de eventos com outra característica, ou 

seja, eventos que não necessariamente são eventos de minas. Seja tocando, expondo ou como 

público. A forma como elas veem um ou outro tipo de evento e a maneira como elas se 

portam nestes outros eventos é marcantemente diferente. Escolhi dois eventos, um de minas 

                                                           
18 Rebel é referência à Audio Rebel, um outro espaço de shows conhecido que fica em Botafogo. 
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para minas e um de caras para minas, que penso terem sido os mais marcantes até o momento 

da pesquisa para expor este contraste.  

O primeiro evento, de minas para minas, foi um dos eventos pré-Sufrágio para 

arrecadação de dinheiro, que aconteceu no Coletivo M no centro do Rio, antes do caso de 

agressão por parte do dono da casa. Para este evento, Sofia havia me chamado para tocar 

guitarra em algumas músicas com a Belicosa, pois a guitarrista da banda Leticia estava 

grávida e já iria fazer show no evento com a Trash No Star, então acharam melhor que 

poupasse um pouco ela de tanto esforço. Sofia assumiria a guitarra na maior parte das 

músicas, mas para duas músicas ela queria que outra pessoa tocasse, pois não conseguia gritar 

tão bem e tocar ao mesmo tempo. Anteriormente tive experiências muito breves com bandas 

na minha pré-adolescência/adolescência e depois em uma outra pesquisa etnográfica. Toco 

guitarra há alguns anos, então me pareceu um ótimo convite, ao qual aceitei de imediato. Um 

ponto interessante é que eu já conhecia Sofia há alguns anos, porém nunca tivemos a 

experiência de tocar junto, foi apenas a partir da minha aproximação dos rolês das minas que 

o convite aconteceu. Eu já conhecia as músicas da Belicosa, porém não sabia tocar nenhuma 

delas, teria que aprender e marcar ensaio com o resto da banda, o que ficou combinado para a 

quarta-feira da mesma semana do evento, que aconteceria na sexta. Porém, no final de semana 

anterior, o pai de Sofia faleceu deixando todas as pessoas que eram amigas de Sofia bastante 

tristes e preocupadas com ela e a família. Não havia também certeza se a Belicosa iria tocar 

ou não, dada a situação. Na quarta-feira, o ensaio não ocorreu, porém à noite, Bonnie que 

tocaria com a Belicosa também pela primeira vez, me mandou uma mensagem perguntando se 

eu tinha notícias de Sofia. Eu não havia tido contato com Sofia há alguns dias, então Bonnie 

me chamou para ensaiarmos na casa onde ela costumava morar para garantir que, caso 

houvesse o show, nós tivéssemos alguma preparação. Na quinta-feira nos encontramos para 

ensaiar e começamos assistindo alguns vídeos no YouTube das músicas da Belicosa, depois 

ouvimos na página do SoundCloud da banda. Conforme ouvíamos, tentávamos aprender 

como tocar as músicas e pausávamos em alguns momentos para conversar. Bonnie comentou 

sobre a minha pesquisa e se colocou à disposição para ajudar, dando uma série de sugestões. 

Neste ponto, ela falou sobre sua vivência no riot e no underground, desde quando era mais 

nova até aquele momento, aos 28 anos. Em uma dessas pausas para conversas, percebemos, 

ao abrir o Facebook, que Sofia estava online e conseguimos entrar em contato com ela, que 

disse estar melhor, mas que não confirmava sua presença na sexta-feira.  

No dia do rolê, um outro evento estaria acontecendo simultaneamente na Sala, tratava-

se do show de despedida da Parte Cinza, uma banda de hardcore de homens que muitas das 
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minas curtiam. O horário na Sala era mais cedo que o horário marcado para o evento das 

minas, iria acabar até 22h, de maneira que daria para ir à ambos os eventos. Muitas pessoas 

iriam fazer isso, então fui primeiro à Sala e cheguei por volta de 19:30. No local estavam a 

banda que iria tocar, os organizadores e apenas mais quatro pessoas, um público bem 

reduzido, dado que de acordo com o horário anunciado, a banda estaria prestes a tocar. 

Encontrei com Bonnie e ela me mostrou o contrabaixo com o qual ela iria tocar, cujo nome 

era Frankensbaixo19. Ele tinha um corpo de uma guitarra e encordoamento de baixo, porém 

de apenas duas cordas e com apenas um captador. Amanda havia saído para comer algo e 

quando retornou à Sala e preocupava-se com o horário. Ela havia combinado com o dono do 

espaço do Coletivo M que chegaria mais cedo e o show na Sala não demonstrava qualquer de 

sinal de que iria começar. Ela desistiu então de ver o show do Parte Cinza e decidiu ir 

andando para o M, acompanhada por outras duas pessoas e eu. Era um prédio antigo na Lapa 

com uma porta de madeira e bastante alta que estava fechada e ao lado uma campainha que 

ficava embutida em uma pequena abertura na parede. Para tocar a campainha era preciso 

colocar o dedo fundo no botão e a primeira reação das pessoas com quem eu estava foi de 

preocupação com a possibilidade ou não de levarmos um choque - pessoas que chegaram 

depois comentaram que também tiveram a mesma reação. No entanto, antes que 

resolvêssemos se tocaríamos a campainha ou não o dono do espaço foi abrir a porta. Subimos 

as escadas de metal com degraus tortos e difíceis de enxergar e chegamos ao primeiro andar. 

Neste ficava o estúdio onde aconteceriam os shows. Trata-se de uma sala fechada onde 

ficaram os instrumentos e equipamentos das bandas e também uma área de aproximadamente 

3m por 3m com uma escrivaninha e algumas cadeiras. As paredes internas eram azul real e as 

paredes externas da sala de equipamentos eram cobertas por colagens em preto e branco com 

fotos e textos. Nos dirigimos para a área acima, um espaço enorme se comparado à Sala, ele 

media por volta de 20m de comprimento e 12m de largura. Ao subir a escada víamos o balcão 

do bar com uma bandeira do Reino Unido pendurada, logo atrás uma geladeira, um freezer e 

algumas mesas. Um pouco antes do balcão, à sua frente, havia uma mesa redonda e duas 

cadeiras, onde se estabeleceram a banquinha de zines, pôsteres, adesivos e outras artes da 

Drunken Butterfly20 - grupo de minas artistas que faz publicação e distribuição de trabalhos 

de minas e pessoas trans. Havia algumas cadeiras distribuídas pelo local, um pequeno sofá, 

duas estantes, e o ambiente tinha um cheiro suave de incenso. As paredes eram decoradas 

obras de artes gráficas e uma das paredes era decorada com boxs de várias marcas e tipos de 

cigarros diferentes. Atrás do bar ainda havia outra área de mais 5m de comprimento onde 

                                                           
19 Figura 2. 
20 Figura 3. 
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ficava o banheiro único para uso de todas as pessoas presentes. Estavam lá, apenas o dono, 

que foi para casa quando chegamos e retornaria só na hora do evento e a mina que também 

tomava conta do espaço e organizava eventos lá, e que, até então, namorava o dono. Sentei 

com Amanda na mesa em frente ao bar e ela me contava irritada que o organizador do evento 

na Sala tinha falado para ela, antes do dia do evento das minas ter sido fechado, que lá 

acabaria cedo e que não teria problema marcar o evento das minas na mesma data. Mas agora 

já passava de 21h, e não tinha começado na Sala – lá acabou bem mais tarde, por volta de 1h 

da manhã – e Amanda tinha ficado sabendo que o organizador da Sala estava falando para as 

pessoas que se lá na Sala não começava na hora então no evento das minas não ia começar 

também. Amanda reclamou que tinha que começar cedo porque o acordo com o espaço era 

que não estendesse o evento até de manhã e que, para tal, as bandas deveriam começar a tocar 

23h. De qualquer maneira, aos poucos, algumas pessoas chegavam, músicas foram sendo 

colocadas para tocar no notebook ligado a caixa de som e continuávamos a conversar agora 

com mais gente na mesa. Observando quem estava no local, um menino trans que conversava 

com a gente apontou "vô falar um negócio meio escroto..., mas tá com macho demais aqui”, 

algo incomum nos eventos de minas para minas. Amanda comentou que muitas minas ainda 

estavam no Parte Cinza e que iriam chegar mais tarde e que as pessoas costumavam chegar 

mais tarde mesmo nos rolês.  Quando acabou o evento na Sala, várias pessoas chegaram e 

naquele momento o espaço já estava bastante cheio e com maioria de minas. Uma menina 

comentou ao perceber que mais minas estavam lá “agora sim!!!”. Sofia já havia confirmado 

que iria tocar e falado que vinha de um outro rolê - que não era o da Sala - para lá, e pouco 

tempo depois chegou também. Ela falou que não estava muito bem, mas que ficou muito feliz 

pelo fato de que eu e Bonnie havíamos ensaiado e foi só por isso.  

A primeira banda a tocar foi a Catillinárias21, uma banda de punk rock composta só 

por minas, bastante conhecida no meio underground como um todo no Rio de Janeiro. A 

banda tinha pedido para tocar primeiro porque uma das integrantes tinha um bebê e não 

poderia ficar até o final do evento. As minas da banda desceram antes do público para montar 

os equipamentos, afinar instrumentos e passar o som no estúdio e assim que terminaram, uma 

pessoa foi avisar no andar do bar que o show da Catillinárias começaria. Então, descemos 

para o estúdio que tinha mais ou menos 6m por 8m, chão de madeira coberto por carpete. A 

sala era toda isolada sonoramente e um ar condicionado estava ligado. O estúdio ficou lotado, 

a quantidade de caras e de minas era quase a mesma, talvez houvesse pouquíssimas minas à 

mais. A iluminação durante os shows estava bastante reduzida, tinha apenas uma lâmpada 

                                                           
21 Figura 4. 
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bem escura ligada no chão durante o início da Catillinárias, que depois passou a ficar apagada 

durante resto do show delas e não voltou a ser ligada até o final do evento. Com o objetivo de 

registrar material para o filme, Amanda havia levado a câmera para filmar e fotografar as 

minas tocando, porém, as imagens não estavam muito boas com a iluminação baixa. Usei a 

lanterna do meu celular para auxiliar nos momentos de filmagem, a pedido da Amanda, o que 

acabou proporcionando a iluminação do espaço para o vídeo em vários momentos, e em 

outros isso acontecia com os flashes de câmeras de outras pessoas no local. Durante o show as 

pessoas pulavam e dançavam bastante, em alguns momentos caras começaram a empurrar 

com força na roda punk e às vezes atingiam pessoas que estavam nas laterais e não 

participavam da roda. Além disso, muitos deles estavam sem camisa, algo que foi apontado 

como negativo e desnecessário. Uma mina comentou comigo “homem no meio da roda é 

foda...” em tom de descontentamento. A maneira como dançavam e pulavam fazia não só o 

chão, mas o estúdio inteiro tremer, deixando algumas pessoas com medo de que o chão 

desabasse22. Ao final do show as luzes principais do estúdio foram acesas e todas as pessoas 

subiram para o andar do bar. Conforme as pessoas se retiravam do local dava para ver que o 

carpete que cobria o chão havia sido destruído pelos pulos e pela dança, vários pedaços 

tinham soltado completamente e outros estavam tortos ou presos pela metade. A Belicosa 

seria a próxima banda a tocar e Sofia comentou ‘“Vo dar esporro nos homens que tavam 

fazendo merda”. Começamos a passar o som com alguma antecedência, já que não tínhamos 

ensaiado junto nenhuma vez com Sofia e ainda a baterista da banda não tinha ido, tivemos que 

encontrar na hora alguém para tocar, que acabou sendo o namorado da Bonnie. Montamos o 

espaço e passamos todas as músicas em um pequeno ensaio e quando terminamos uma pessoa 

foi chamar as pessoas que estavam no outro andar avisando que o show da Belicosa23 iria 

começar. Eu iria tocar apenas as duas últimas músicas então fiquei junto com o público na 

primeira parte do show. O público do show da Belicosa já era um pouco diferente que o da 

Catillinárias, havia bem menos homens, era nítida a maioria de minas. Sofia também pediu 

que homens que estivessem lá que ficassem atrás e falava “meninas para frente! ”, a frase é 

um dos lemas do riot grrrl, Kathleen Hanna da Bikini Kill, costumava falar em seus shows. 

Em uma cena mostrada no documentário The Punk Singer, Kathleen está no palco em um dos 

shows e fala  

                                                           
22 Na hora eu achava que essa era uma possibilidade muito remota e que provavelmente para ocorrer um evento 

em um local, para que houvesse um estúdio, ou um bar, um engenheiro avaliaria a estrutura daquele prédio, ou 

qualquer outro que servisse para mesmos fins. Neste dia nada de preocupante aconteceu neste sentido e o prédio 

até hoje está em perfeita forma, no entanto, um bar conhecido pelas pessoas dos rolês e onde muitos eventos 

ocorreram desabou este ano em fevereiro na véspera de um evento, então provavelmente a preocupação das 

pessoas com a possibilidade de desabamento nos locais dos rolês seja adequada.  
23 Figura 5. 
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“Todas as meninas para frente! Eu não estou brincando. Todas meninas para frente! Todos 

os meninos, sejam legais pelo menos uma vez na vida. Vão para trás. Pra trás... pra trás...”24 

  

O objetivo era mostrar que os homens poderiam estar no espaço, porém o 

protagonismo naquele momento era das minas, e a frase é repetida em vários shows, por 

várias bandas diferentes. Logo após a primeira música, um dos poucos homens gritou “não to 

entendendo nada do que cê falando” e riu. Sofia respondeu brigando com ele “se você quer 

entender tá no lugar errado”. O show continuou e chegou à antepenúltima música, uma 

música sobre masturbação feminina chamada Garota Siririca, inspirada na série de quadrinhos 

e no livro da Lovelove6, artista de Brasília. Sofia conversou com as meninas às incentivando 

“façam siririca, toquem siririca...”. As duas músicas finais, por sua vez, eram as que tinham 

as letras de enfrentamento mais direto, uma delas tinha como refrão “branco cis, vai se foder, 

se engasgue em privilégios até morrer” e a outra criticava homens que se diziam feministas 

na frente das minas, mas junto com seus amigos homens continuavam sendo machistas, 

ironizava “não há nada mais sexy que um homem feminista”. As minas demonstravam grande 

empolgação, em especial nestas últimas músicas. Sofia também falou ao final do show, que 

aquele era um evento produzido por minas para minas, as estimulando a montarem bandas, 

falando que era importante meninas tocaram, pegarem em um instrumento. Ao final do show, 

enquanto as pessoas ainda aplaudiam, uma menina veio falar comigo e pediu para tocar uma 

música, mas eu não sabia tocar. Ela me falava “é fácil, são só duas notas...” e antes que ela 

começasse a me explicar como era, alguma menina próxima falou “passa a guitarra pra ela, 

ela toca”. Entreguei a guitarra e ela tocou a música. Logo após, várias meninas começaram a 

pegar os instrumentos revezando entre elas e tocavam várias músicas, e o microfone passava 

pelas mãos e vozes durante uma mesma música. Enquanto as meninas tocavam, as luzes do 

estúdio foram acessas pelo dono como um aviso de que o show tinha acabado. Neste 

momento eu não via mais nenhum homem no público, porém as meninas demonstravam 

estarem completamente envolvidas e entusiasmadas em poder tocar com várias outras minas, 

cantar, gritar e dançar. As emoções que pude perceber eram de completo encantamento 

coletivo, envolvidas naquele momento que elas estavam a performar. A música de maior 

destaque deste momento foi a Rebel Girl do Bikini Kill. A animação era tal que é difícil expor 

em forma de texto a sensação que aquela experiência passava.  Este foi o momento, até então, 

o acontecimento que mais havia me afetado, mas outros momentos importantes, que 

aconteceram depois foram comparáveis neste sentido. Como outros dois eventos de minas que 

                                                           
24 “All girls to the front! I’m not kidding. All girls to the front! All boys be cool, for once in your lives. Go back. 

Back... Back...” 
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fui em Volta Redonda, produzidos pelo Coletivo Tiämat, nos quais houve vários momentos 

bastante intensos emocionalmente, e algumas gravações de entrevistas para o filme, sobre as 

quais tratarei mais à frente.  

Quando as meninas pararam de tocar e começaram a subir para a área do bar, fui 

conversar com a Amanda falando sobre como aquilo tinha me afetado, comentei que achei 

legal a menina ter pegado um instrumento para tocar e várias outras meninas em seguida 

criando um momento como aquele, exatamente após Sofia ter falado sobre a importância que 

tem o ato de uma mina tocar e incentivar que elas o fizessem. Amanda se demonstrava 

também emocionada com o momento e falou “Esses eventos que a gente faz não é só por 

diversão, porque a partir do que a gente faz outras minas começarem a gostar e se 

interessar...”. O último show do evento foi da Trash No Star, assim como a Catillinárias, 

bastante conhecida do meio. A vocalista da banda, Leticia estava grávida, este foi um dos 

últimos shows dela antes de ter que parar por conta da gravidez, sua barriga chamava a 

atenção e gerava comentários admirados. Na ida a outro evento depois deste, o que seria o 

penúltimo show antes da “licença maternidade”, conversava com algumas pessoas e elas 

comentavam “isso que é punk rock” sobre a Leticia tocar grávida com aproximadamente 7 

meses. O público da Trash também tinha maioria de minas, porém havia alguns caras que 

estavam no estúdio para o show. Antes de começar, Leticia fez um apelo aos que estavam sem 

camisa “dá uma moral aí e bota de volta! ”. Durante o show, assim como foi feito no da 

Belicosa, Leticia enfatizou que aquele era um evento por minas e para minas e também 

chamou as “meninas para frente”. Ao final do show da Trash, as pessoas subiram, durante 

algum tempo ainda ficaram bebendo, conversando, dançando e comprando zines. 

 

3.3 Evento de caras 

O segundo evento, de caras para minas, foi o já citado mais acima que aconteceu no 

Porto Pirata, próximo ao Garage, com o qual as minas estavam bastante receosas e 

preocupadas. Nos encontramos em um grupo de 6 pessoas para ir junto ao evento, com o 

objetivo de correr menos riscos. O evento era organizado por caras, porém era um evento no 

qual todas as bandas tinham minas relevantes para a banda. O Porto Pirata era um bar aberto à 

rua, com suas mesas e cadeiras na calçada. O espaço interno do bar era ainda menor que o do 

Sala, porém a sensação de contato próximo parecia menor por conta de ser um espaço aberto e 

grande parte das pessoas ficarem do lado de fora. Havia várias bandeiras de países europeus 

penduradas por todo ele, a mesa de som tinha uma bandeira com uma caveira pirata 

pendurada nela, e havia alguns desenhos de temática náutica ou pirata nas paredes. O palco 
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era feito com pallets com mais ou menos um palmo de altura e não era extenso o suficiente 

para que todos os integrantes das bandas ficassem em cima dele, ficava só a bateria e mais um 

instrumentista no máximo. A primeira banda a tocar foi a Trash No Star25, porém desta vez a 

formação da banda estava diferente. A Trash tem três integrantes, a Leticia no vocal e baixo, 

Lúcia na bateria fazendo alguns vocais e o Felipe, marido da Leticia, na guitarra e vocais. 

Neste dia, o Felipe não pode ir, teve que ficar com os filhos em casa, então a Leticia assumiu 

a posição do Felipe de guitarrista e a Hanna assumiu a posição da Letícia no baixo. Elas 

tiveram alguns problemas com relação à equalização dos instrumentos, Leticia queria que 

aumentasse o volume da guitarra dela e o operador de som se recusava a fazer o que ela pedia, 

Leticia reclamou algumas vezes no microfone falando “tá muito ruim isso aqui... tá ruim”, se 

dirigindo à mesa de som. O operador da mesa só aumentou quando já em uma das últimas 

músicas a Leticia gritou no microfone “Aumenta a guitarra! ” em tom impaciente e de raiva. 

O público desta vez tinha maioria de homens, que compunham mais ou menos 2/3 do público 

total, ao contrário do evento anterior. Durante o show da Trash, havia dois caras sem camisa e 

nitidamente bêbados, um deles segurava uma pequena garrafa com bebida, e eles dançavam 

na frente, mais próximos ao palco e junto a eles também estava uma mina. Eles faziam uma 

roda que incomodava algumas minas que estavam lá para assistir ao show. Em um dado 

momento, o rapaz que segurava a garrafa derrubou boa parte de sua bebida no pé da Chay, 

que ficou bastante irritada e brigou com o machocore, falando para ele parar de agir daquela 

maneira. Enquanto isso, eu tentava tirar fotos e filmar o show o máximo possível com o meu 

celular. Depois do show da Trash, tocaria a Ostra Brains, banda da Amanda. Elas haviam 

combinado de fazer um set dividido, ou seja, dividir o tempo de um show para as duas bandas 

pudessem tocar, o dono do espaço à princípio achou que tinham muitas bandas na 

programação e não daria tempo. A última música que a Trash tocaria, teria a participação da 

Amanda26 no vocal e então a Ostra Brains começaria sua parte do show. Eu estava filmando 

essa música quando o cara, que já havia derrubado bebida no pé da Chay e levado uma 

bronca, cuspiu bebida para o alto do meu lado, molhando a mim e o celular que eu usava para 

filmar, o que me irritou bastante, mas não reagi àquilo no momento. A Ostra Brains iniciou 

sua parte do show e a mesma roda com os caras bêbados continuava. O cara que segurava a 

garrafa bebida durante uma das músicas caiu por cima de um pedestal após ter sido 

empurrado na própria roda que ele participava, se machucou levemente, mas continuou a 

dançar junto com o outro cara e a mina. Ao final do show, eu estava no fundo ao lado da 

Chay, que estava ao lado do Marcos, acabando a última música o cara veio na nossa direção 

                                                           
25 Figura 6. 
26 Figura 7. 
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falando para o Marcos “Você me machucou! Você tirou o meu sangue! ” Ele estava 

visivelmente alterado, porém as meninas já esperavam que caras como ele estariam lá e 

estavam atentas procurando evitar que qualquer agressão acontecesse. O Marcos falou que 

não fez nada e se mostrava assustado, pois há pouco tempo havia feito a cirurgia de 

mastectomia masculinizadora27 e temia sofrer agressão física ou contato físico próximo de 

qualquer tipo, pois mesmo uma pancada leve poderia abrir os pontos do local da cirurgia. 

Chay também tentou amenizar a situação falando para ele ficar tranquilo, que o Marcos não 

fez nada. Porém o cara insistia “Você me empurrou, você tirou o meu sangue e agora eu vou 

tirar o teu! ”, assim que acabou de falar ele colocou a mão no bolso e tirou um soco inglês. 

Quase imediatamente a Chay segurou a mão dele, colocando seus dedos no soco inglês junto 

com os dele e o empurrou para longe do Marcos gritando “Sai daqui! Você não é bem-vindo 

aqui! Sai! ”, neste momento todas as atenções estavam voltadas para a Chay e o cara. Eu 

corri atrás da Chay, com medo de que ela fosse agredida por ele e eu falava para as pessoas 

próximas em tom de preocupação e tentando resolver a situação rapidamente “Ele está com 

um soco inglês e quer bater no Marcos! ”, logo um homem responsável pelo espaço do bar 

apareceu e falou em tom calmo para o cara “Ele não fez nada pra você, fica tranquilo, que se 

você continuar assim você vai ter que ir embora”. Este diálogo se dava enquanto a Chay 

ainda segurava a mão do cara e o soco inglês. Ela queria que o dono do bar pegasse o soco 

inglês dele, porém, quando ele finalmente soltou, averiguou-se que o soco inglês era de um 

tipo de plástico e não de metal, como havíamos imaginado no momento em que ele o tirou do 

bolso. O que foi suficiente para que o dono do bar não visse necessidade em pegar a arma. O 

cara saiu do bar e ficou sentado na calçada do outro lado da rua passando mal durante um 

tempo até que foi embora. Depois que os momentos de maior tensão passaram, Amanda disse 

que durante o show da Ostra Brains ela queria ter incentivado após a última música que 

fizessem uma roda punk só de minas no próximo show, mas com a confusão ela não teve 

como falar nada ao final da música. Nada mais em termos de agressão aconteceu no local, 

porém a sensação de insegurança se manteve até o final do evento, as pessoas ficaram 

bastante tensas e apreensivas com a situação até o final da noite. 

A próxima banda a tocar foi a Catillinárias, porém não fiquei dentro do espaço durante 

muito tempo para os próximos shows, as pessoas com quem eu havia ido ao evento passaram 

a maior parte do tempo do lado de fora apreensiva. Após a Catillinárias, tocou a banda 

Karga28, uma banda punk com uma mina no vocal. Ao final do show da Karga, Hanna e 

                                                           
27 Uma cirurgia plástica feita por alguns homens trans para a remoção do tecido e glândulas mamárias na área do 

peitoral. 
28 Figura 8. 



38 
 

Amanda conversavam falando que achavam ruim que era uma banda com vocal feminino e o 

público na área do show era de mais ou menos 2/3 das pessoas que estavam no espaço, mas 

quando ela chamou um cara para fazer uma participação logo quase todos os caras que 

estavam do lado de fora correram para ver e aplaudir. A última banda foi a Domestic Junkies, 

uma banda grunge com uma mina tocando bateria e revezando os vocais com um cara, em 

algumas poucas músicas ela também tocou guitarra. 

Depois que os shows acabaram, permaneci no local com as pessoas que voltariam para 

Niterói esperando amanhecer para que fôssemos embora. As pessoas dançavam 

animadamente as músicas de glam rock, indie, rock alternativo, post e proto-punk que o dono 

do espaço colocava para tocar. Eu conversava com Amanda e ela repetia algo que já havia me 

dito em outra ocasião, que a “cena” underground feminista não existia no Rio até pouco 

tempo e ainda hoje existe muito fraca no Rio em comparação ao que já foi ou pode ser em São 

Paulo.  

Amanda: Aqui a cena começou a acontecer mesmo com o nascimento e morte do coletivo 

Raiotage e agora e a gente que continua fazendo eventos. Se a gente não fizer ninguém mais 

puxa. Eu, a Hanna, a Micha, a Leticia, agora você, Sofia, sabe? Eventos de minas para minas 

são a gente que faz. Hoje tem até esse evento que foi organizado por um cara, o que é legal e 

tal, mas não é a mesma coisa, é outra atmosfera. 

Eu: Concordo contigo, dá pra ver que é completamente diferente, ainda teve o cara querendo 

bater no Marcos... 
Amanda: Pois é, se fosse um evento nosso, essa galera não ia colar, ou mesmo se eles 

estivessem lá, não ia chegar a esse ponto, a gente ia calar eles logo no início. 
Eu: Pois é, eles já iam levar bronca logo de cara por estar sem camisa e fazendo merda na 

roda punk. 
Amanda: Mas foi legal isso de as minas virem tocar aqui e se apoiarem, ficarem até tarde, a 

Lety [Leticia da Trash] mesmo ia só tocar e ir embora e ficou até a Karga 
 

Em outro momento, a Amanda definiu que um evento feminista é um evento que é 

seguro para as minas, que elas garantem a segurança umas das outras. Outro rolê que pude ir 

que isso ficou explícito foi um dos que aconteceram em Volta Redonda, no qual antes que as 

atividades começassem, teve uma roda de conversa29 exclusiva para minas para tratar, entre 

outros temas, sobre como o espaço se propunha a ser um espaço seguro, e que nenhum tipo 

de agressão seria tolerado. Elas deixaram nítido que se acontecesse algo incômodo ou 

agressivo para que elas chamarem alguém do Tiamät, que organizava o evento, para falar o 

que aconteceu e que elas iriam tomar as providências necessárias. O evento que descrevo 

aqui, ao contrário do anterior e o de Volta Redonda, era um evento de caras e acabou 

demonstrando ser um espaço não tão seguro, no entanto as minas que estavam lá tentavam 

                                                           
29 Figura 9. 
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garantir até onde fosse possível, a segurança e demonstrar apoio. Após o evento, em um grupo 

de conversas, Amanda agradeceu em áudio 

 

“Manas, [...] todo mundo que colou, brigadão mesmo, foi ótimo. Tretas... sempre rolam, 

enfim, fazer o que? Mas, foi uma noite muito agradável pra mim, assim, porque vocês tavam 

lá, sabe? Assim, eu me senti segura porque vocês estavam lá. Se eu tivesse sozinha eu ia me 

sentir mais cabreira do que eu já estava. [...] Brigadão, gente, brigadão. Amo vocês”. 

 

Sofia, que não tinha ido a este evento, perguntou como havia sido o rolê e Amanda 

respondeu que foi um “mix de sensações, engraçado + cabreiro + bizarro + etc” e completou 

contando sobre a Chay mostrando a sua “força femininja”, ao defender o Marcos do “macho 

babaca bêbado” que queria bater nele. Chay em áudio falou: 

 

“Gente, foi muito lindo o rolê, ontem, desculpa por tudo... desculpa pela pira, pela violência, 

sei lá que merda foi aquilo... (riso) Mas, foi lindo, foi ótimo. Brigado pela companhia [...] É 

isso, tamo junto, foi lindo sim”.  

 

Estes dois eventos descritos neste capítulo, explicitaram as discussões feitas no 

capítulo anterior. O primeiro evento mais nitidamente enquanto uma ação coletiva, e o 

segundo enquanto um campo, no entanto essas duas dimensões se mesclam na prática das 

minas. A ação coletiva delas é influenciada pelo campo de disputas quando questões para 

escolha de um espaço seguro está em pauta. Ou quando há um evento no mesmo dia, mas que 

ocorreria antes, e ele atrasa propositalmente, de modo que poderia ter atrapalhado a 

organização do evento delas. E ainda nos próprios discursos delas, em suas conversas, ou em 

momentos intensos e emocionais de performance, toda a disputa dos campos está presente. 

Dado que certos momentos são muito significativos, justamente por serem experiências às 

quais elas se sentiam impedidas de participar em outros ambientes, por conta das relações de 

poder nos campos. Assim como nos momentos mais explícitos de disputa no segundo evento, 

também a ação coletiva está presente. Desde o combinado de ir em grupo para garantir a 

segurança do percurso, à disposição das minas em defender, inclusive fisicamente, outras 

minas e pessoas trans.  Ou uma mina substituir, de última hora, um membro de uma banda, e 

também elas ficarem até tarde para apoiar as minas das bandas. Sem esta cooperação o 

evento, pelo menos para uma boa parte delas, não teria acontecido. 

 

3.4 Vídeo e performance 

Como falado no primeiro capítulo, a ideia de fazer um filme etnográfico não era o que 

eu tinha em mente à princípio, mas surgiu como uma vontade da Amanda, e que depois 
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descobri ser uma demanda de muitas outras minas, de que fosse feito algum tipo de registro 

em vídeo dos rolês do Rio de Janeiro. A vontade delas de gravar, primeiramente era para 

poder mostrar pra meninas de outros estados que no Rio tem rolê e como funcionam os 

eventos por aqui, como as minas se organizam. E ao mesmo tempo, era por conta da vontade 

delas de ter um registro em vídeo das suas memórias. Em uma conversa com a Hanna, a 

Amanda, a Chayenne e a Bonnie, elas falavam sobre ser bom gravar e ter um registro porque 

“pode passar e depois parece que nunca aconteceu se não teve um registro material daquilo”. 

Ana Lúcia Ferraz (2009) coloca que o filme etnográfico é uma possibilidade de criar uma 

nova relação com sujeitos estudados, com estas pessoas numa posição mais ativa e 

compartilhada, e através deste diálogo que o conhecimento etnográfico se daria, pude 

perceber isso em minha experiência. 

Primeiramente iríamos realizar o filme apenas eu e Amanda, logo Chay também se 

colocou à disposição e passamos a filmar as pessoas junto. Nenhuma de nós tinha qualquer 

experiência ou conhecimento sobre como fazer um filme, um roteiro, ou que perguntas fazer 

para que a gente tivesse um material interessante para a montagem final. Nossa inexperiência 

tornou o processo em uma aprendizagem conjunta enquanto fazíamos as gravações, ao mesmo 

tempo que uma experiência empírica do “faça você mesmo”. Nos eventos nós filmamos e 

tiramos fotos com nossos celulares e com uma câmera fotográfica semiprofissional da 

Amanda, para que tivéssemos cenas das pessoas nos rolês e não somente entrevistas. E as 

entrevistas, por sua vez, são realizadas geralmente na minha casa, por estar em uma 

localização central de Niterói de fácil acesso para muita gente, em espaços públicos como 

museus, nos próprios eventos, e também fomos a casas de pessoas. A ideia que nós tivemos 

para as entrevistas era deixar as pessoas tão livres quanto possível para falarem o que elas 

achassem que devia ser dito, o que elas achavam ser importante. À princípio não sabíamos 

muito bem como nos dirigir às pessoas ou que questionamentos levantar para suscitar as falas 

das pessoas, mas depois de algumas entrevistas passamos a iniciar da mesma maneira. 

Amanda diria algo como: “fala um pouco sobre o seu trabalho – especificando o que a pessoa 

produzia, se fazia zines, se tocava em banda – como você começou a fazer, o que fez você se 

aproximar a esse tipo de produção, fala desde quando você era criança até agora, qualquer 

coisa que você quiser falar”. Então eu acrescentaria: “e depois que você falar sobre isso, você 

fala também sobre como estão as coisas hoje, o que você faz e que diferenças você vê entre 

produzir e participar de eventos de minas e eventos de caras”. 

Algumas pessoas pareciam ficar um pouco intimidadas com a câmera, algumas vezes 

a pessoa começava a refletir e falar sobre o que ela iria falar e sobre o que aqueles 
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questionamentos faziam ela pensar, mas no momento em que a câmera era ligada a pessoa 

ficava envergonhada. Outras pessoas, ao contrário, demonstraram estar completamente à 

vontade ao falar. No entanto, até o momento, pude observar em todas as gravações que estes 

questionamentos levavam as pessoas refletir sobre sua trajetória e sua vida, refletir sobre 

alguns momentos chave, muitas vezes eram momentos bastante emocionais tanto para as 

pessoas entrevistadas como para mim, para Amanda e Chay. Conforme Annie Comolli (2009) 

coloca, a simples presença da câmera modifica as ações das pessoas pesquisadas e ela faz 

surgir elementos que sem ela não apareceriam, e que cada gravação cria uma situação 

emocional singular. As emoções também apareciam conforme elas lembravam de alguns 

momentos, em especial quando falavam sobre como conheceram as minas do Rio ou o que 

teria movido elas a continuar participando dos eventos. Na entrevista com a Bonnie ela falou 

sobre sua vida, como sempre participou de rolê punk, mas sempre de caras, que inclusive 

chegou a morar em ocupação, que foram momentos importantes da vida dela. Porém ela 

acabou se afastando um pouco, começou a fazer faculdade e não era mais tão ativa assim. Ela 

conta então que em 2013 se mudou para o Rio – ela é do Pará e morou em vários lugares do 

Brasil antes disso inclusive já havia morando por um breve tempo no Rio antes – e se 

envolveu com um homem e o relacionamento foi um relacionamento abusivo.  Durante um 

ano e meio, em suas palavras, não viveu a vida dela, mas sim a vida de outra pessoa. Conta 

que depois disso teve crises de pânico e de choro à noite, que foi um momento bem 

“tashoso”30 da vida dela. Por conta disso se aproximou de um grupo de meninas que foram as 

que a acolheram depois desse momento e que pela primeira vez se sentiu acolhida por 

meninas. Ela disse que começou a se procurar de novo e começou a sair, a frequentar “uma 

casinha de shows na Lapa”, onde conheceu e reencontrou várias meninas. Conta que se sentia 

um pouco deslocada no começo, não tinha muita intimidade com as minas, e se sentia um 

pouco “a velha do rolê”, por já ter feito tanta coisa antes e não sabia como chegar, o que 

fazer.  Depois de um tempo ela diz que foi a um rolê neste mesmo local e com lágrimas nos 

olhos contava: 

 

“[...] num show da Belicosa, nesse lugar do centro, a gente zoando e tipo, falando umas 

paradas e eu fiquei apaixonada pela banda, primeiro show que eu tinha visto... e tava 

ensandecida! Parecia que, sei lá.... Parecia que tudo o que eu tinha vivido, tudo aquilo 

acabou, era uma outra fase, tudo novo, tudo... sei lá, me sentia meio recém-nascida, 

descobrindo um mundo novo de meninas brilhantes com produções maravilhosas... era de 

dar água nos olhos... Como eu acho foda o trabalho de cada uma! A forma como a galera se 

mobiliza, que as meninas se mobilizam...” 

 

                                                           
30 A expressão vem de “trash”, lixo. 
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Logo depois ela fala também sobre Sofia ter convidado ela para tocar na banda e como 

ela ficou muito feliz porque havia se tornado fã da banda e agora iria tocar com a banda. 

Outras meninas também contam experiências semelhantes, como a Hanna que morava em 

Queimados, uma cidade da baixada, e sempre ficou limitada a produzir arte e eventos junto 

com seu irmão mais velho e sempre era vista como a irmã mais nova, nunca como “a Hanna”. 

Ela então foi a um evento e viu uma banda que a Letícia da Trash No Star fazia parte tocar e 

falava sobre ter naquele momento pensado “uau! Não é tão impossível assim, eu quero ser 

ela”. Enquanto ela falava, soava na minha mente o trecho de Rebel Girl do Bikini Kill:  

 

“That girl she holds her head up so high I think I want to be her best friend, yeah! Rebel girl, 

rebel girl, rebel girl you are the queen of my world! Rebel girl, rebel girl, I think I want to 

take you home, I want to try on your clothes”31  

 

Essas duas falas, especialmente a da Bonnie, foram momentos bastante emocionais e 

que me levaram a refletir e perceber o quão importantes as performances musicais são e a 

dimensão dos seus efeitos para as minas. Eu já havia percebido quando eu toquei no evento 

descrito aqui com a Belicosa ou quando eu fui ao evento também de minas em Volta 

Redonda, que meu entendimento sobre o campo tinha mudado e que a minha visão dele tinha 

se tornado mais nítida. Estas experiências mudaram a forma como eu via e ouvia, mas foi 

apenas durante as entrevistas que eu racionalizei e associei a importância da performance 

musical como um ponto marcante de início da experiência riot, ou melhor colocando, o 

encantamento com o rolê riot. Foi através destas falas que eu compreendi a potência 

transformadora que uma performance tem na vida de muitas meninas que a presenciam. Um 

benefício da produção de vídeos é a possibilidade do retorno, então voltei a assistir vídeos que 

havia gravado com outras minas para verificar se essa dimensão já havia aparecido de alguma 

maneira em outras falas e eu não havia percebido. De fato, outras meninas falavam sobre 

algum momento, em uma performance, elas perceberam que era aquilo que elas queriam fazer 

e ser. Sofia, por exemplo, fala sobre ter visto a Trash No Star e a Domestic Junkies tocar em 

um evento na rua, e no mesmo dia decidiu que queria ter uma banda.  

O teórico Richard Schechner (2004) associa as performances de uma maneira geral, 

artísticas, ou não, ao ritual. Ele aponta que as performances consistem na ritualização de sons 

e gestos, e define ritual como memórias em ação. Há uma distinção entre rituais sagrados, 

ligados de alguma maneira ao religioso, e rituais seculares, aqueles da vida cotidiana, ou 

                                                           
31 Tradução: “Aquela mina tem a cabeça tão erguida, eu acho que quero ser sua melhor amiga, yeah! Mina 

rebelde, mina rebelde, mina rebelde você é a rainha do meu mundo! Mina rebelde, mina rebelde, eu acho que eu 

quero levar você para casa, eu quero suas roupas emprestadas”.  
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jurídicos, políticos, que não são ligados ao religioso. Porém, Schechner aponta que estas 

distinções podem não ser tão marcantes assim e haver elementos de sagrado nos rituais 

seculares e vice-versa. No caso das performances trabalhadas aqui, tratariam de rituais 

seculares. Para definir ritual, Shechner coloca que a vida individual, qualquer que seja o tipo 

de sociedade, consiste em passar sucessivamente de uma idade a outra e de uma ocupação a 

outra e para as passagens de uma etapa a outra podem existir rituais associados a elas. Estes 

ritos de passagem, Van Gennep (2011) divide em três possíveis fases ritos preliminares 

(separação), liminares (margem) e pós-liminares (agregação). Sobre a fase liminar Shechner 

coloca: 

“As pessoas são despojadas de suas antigas identidades e lugares 

determinados no mundo social; elas entram num tempo-espaço onde não 

são nem-isto-nem-aquilo, nem aqui nem lá, no meio de uma jornada que vai 

de um eu social a outro. Durante esse tempo, elas estão literalmente 

desprovidas de poder e, muitas vezes, de identidade. Segundo, durante a fase 

liminar, as pessoas internalizam suas novas identidades”. (SHECHNER, 

2004, p.  63) 
 

É perceptível na fala da Bonnie a relação possível entre o momento da performance 

musical riot que a encantou e o processo da fase liminar do ritual. Outro elemento também 

presente nas discussões sobre rituais e que percebo relação com as performances nos rolês é o 

conceito de communitas de Victor Turner. Para Turner (2013) existem dois modelos 

principais de correlacionamento humano, o primeiro seria o estrutural, pautado em hierarquias 

e conflitos, e o outro seria o de communitas. A communitas, apesar de poder ocorrer em 

outras situações, tem maior possibilidade de surgir no momento liminar do ritual e seria a 

sensação de uma comunidade, ou de comunhão de indivíduos. No evento de minas que 

descrevi anteriormente, o momento em que as minas do público começam a pegar os 

microfones e os instrumentos para tocar e a sensação positiva que eu senti e que as minas 

falaram sobre depois poderia ser definido como uma communitas espontânea.  

Por conta dos momentos de gravação que pude chegar a estas reflexões, estes eram 

então um momento privilegiado de compreensão, afetação, e de certa quebra da relação de 

autoridade também. Sobre isso, Ana Lúcia Ferraz aponta que com através do vídeo a 

experiência etnográfica se dá em um nível mais sensorial que no texto etnográfico, são 

registrados gestos, movimentos, som, tom de voz, e que esse conhecimento sensível amplia a 

nossa percepção do real. A experiência de tocar em uma das bandas, como tive a oportunidade 

e poder participar da performance em questão também foi um momento privilegiado de 

experiência em nível sensorial, e o conjunto desta experiência e a com o vídeo foram 

extremamente importantes para a produção deste trabalho. É óbvio que o sensível também 
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está sujeito a interpretações, Annie Comolli aponta que o sensível não é estudado por ele 

mesmo, mas que é produto de determinações não sensíveis que são o que lhe dão sentido, 

deste modo as reflexões que eu faço não representam perfeitamente o real, assim como a 

pesquisa etnográfica sem o uso de filme também não representa. No entanto, creio que a 

experiência sensível foi um grande auxílio para que pudesse cumprir meus objetivos com a 

pesquisa e manter um diálogo horizontal com as pessoas que me ajudavam a compreender 

aquela realidade. 

 

4. Feminismo e som 

4.1 Feminismo Riot 

Tratar especificamente sobre o que é feminismo para as meninas com quem convivi 

durante este tempo de trabalho de campo é uma necessidade óbvia, porém complexa. A 

temática sobre teorias feministas, divergências internas e opressões dentro do próprio 

movimento feminista aparece com certa frequência, apesar de teoria não ser o foco das minas 

riot. Há alguma resistência a um feminismo que foque apenas na teoria, como observado por 

Érica Isabel de Melo (2008), o foco delas é o feminismo em prática. Porém, a maioria das 

minas, possivelmente todas elas, têm acesso à internet e à rede social Facebook, que 

atualmente é um ambiente de muitos debates sobre militância feminista. Inevitavelmente, a 

interação dentro da militância virtual influencia os discursos que elas elaboram sobre 

feminismo e sua mobilização para a produção dos rolês. As disputas na internet e conflitos em 

rolês de outros estados - também pautados nas disputas virtuais - são comentados e elas 

costumam se posicionar com relação às questões que são colocadas. Atualmente na militância 

de internet é possível perceber nitidamente a disputa entre feministas de duas vertentes: o 

feminismo radical e o feminismo interseccional. As definições que darei a seguir de cada uma 

destas vertentes têm como base a leitura de blogs de cada uma destas vertentes, assim como 

páginas no Facebook, dado que são estes os ambientes aos quais as minas têm mais acesso e 

onde leem mais sobre feminismo. Estes blogs e páginas não serão citados para não fazer uma 

exposição desnecessária das pessoas que escreveram sobre estes conflitos. Também tomo 

como base a leitura de textos de teóricas de cada corrente, que serão devidamente citadas, e o 

trabalho “Feminismo trans x feminismo radical: desconstrução e performance em conflito na 

geração pós-gênero” de Júlia Moita e Haline Thaumaturgo (2013).  

O feminismo radical tem uma visão do gênero enquanto um sistema de opressão e o 

tornar-se mulher, conforme Beauvoir (1988) coloca, como uma violência. O gênero, para elas 

é a violência causada pela chamada socialização feminina para a doçura, gentileza e 
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submissão, em oposição à socialização masculina para a agressividade, autossuficiência e 

insensibilidade. A proposta das feministas radicais para que essa violência parasse de ocorrer 

seria a abolição do gênero, ou seja que em um futuro o gênero deixasse de existir. Algumas 

teóricas bastante citadas, além de Beauvoir, são Andrea Dworkin, Sheila Jeffeys e Janice 

Raymond. Em sua prática, o feminismo radical não aceita homens nos seus grupos, nem que 

estes deem opinião sobre questões feministas.  

O feminismo interseccional, se baseia principalmente nas críticas feitas por feministas 

negras nos anos 70 ao feminismo radical, que apontavam que ele negligenciava as pautas de 

mulheres negras, por terem uma visão de que havia um padrão universal para a socialização 

de todas as mulheres. Essa universalização, na compreensão das interseccionais, ignorava 

especificidades como raça, sexualidade, classe, entre outras dimensões. A proposta do 

feminismo interseccional é a identificação destas dimensões e fazer recortes das opressões 

para uma prática política mais representativa para os grupos oprimidos dentro do próprio 

grupo de mulheres. As teóricas mais citadas são de Audre Lorde, Angela Davis e Bell Hooks. 

O feminismo interseccional, assim como o radical, não aceita homens cis como protagonistas 

no seu feminismo. No entanto, através do recorte de raça, admitem que homens cis negros não 

estão em pé de igualdade com homens cis brancos em termos de poder na sociedade, e quando 

debatem sobre racismo, a voz de homens negros é incentivada. Do mesmo modo, esperam que 

as mulheres brancas não protagonizem discussões sobre racismo, ou mulheres hétero sobre 

lesbofobia.  

 Algumas feministas radicais apontam que desde os anos 70 até hoje muita coisa 

mudou e que hoje em dia o feminismo radical não é mais racista, mas por outro lado, 

feministas interseccionais negras discordam. Outras feministas radicais também falam que o 

interseccional não pode ser considerado uma vertente, pois suas teorias não seriam teorias 

próprias e a única contribuição nova seria o conceito de interseccionalidade. E ainda, o 

próprio conceito de interseccionalidade é visto pelas radicais como algo parte do feminismo 

radical, como uma possível ferramenta para a prática feminista radical, e não uma corrente em 

si. Algumas feministas radicais dizem que teóricas como Audre Lorde e Bell Hooks seriam 

feministas radicais também e não interseccionais, já que o feminismo interseccional, para elas 

não existe enquanto vertente. As feministas interseccionais discordam veementemente destas 

afirmações e recusam que suas teóricas sejam definidas como feministas radicais, pois estas 

apesar de terem feito parte do feminismo radical em dado momento, teriam rompido com ele.  

Em meio a estas discussões existe a questão – que aparenta ser a mais disputada 

atualmente – do apoio ou não a pessoas trans e travestis, assim como a aceitação ou não 
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destas pessoas enquanto protagonistas do movimento feminista. Pessoas transfeministas e 

interseccionais, em geral, têm a visão de que a transgenereidade seria um recorte importante a 

ser feito e a transfobia uma opressão a ser combatida pelo movimento feminista. Do mesmo 

modo, elas fazem a análise de que as pessoas trans também sofreriam com o machismo e a 

misoginia, então as pessoas trans são vistas como protagonistas da luta feminista também. O 

feminismo radical, por sua vez, recusa essa noção por acreditar que a socialização na primeira 

infância seria demasiadamente enrijecida e potente para que pudesse ser desfeita através de 

uma transição. A maioria diz não aceitar mulheres trans e travestis por conta da socialização 

masculina, que estas teriam sofrido. Porém, aceitariam homens trans enquanto parte do 

movimento, pois estes homens, na análise delas, teriam sofrido socialização feminina. No 

entanto, os homens trans da militância virtual dizem não se sentir aceitos por elas, mas sim 

desrespeitados. Estas feministas radicais comumente associam quem discorda desta visão a 

pessoas seguidoras da teoria queer, também chamada por elas de ideologia de gênero. Os 

trabalhos de teoria queer – dentre os quais o mais citado é o Problemas de Gênero da Judith 

Butler (2008) –  tratam principalmente sobre a dimensão performática do gênero e as 

maneiras de expressar o gênero, com maior atenção para casos de pessoas que não se 

encaixariam dentro de estereótipos de gênero. Na visão das feministas radicais, a teoria queer 

seria individualista e reformista demais, logo não serviria como base para uma prática política 

que visasse derrubar o sistema opressor que é o gênero. Todavia, é bastante curioso perceber 

que, apesar de pessoas trans e travestis serem associadas à teoria queer e de as feministas 

radicais apontarem esta teoria enquanto a base do transfeminismo, as próprias pessoas trans 

da militância virtual, em sua maioria, dizem desconhecer a teoria queer ou discordar.  Para a 

maior parte das pessoas trans engajadas politicamente com o feminismo, essa dita divergência 

teórica das feministas radicais ao queer ou à ideologia de gênero é, na realidade, uma maneira 

de disfarçar um discurso e práticas políticas transfóbicas. 

É interessante perceber como o debate feminista constitui uma espécie de campo, 

conforme Marilyn Strathern (2006) analisou. Ela coloca que grande parte da literatura 

feminista se preocupa em tornar explícito um ponto de vista em relação ao outro, de maneira 

que cada posição no debate contém a base teórica de todas as posições, seja na crítica, contra 

crítica ou comentário. Deste modo, para Strathern, o feminismo situa-se no próprio debate, e 

este não tem como objetivo uma descrição adequada da realidade, mas sim expor os interesses 

que informam a percepção e a descrição. Ela analisa que o pluralismo de posições no 

pensamento feminista é uma questão de decisões existenciais a respeito de onde uma 

feminista se situa em relação às outras. Este fator contribui, no caso do debate entre feministas 
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radicais e interseccionais, ou entre feministas radicais e transfeministas, para que os conflitos 

se tornem bastante agressivos, com xingamentos e exposição pública em páginas virtuais. 

Algumas posturas mais hostis por parte de feministas radicais possivelmente são inspiradas 

em textos de teóricas como Sheilla Jeffreys (1997) que aponta que a transgenereidade é a 

mutilação de corpos saudáveis e uma maneira de enganar mulheres. As feministas radicais 

dizem ser perseguidas por criticarem “o gênero”, enquanto as pessoas trans apontam que estão 

sofrendo agressões transfóbicas e apenas estão reagindo aos ataques sofridos. Nas discussões 

sobre transgenereidade e transexualidade, feministas interseccionais dão apoio a pessoas 

trans, justamente por conta da ideia de que cada grupo oprimido deve falar por si e 

protagonizar sua luta. Enquanto as pessoas que não são parte deste grupo devem prestar apoio 

sempre que for possível e adequado.  

Neste ponto, uma ressalva precisa ser feita, quando trato de “as feministas radicais” ou 

“a teoria radical”, falo sobre o grupo entre estas feministas que aparenta ser a maioria 

atualmente no feminismo virtual, ou pelo menos as que estão em maior evidência. O mesmo 

vale para quando trato de “as feministas interseccionais”, “o feminismo interseccional” ou “o 

transfeminismo”, falo sobre uma parte destas vertentes, a que está em maior evidência nos 

conflitos. Com certeza deve haver também disputas internas de cada vertente ou grupo, sobre 

as quais eu não estou a par, dado que este não é o foco principal deste trabalho. Porém, sendo 

o meu foco as minas do riot grrrl do Rio de Janeiro e região, faço uma leitura das situações 

mais próxima com a leitura feita por elas das situações e disputas, que neste caso é uma visão 

alinhada com o feminismo interseccional. Na sua dissertação, Érica Isabel de Melo afirma que 

as riot grrrls de São Paulo em 2007 seriam mais próximas à prática radical: 

 

“É com as feministas radicais, sobretudo, que pode-se identificar paralelos 

com o riot grrrl: o fim do determinismo biológico como explicação para as 

desigualdades de gêneros, a família como o princípio da opressão comum 

das mulheres, a crítica à heterossexualidade compulsória juntamente com a 

ideia de que a orientação sexual é, antes de tudo, uma escolha política (em 

especial a vertente dyke rock), as abordagens mais recorrentes como 

violência doméstica, prostituição e incesto”. (MELO, 2008, p. 106) 
 

Mas ao tratar sobre este tema com as minas do Rio, essa visão foi criticada e na 

realidade elas recusaram que o fato de se posicionarem contra violência doméstica ou contra o 

determinismo biológico, por exemplo signifique que elas são feministas radicais. Essa recusa 

ao feminismo radical se dá justamente por serem contra o posicionamento de parte das 

feministas radicais frente às criticas interseccionais e contra a transfobia e exclusão de pessoas 

trans. Quando as minas começaram a se organizar para tentar achar um local para um evento 
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ocorreram dois casos de homens à frente de bons espaços para eventos, um do Coletivo M, 

como já discuti um pouco sobre e outro também na Sala, que aconteceu posteriormente e foi 

um baque para muitas das minas e a organização delas. As minas estavam bastante chateadas 

e conversavam antes de uma reunião com uma pessoa de um outro local sobre estes ocorridos, 

uma delas desabafava “Cada dia é uma merda nova” e outra concordava “Pois é, não sobra 

espaço nenhum, vai tocar aonde? ”.  Falaram também sobre as ideias de criar espaços seguros 

próprios e como eles são necessários, mas por outro lado os possíveis problemas que podem 

surgir em espaços para minas: “E aí nisso começa a chamar pra fazer um espaço seguro pra 

minas e pessoas trans aí começa aquele negócio de transfobia...” e outra mina completou 

“Que nem em São Paulo, um puta casarão enorme, super maneiro, várias intervenções pá, 

mas é rad…”. Este espaço citado seria hostil a pessoas trans, em especial a mulheres trans, a 

ponto de não querer que elas fossem aos eventos. As minas do Rio eram contra essa postura e 

sempre apoiaram a presença de pessoas trans e tentavam garantir a segurança de pessoas trans 

nos rolês, e na maioria dos eventos aos quais eu fui durante a pesquisa, foram alguns homens 

trans, mulheres trans e outras pessoas trans.  

 

4.2 Ruído Feminista 

O próprio nome do movimento já traz em si uma expressão de sonoridade, o “grrrl” 

não é apenas uma maneira diferente de se escrever girl, ele remete a um rosnado ou um 

rugido, que por sua vez, remete a uma noção de certa agressividade, no caso do riot como 

uma não passividade frente a uma situação opressora. Os ruídos aparecem com certa 

frequência no imaginário riot grrrl, a começar por sua origem no punk. A palavra “ruído” é 

bastante polissêmica, Schafer (2011) dá várias definições diferentes para ele, uma delas é que 

o ruído é determinado som indesejável, que algum grupo de pessoas não quer ouvir. Em dado 

momento, ele coloca também que o que é música para uma pessoa, é ruído para outra – 

Seeger (2008) também aponta isso. O punk e o hardcore então apareceriam com essa 

característica de ser música para alguns e ruído para outros. Ao mesmo tempo, os punks que 

ouvem estes sons enquanto música, pretendem que estes sons sejam ouvidos enquanto ruídos 

pelas pessoas que estão em relação de conformidade com a sociedade, ou seja as pessoas que 

eles querem enfrentar. O riot grrrl também teria essa característica, por ter surgido de dentro 

dos rolês punk e hardcore, as minas produziam também aquele tipo de som, e ainda hoje o 

fazem. As minas do Rio apontaram algumas vezes para o fato de que hoje o riot não é mais só 

punk, que produz outros tipos de som, o que eu pude perceber. De fato, entre as bandas que 

tocaram nos rolês que eu fui, elas não ficavam fechadas em tocar unicamente punk ou 
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hardcore, poderiam algumas tocar algo mais próximo do indie ou alternativo, por exemplo. 

No entanto, mesmo não sendo sempre punk, muitas vezes travam-se de estilos ainda dentro do 

conceito de rock pelo menos, com formações com guitarrista, usando pedais para diferentes 

tipos de distorção, baixista, baterista, vocalista e em apenas uma ocasião vi uma pessoa 

tocando teclado. A diferença sonora em relação ao punk se mostrava mais marcante quando se 

tratava das músicas ouvidas na discotecagem entre uma banda e outra e ao final dos eventos. 

Quando era um evento de caras, na maior parte das vezes a discotecagem tocava o próprio 

punk, grunge, post-punk, proto-punk, às vezes uma ou outra música riot, indie e alternativo, 

ao passo que quando era um evento de minas ou quando uma das minas era responsável por 

criar a playlist, sempre tocava, além dos estilos citados: pop, hip-hop e funk carioca. Quando 

uma playlist de uma mina começava a tocar, era visível como elas se animavam e dançavam, 

enquanto alguns dos caras demonstravam estar desconfortáveis e saíam do local. Em uma das 

vezes esses caras chegaram a reclamar com os donos da casa sobre tocar funk, o que para as 

minas foi motivo de piada e animação para tocar ainda mais funk nos rolês. Desta maneira, 

em alguns momentos, elas tendem a deliberadamente causar desconforto através da música, 

conscientes de que parte do que é música para elas é ruído para os caras.  

Schafer também utiliza a palavra “ruído” para construir o conceito de Ruído Sagrado 

ou Ruído, ou seja, o ruído associado a uma noção de poder. Ele define esse conceito como o 

Ruído para quem tem autoridade para produzi-lo sem ser censurado. Ele cita o exemplo das 

fábricas na revolução industrial com máquinas que faziam ruídos bastante altos, ao passo que 

havia proibição de que os operários conversassem enquanto trabalhavam, contraditoriamente 

com a justificativa de que era para manter o silêncio. No caso das músicas underground, elas 

quebram muitas vezes com relações de poder de quem tem o direito de tocar quando passam a 

produzir sua música, shows, divulgação de maneira independente das grandes gravadoras ou 

das empresas de mídia. Até certo momento, as bandas dependiam das empresas para poder 

fazer qualquer ruído, porém com o faça você mesmo (D.I.Y.) esse poder de certa maneira é 

tomado. Por outro lado, mesmo no meio underground, punk, hardcore, muitas meninas se 

sentem censuradas, seja por não haver convites para tocar, ou ainda quando um operador de 

som se recusa a aumentar o volume de algum instrumento ou microfone. O riot se coloca 

então como uma proposta também de tomada do poder, se empoderar para fazer ruído e 

quebrar o estereótipo de que mulher não pode gritar, fazer barulho e de que “só canta 

bonitinho”. 

Há ainda a dimensão do silêncio, por outro lado. Schafer acredita existir um vínculo 

forte entre silêncio e tabu, cita alguns exemplos de sons proibidos em determinadas culturas 
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para validar seu argumento. No caso das riot grrrls, talvez o conceito de tabu ou proibição 

não seja o mais adequado, porém existe uma expectativa de que as minas se mantenham em 

silêncio. No entanto, conforme colocado anteriormente, elas quebram com essa expectativa 

totalmente. Isto se dá quando elas produzem eventos para elas, com bandas delas e colocam 

abertamente que elas são as protagonistas e elas que vão falar e naquele momento os caras 

que têm que ficar em silêncio. Então as relações de gênero e de poder se dão não apenas pelo 

ruído, mas ultimamente pelo silêncio. Tendo como base a discussão deste capítulo então, é 

possível afirmar que não somente a música é feita pelas pessoas, como colocado por Seeger. 

Os sons que formam ruídos também podem ser feitos pelas pessoas, isto é, serem significados 

a partir das relações das pessoas em sua cultura e relações sociais, e o mesmo vale também 

para o silêncio. Tanto a música, como também o ruído e o silêncio são as pessoas que fazem. 

 

Conclusão 

A música aparece então como uma maneira de potencializar, ao mesmo tempo que 

reflete, os sentimentos de empoderamento entre as minas, seja através de uma performance 

musical como público ou como performer. Seja através de momentos de conversa entre elas, 

de apoio nos momentos que elas não parecem estar tão seguras ou sofreram algum tipo de 

agressão. Ao mesmo tempo que também potencializa as ações de enfrentamento, seja via 

ocupação de espaços de poder tidos como masculinos e exposição de situações desigualdade 

de gênero e violência nestes espaços, ou via boicote como forma de denúncia e 

inconformação com relação a estes mesmos casos de violência. Desta maneira, a música está 

intensamente relacionada ao que elas entendem que deve ser a ação feminista, do mesmo 

modo que o feminismo influencia também a maneira como elas encaram a produção musical e 

o poder que está presente no Ruído, e consequentemente influencia as ações de tomada do 

Ruído como um ato político.  

Conforme colocado no desenvolvimento deste trabalho, a produção do filme foi 

importantíssima tanto para questões metodológicas, como para a próprias produção de 

diálogo, e consequentemente de conhecimento. O filme ainda não está pronto, no entanto as 

gravações irão continuar e as meninas querem tentar realizar um longa com estas gravações. 

Ao final deste trabalho de pesquisa, posso falar que definitivamente as minas não são para 

mim apenas interlocutoras com quem estabeleci diálogos para a produção de um trabalho, 

para além disso, elas são minhas amigas, a quem devo desculpas caso alguma discussão 

levantada neste trabalho não tenha sido algo expressasse o que elas achariam mais adequado e 

pertinente, e muitos agradecimentos pela ajuda e apoio. 
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Anexos 

 

 

 Figura 1: Noras de Newton na Sala 

 

 

 Figura 2: Frankensbaixo 
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 Figura 3: Banquinha da Drunken Butterfly no Coletivo M 

 

 

 Figura 4: Catillinárias no Coletivo M 
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 Figura 5: Belicosa no Coletivo M 

 

 

Figura 6: Trash No Star com Hanna Halm no Porto Pirata 
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Figura 7: Trash No Star com Hanna Halm e Amanda da Ostra Brains no Porto Pirata 

 

 

Figura 8: Karga no Porto Pirata 
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Figura 9: Roda de Conversas no evento do Coletivo Tiamät 
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