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Resumo 
 
Este trabalho, ainda em fase inicial de pesquisa, aborda a relação entre música e              
empoderamento feminino. O objetivo é entender como o aumento da presença feminina na             
música independente nacional pode contribuir para o empoderamento de mulheres. A fim de             
dar base aos argumentos apresentados, são citadas entrevistas com as instrumentistas Larissa            
Conforto e Gabriela Deptulski, frontwomen das bandas Ventre e My Magical Glowing Lens,             
respectivamente, conhecidas na cena independente de rock nacional e que simbolizam a            
importância da presença feminina na música.  
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Introdução 

Quando um homem sabe de música, ele é cult. Quando uma mulher entende do mesmo               

assunto, ela está à procura de homem. Quando um homem decide trabalhar com música, ele               

está seguindo um sonho; quando uma mulher aprende a tocar um instrumento, ela quer              

chamar a atenção; este tipo de comportamento suscita a pergunta: por que a cena              

independente do rock é tão opressora em relação às mulheres? A música é uma ferramenta               

que transmite significantes, emoções e histórias (VLADI, 2011); pela sua importância,           

acredita-se que mereça ser valorizada. É por meio da música que muitas mulheres conseguem              

tomar coragem para lidar com situações de machismo em suas vidas (CASADEI, 2013).  

Este artigo é parte do trabalho de conclusão de curso da pós-graduação (lato sensu), no curso                
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Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
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especialização em Linguagens Artísticas, Cultura e Educação, e do Bacharel em Produção Cultural, no IFRJ, e-mail: 
tiago.monteiro@ifrj.edu.br 
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de Linguagens Artísticas, Cultura e Educação. O produto de minha pesquisa é um             

documentário curta metragem, intitulado “O Futuro é Feminino”, que aborda por meio de             

entrevistas a situação das mulheres instrumentistas na cena independente nacional. Meu           

interesse de pesquisa consiste, portanto, na análise de como o posicionamento público de             

mulheres instrumentistas permite que outras mulheres sintam-se incentivadas para conhecer o           

mundo da música. A partir das discussões geradas no produto audiovisual, a minha intenção é               

desdobrar tais questões em um mestrado, concentrando na argumentação teórica. 

Em pesquisa recente encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) e            

divulgada pelo Datafolha, um terço dos brasileiros culpa as mulheres por estupros sofridos .             5

Ainda no estudo, mesmo entre as mulheres, 30% concordam que "a mulher que usa roupas               

provocantes não pode reclamar se for estuprada". Em uma época na qual ser bela, recatada e                

do lar são adjetivos valorizados por uma sociedade patologicamente machista, subir em um             6

palco, tocar um instrumento e falar sobre as mazelas do patriarcado é uma atitude corajosa e                

necessária.  

O objetivo deste artigo, portanto, é discutir a importância da representação feminina nos             

cenário musical independente, compondo sobre suas histórias e ampliando a percepção do            

“ser mulher” na sociedade atual. A principal ideia é mostrar que a música, dentre tantos               

adjetivos, também pode ser empoderadora. As canções têm o poder de fazer com que              

mulheres se reconheçam, sintam-se mais fortes e importantes. Para ilustrar essa ideia, as             

instrumentistas Larissa Conforto e Gabriela Deptulski são citadas no artigo. Cada uma delas             7 8

é líder em uma banda composta majoritariamente por homens, e luta pelo maior             

reconhecimento da mulher na música, seja através das aulas de bateria para mulheres que              

Larissa dá em suas folgas, ou assumindo a responsabilidade pela produção e criação da banda,               

áreas predominantemente ocupada por homens na indústria musical, como Gabriela faz. Suas            

5 A pesquisa citada é fruto do “10º anuário Brasileiro de Segurança Pública” realizado por Marina Pinheiro, com o título de                     
"Combate à violência de gênero e proteção dos direitos das mulheres". Disponível em             
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2016/09/um-em-cada-3-brasileiros-culpa-vitima-em-casos-de-estupro-diz-datafolha.ht
ml 
 
6 A citação tem relação com a matéria da revista Veja, em abril de 2016, que trazia no título: “Marcela Temer: bela, recatada                       
e ‘do lar’”. No conteúdo da entrevista, exaltava-se características que denotavam retrocesso no papel da mulher na sociedade,                  
e que gerou polêmica nas redes sociais. Disponível em http://veja.abril.com.br/brasil/marcela-temer-bela-recatada-e-do-lar/ 
 
7 Baterista e líder da banda carioca Ventre.  
 
8 Guitarrista, vocalista e compositora da banda capixaba My Magical Glowing Lens.  
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trajetórias e posicionamentos públicos contribuem na luta contra o machismo na cena            

independente nacional. 

 

O Feminismo e a Música 

A música é substantivo feminino e, cada vez mais, as mulheres tomam o lugar que lhes                

pertence: o de donas de suas próprias histórias, vozes, canções. Não é difícil encontrar na               

mídia declarações de cantoras e instrumentistas que reclamam do machismo na música. Como             

a cantora Björk, desabafou em sua fanpage no Facebook, em dezembro de 2016. 

 

As mulheres na música estão autorizadas a serem cantoras e compositoras que cantam             
sobre seus namorados. Se elas mudam de assunto para átomos, galáxias, ativismo,            
matemática nerd usada na edição de batidas ou qualquer outra coisa além de serem              
intérpretes cantando sobre seus amores, elas são criticadas: os jornalistas sentem que            
falta algo, como se nossos únicos assuntos fossem emocionais. (...) Eu fiz ‘Volta’ e              
‘Biophilia’ ciente do fato de que esses não eram assuntos sobre os quais mulheres              
normalmente escrevem. Eu senti que podia. No ativista ‘Volta’, cantei sobre pilotas            
grávidas suicidas de bombardeio e pela independência das Ilhas Faroë e da            
Groenlândia. No pedagógico ‘Biophilia’, cantei sobre galáxias e átomos, mas foi só            
com ‘Vulnicura’, quando falei sobre uma desilusão amorosa, que ganhei aceitação           
total da mídia. Aos homens é permitido passar de um assunto a outro, fazer ficção               
científica, obras de época, palhaçadas e serem cômicos, nerds de música que se             
perdem esculpindo uma atmosfera sonora. Às mulheres não. Se não rasgarmos o peito             
e sangrarmos sobre os homens e crianças de nossas vidas, estamos enganando nosso             
público. 

 
 

Objetos, nunca sujeitos, as mulheres têm dificuldade de se estabelecerem como uma voz a ser               

ouvida, já que suas palavras, e no caso da música, suas canções, falam de um universo não                 

masculino e, portanto, não importante. Já os homens, independente dos assuntos que tratam,             

são porta vozes da humanidade, e tem liberdade para falar de qualquer assunto. O gênero,               

nesse caso, é uma forma de definir e, portanto, restringir, os papéis adequados aos homens e                

às mulheres. (SCOTT, 1995, p.75) Seja por meio da objetificação - que desumaniza, do              

silenciamento - que limita a possibilidade de expressão, ou a depreciação - que questiona a               

capacidade técnica da mulher - o machismo. Quem também falou sobre o machismo na              

música foi a cantora Karina Buhr, em entrevista concedida ao portal de notícias G1, em               

dezembro de 2016. 
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O machismo é estrutural, está em todas as nossas relações sociais, no trabalho, na              
política, na família. As mulheres não são ouvidas, quando falamos ouvimos sempre,            
inclusive dos melhores amigos homens, 'não acho que seja assim, discordo'. Mano! A             
gente que sente na pele, escuta a gente!  

 

 
A história da música brasileira está repleta de exemplos que ofendem e oprimem a mulher. A                

“Amélia”, de Mário Lago e Ataulfo Alves, que por anos foi tida como uma ode à mulher                 

brasileira, nada mais era do que uma canção que criticava as mulheres de opinião. E ainda, a                 

“Lôra Burra”, do Gabriel, O Pensador, ofende a inteligência das mulheres, entre outros             

xingamentos. A coerência foge ao pensamento de quem julga que “lugar de mulher é.…”. A               

frase por si só denota ignorância. Lugar de mulher é onde ela quiser, e hoje, elas querem estar                  

no palco, tocando suas próprias músicas. Ainda que o feminismo seja uma das principais              

pautas sociais desde 2014, e em alguns gêneros as mulheres estejam conquistando seu espaço              

(como o pop e o sertanejo), no rock a relação entre mulher e cena não está equilibrada. 

O feminismo abarca muitas lutas, pois as mulheres são muitas. Diferentes entre si, negras,              

lésbicas, transexuais, queer, gordas, magras, indígenas... todas sofrem com o machismo           

estrutural, a misoginia e o sexismo, entretanto, para além dos preconceitos e discriminações             

que sofrem, há algo que as une: o ser mulher. É clichê nesse momento citar Simone de                 

Beauvoir e dizer que “ninguém nasce mulher, torna-se mulher” (1980, p.09). O reconhecer-se             

neste gênero implica muitos pontos positivos, mas também traz a percepção de que algumas              

coisas não são permitidas pela sociedade. 

 

Não é permitido à mulher fazer uma obra positiva e, por conseguinte fazer-se             
reconhecer como pessoa acabada. Por respeitada que seja, é subordinada, secundária,           
parasita. A grave maldição que pesa sobre ela está em que o sentido mesmo de sua                
existência não se encontra em suas mãos. (BEAUVOIR, 1980, p.210) 

 

Por mais que existam atitudes esperadas do gênero feminino, elas estão aí para serem              

subvertidas. A partir do momento em que o sujeito se identifica como mulher, há atitudes               

esperadas dele, tais como ser dócil, vaidosa e pacífica. Uma performatividade de gênero,             

como denomina Butler: 

 

A repetição parodística do gênero denuncia também ilusão da identidade de gênero            
como uma profundeza intratável e uma substância interna. Como efeito de uma            
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performatividade sutil e politicamente imposta, o gênero é um “ato”, por assim dizer,             
que está aberto a cisões, sujeito a paródias de si mesmo, a autocríticas e àquelas               
exibições hiperbólicas do “natural” que, em seu exagero, revela seu status           
fundamentalmente fantasístico (BUTLER, 2013, p.211) 

 

A fantasia, citada por Butler, nada mais é do que a imaginação de que mulheres devem agir de                  

forma X ou Y. Este mesmo tipo de pensamento também leva a crença de que mulheres no                 

rock são namoradas, groupies ou cantoras. Tocar um instrumento? Só se for para conquistar              9

algum homem. 

 

A representação da mulher no universo do rock’n’roll é enormemente influenciada           
por essa concepção essencialista dos sexos. Soma-se a isso o fato de o rock’n’roll ser               
considerado um gênero musical essencialmente masculino, e o resultado é um modelo            
que reduz as possibilidades de representação da mulher a pouco mais de três “papéis”              
possíveis. Assim como a associação automática entre “massa histérica” e “mulher”           
deve ser questionada, é preciso problematizar a idéia de que o rock’n’roll seria um              
gênero masculino por excelência. (MONTEIRO, 2004, p.39) 

 

O empoderamento feminino por meio da música traz um contexto histórico. Cansadas de não              

terem oportunidade nas grandes gravadoras e só serem consideradas na indústria fonográfica            

no papel de fãs histéricas e groupies, por volta da década de 1990, as mulheres criaram o                 

movimento riot grrrls, cujo o principal objetivo era combater o machismo existente no rock.              

Adquiriram seus próprios instrumentos, ensinaram umas às outras a tocar e, no espírito do              

faça você mesmo, construíram suas carreiras. Além de criarem suas próprias bandas, com o              

intuito de promoverem suas ideias, essas mulheres publicaram fanzines, organizaram festivais           

e cuidavam de toda parte técnica, alcançando assim lugares que lhes eram negados.  

 

Nestas publicações se questionava o machismo inerente à música, criticando          
abertamente suas práticas discriminatórias. E é por isso que tocar se transformou em             
um ato político, no qual o mais importante era ousar. Festivais, fanzines, oficinas de              
instrumentos entre mulheres e uma série de encontros culturais, puseram sobre a mesa             
um discurso feminista e gay com uma perspectiva crítica. Incluíram os homens em             
suas bandas e acabaram com o feminismo separatista oitentista, dando passo ao            
pós-feminismo. (BECKER, 2011, p.56, tradução nossa)  

10

9 O termo groupie foi utilizado pela primeira vez em 1967 para descrever garotas que seguem estrelas do pop ou membros de                      
bandas de rock. Na maioria das vezes, em busca de relações pessoais ou sexo. 
10 O texto original em língua espanhola é: “En estas publicaciones se cuestionaba el machismo inherente a la música,                   
criticándose abiertamente sus prácticas discriminatorias. Es por ello que tocar se transformó en un acto político, en el cual lo                    
más importante era atreverse. Festivales, fanzines, talleres de instrumentos entre mujeres y una serie de encuentros culturales                 
pusieron sobre la mesa un discurso feminista y gay con una perspectiva crítica. Incluyeron hombres en sus bandas y acabaron                    
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O machismo ainda persistia na música, mas agora as mulheres tinham uma forma de tornar               

pública as situações pela qual passavam. Em sua autobiografia, a baixista da banda Sonic              

Youth, Kim Gordon, fala sobre a objetificação feminina pela qual as mulheres que fazem parte               

de uma banda são sujeitadas. “Foi então que soubemos que, para as grandes gravadoras, a               

música importa, mas muito se resume ao visual da garota. A garota ancora o palco, suga o                 

olhar masculino, e, dependendo de quem ela é, lança seu próprio olhar de volta para a plateia”                 

(2016, p.11). É a partir de relatos como o dela, e de outras integrantes de bandas de rock, que                   

a importância de unir feminismo e música se torna ainda mais visível. Cada um encontra a sua                 

forma de denunciar as mazelas do patriarcado.  

Criar uma narrativa em torno de personagens mulheres é ampliar a voz de uma mulher               

oprimida. A baterista canhota que não é respeitada por sua equipe técnica; a             

multi-instrumentista que gravou um álbum sozinha, pois ninguém acreditava no seu talento;            

ou a cantora que, mesmo com acesso ao microfone, é impedida de abordar as questões que lhe                 

interessam. Falar sobre estas mulheres é empoderar aquelas que estão já estão inseridas no              

meio musica, ou desejam entrar nesse meio, e sofrem com um patriarcado que grita: rock and                

roll não é para mulheres e também as fãs do gênero, que muitas vezes não se sentem                 

representadas ou não se identificam com o que é apresentado pelas bandas com integralmente              

masculinas. Quando o machismo grita, elas cantam que “um homem não te define, sua casa               

não te define, sua carne não te define, você é seu próprio lar”.   11

 

As Mulheres na Cena Independente 

Quando se fala em música independente no Brasil, não há como fugir da ideia “do it yourself                12

”, cunhada pelo movimento punk dos anos 70. A ideologia criou raízes que influenciaram a               

moda, o design e, como não poderia deixar de ser, a música. Grupos de jovens se reuniam                 

para falar sobre as bandas que gostavam, trocar material, confeccionar camisetas, fanzines e,             

se alguém tivesse uma inclinação à música, com auxílio de gravadores e fitas cassete,              

con el feminismo separatista ochentero, dando paso al postfeminismo.” 
 
11 Trecho retirado da canção “Triste, Louca ou Má”, da banda Francisco, el Hombre. 
 
12 Faça você mesmo, em livre tradução. 
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começavam a registrar suas músicas e compartilhá-las em outros grupos (DAPIEVE, 2000).            

Porém, ainda que uma comunidade de fãs começasse a surgir, o rock ainda era um gênero                

musical marginalizado até o surgimento do BRock, na década de 80. Antes disso, somente na               

Jovem Guarda o estilo teve apoio da mídia, chegando a se tornar produto comercializável.              

Passada a onda de popularidade que o gênero musical obteve durante os anos 80, até hoje o                 

rock não é considerado um produto popular, consumido em alta escalas pela massa - como               

acontece com outros estilos, como o pagode, o axé e o sertanejo (FERNANDES, 2007). 

A cena independente nacional ganha força a partir do acesso a equipamentos de gravação e               

produtos importados de forma facilitada. Esse fenômeno acontece a partir da década de 90,              

começando em certas regiões do país e praticadas por gêneros musicais que não recebiam              

cobertura da grande mídia, indo de encontro a cultura de consumo acerca da música sertaneja               

e do axé music (FERNANDES, 2007, p. 38). No início do século XXI, houve a popularização                

da internet e de equipamentos, como as mídias graváveis e dos softwares de gravação. A               

partir deste barateamento, a música foi um dos meios que mais sofreu grandes mudanças: com               

um computador pessoal, um conhecimento básico de gravação e de edição, qualquer pessoa             

poderia gravar suas músicas e disponibilizá-las online. Foi desta forma que muitas bandas             

surgiram, festivais foram organizados e selos independentes foram criados. Com a experiência            

dos selos independentes e com as redes sociais, os músicos tiveram a oportunidade de              

conectar-se de uma forma diferenciada e mais íntima com o público, compartilhando opiniões             

e experiências.  

 

Para mim era bastante simples: você dá duro, toca para seu público, conversa, se              
comunica, abraça e se conecta de todas as formas possíveis com seus ouvintes, e eles               
por sua vez dão apoio e convertem os amigos em nossos fãs também. É aí que a                 
música funciona melhor, quando as pessoas a utilizam para formar comunhão e            
conexão. Simples assim. (PALMER, 2015, p. 97) 

 

É a partir da disseminação dos selos e artistas independentes que a frase “do it yourself” (faça                 

você mesmo) transformou-se em “do it together” (façamos juntos). O que antes tinha o              

intermédio de uma gravadora para acontecer, foi substituído por músicos que se entregam             

totalmente à sua música, indo do planejamento ao marketing, sem esquecer da parte criativa,              

que ainda permanece intacta. Para o músico é a chance de ter um produto que tenha a sua                  
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personalidade, enquanto para os fãs é a criação de uma relação mais íntima com o artista                

(PALMER, 2015, p. 193). Esse vínculo entre músico e fã também é fator importante na               

produção de presença - que seria aquele momento indescritível em que ao assistir um filme,               

ouvir uma música, ou presenciar um fenômeno da natureza, nos sentimos conectados com o              

mundo - ao criar circunstâncias para que o ouvinte sinta-se empoderado e/ou conectado a              

ouvir a canção favorita (GUMBRECHT apud PEREIRA DE SÁ, 2014).  

Nesse cenário o rock se transforma em ponte para a discussão do feminismo e o               

fortalecimento das mulheres. Traduzindo debates do movimento - como a noção de            

sororidade, empoderamento e objetificação - para jovens que se sentem afastadas do            

feminismo teórico. O sentido de empoderamento nesse caso se aplica não como na tradução              

literal do termo em inglês, empowerment, significando “dar poder a”, mas sim, sob uma ótica               

freiriana, acreditando que o significado de empoderamento vem do poder interior, criado pelo             

próprio indivíduo e compartilhado com os seus semelhantes. 

 

Mesmo quando você se sente, individualmente, mais livre, se esse sentimento não é             
um sentimento social, se você não é capaz de usar sua liberdade recente para ajudar os                
outros a se libertarem através da transformação global da sociedade, então você só está              
exercitando uma atitude individualista no sentido do empowerment ou da liberdade.           
(FREIRE e SHOR, 1986, p.71)  

 

As mulheres instrumentistas, as compositoras, ou mesmo as que trabalham nos bastidores,            

editando, produzindo e mixando as músicas, elas se tornam figuras de empoderamento            

feminino quando, ao assumir posições ocupadas em sua maioria por homens, mostram que a              

mulher é capaz de exercer qualquer função dentro da indústria musical. 

 

Estudo de Caso: Ventre e My Magical Glowing Lens 

Para atingir os objetivos propostos no trabalho, delimito o foco de interesse para duas bandas               

atuantes na cena independente nacional com mulheres em sua formação e que assumem o              

papel de frontwomen. Larissa Conforto e Gabriela Deptulski foram escolhidas para nos ajudar             

a compreender, a partir de seus históricos e opiniões como musicistas influentes no tema,              

como a representatividade feminina na cena independente nacional pode empoderar mulheres.           

A partir destas informações, será possível aprofundar uma análise que relacione música e             
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feminismo. 

A escolha de Larissa Conforto, baterista da banda carioca Ventre, deve-se inicialmente à sua              

postura feminista nas apresentações ao vivo. Em diversos momentos dos shows, ela conta sua              

história como mulher instrumentista, o machismo que enfrentou e enfrenta, seja por meio do              

público que acredita que a bateria é masculinizada, ou por técnicos de som que duvidam da                

sua capacidade, além de levantar bandeiras feministas como a luta contra o feminicídio e a               

cultura do estupro. A musicista que foi premiada como "Melhor Instrumentista", no Prêmio             

Riff de Música 2016, participa de diversos projetos voltados para o empoderamento da             

mulher por meio da música, como oficinas de bateria que realiza em seu estúdio em Vila                

Isabel, colabora com o Girls Camp Rock Brasil e a "Jam das Minas", evento realizado em                13

conjunto com a PWR Records que estimula o encontro de mulheres instrumentistas e a              14

improvisação.  

 

Eu fiz do meu jeito, do jeito que todo mundo falava que tava errado e eu fiz todos eles                   
me engolirem e dessa forma eu ganhei um papel para as outras mulheres e isso é mais                 
do que tudo, porque eu sofri muito nesse caminho com os homens, até nesse caminho               
com a Ventre até aqui… Esse último ano ao mesmo tempo que foi maravilhoso, foi               
muito difícil, era muito embate o tempo todo, mas eu sei que de alguma maneira tem                
outras mulheres que tão começando a fazer isso porque eu fiz isso, saca? E isso é a                 
coisa mais, historicamente importante. Porque do mesmo jeito que a música me            
salvou, a música vai salvar elas. A música tem um poder transformador bizarro, a              
música preenche nossos buracos, sombras, medos, ela dá voz à gente mesmo que a              
gente esteja calada. (CONFORTO apud ANDREIA, 2017) 

 

Não é só nos palcos que Larissa fala sobre as opressões que sofre dentro e fora da música, em                   

suas entrevistas, sempre que pode ela toca no assunto. Em um momento da entrevista              

concedida para a realização do filme a baterista nos contou que pediu para ter um microfone                

durante os shows para que pudesse ter um momento de contato com o público e falar sobre                 

suas questões:  

 

Sou baterista, eu não sou frontwoman. Só que com o tempo, eu fui percebendo que se                
eu não falasse as coisas que eu precisava falar, as coisas que precisavam ser ditas, elas                
nunca seriam ditas. Pelas bocas dos meus parceiros, sabe? Nem das minhas parceiras,             

13 Acampamento de férias que promove vivências musicais para meninas, realizado em São Paulo. Disponível em:                
https://www.girlsrockcampbrasil.org/ 
14 Selo independente de música do Recife que promove bandas mistas e com representatividade feminina e estimula 
encontros de mulheres instrumentistas e a improvisação.  Disponível em: https://www.facebook.com/pwrlabel/ 
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entendeu? Então eu comecei a fazer backing vocal pra poder ter o microfone pra              
poder falar. E aí aprendi a falar para as mulheres irem pra música. E percebi que isso                 
trazia, gerava um apoio tão grande que aumentou o público de mulheres no show da               
Ventre. As meninas sempre vinham falar comigo depois do show. Antes era um monte              
de homem babaca falando 'nossa, você toca que nem um cara, hein'. Aí depois virou a                
chave, um monte de menina: 'cara, to começando a tocar porque você falou aquilo'.              
Hoje em dia eu falo: 'como é o seu nome? Você tem um ano pra fazer uma banda. Ano                   
que vem eu quero te encontrar e quero saber qual a sua banda, me manda o seu som.'.                  
A gente tem oportunidade de chegar em vários lugares não só físicos, às vezes sem               
falar uma palavra. Quando a gente fala, velho, a gente pode chegar a tão mais lugares,                
fazer pessoas chegarem a tão mais lugares. É tão bonito isso, o poder transformador              
da música. (CONFORTO, 2017) 

 

Uma das bandas que ganhou força graças ao exemplo de Larissa Conforto foi a My Magical                

Glowing Lens, que surgiu da vontade de Gabriela Deptulski tocar suas próprias músicas.             

Como não conseguia uma banda, ela mesma tocou, gravou, mixou e produziu o EP de estreia,                

em 2015. Sozinha, ela começou uma turnê nacional e utilizou a internet para divulgar suas               

músicas. “Eu tive que fazer um trampo, no qual eu tocava todos os instrumentos para               

começarem a reconhecer o meu trampo. Chamam de talento, pra mim é esforço.”             

(DEPTULSKI, 2017). Hoje a banda conta com quatro homens na formação e divulga o              

primeiro álbum completo “Cosmos”, já considerado um dos melhores do ano pela mídia             

especializada .  15

Durante as gravações do filme, Larissa questionou Gabriela sobre ter chamado homens para             

tocar na sua banda, pois ela tinha muito vontade de ter uma banda só de mulheres, mas como                  

não sabe compor, fica dependente de músicos compositores. Num momento emocionante,           

Gabriela explicou que em sua cidade (Vitória/ES) ela não conhecia outras meninas que             

tocavam, e completou:  

 

Lembro que fiquei sabendo da Larissa pelos meus amigos. Eu ouvia falar muito de              
você e sempre senti uma força muito grande vinda de você. Isso me inspirou              
espiritualmente, porque eu não tenho referência feminina na música, próxima a mim.            
Uma menina que se dedicou mesmo, a vida inteira, que nunca parou de tocar desde a                
juventude. Eu não tinha essa referência próxima de mim, quando eu te vi, foi uma               
inspiração muito grande. (DEPTULSKI, 2017) 

 
 

15 Informação retirada do artigo “Os 25 Melhores Álbuns de 2017 (até agora)”, publicado no blog Miojo Indie. Disponível                   
em: http://miojoindie.com.br/os-25-melhores-discos-de-2017-ate-agora/ 
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É mais um caso em que, citando McLuhan, o meio é a mensagem . Não é estar na banda, mas                   16

o que se faz com a presença feminina no palco que torna o conteúdo da mensagem                

diferenciado. O feminismo não é um tema recorrente dentro do rock nacional, tão acostumado              

a manifestações machistas, mas o próprio ato da mulher tocar um instrumento e colocar-se à               

frente de uma banda já torna a tarefa empoderadora. Ocupar espaços que são negados ao               

gênero feminino é resistir ao que é imposto por uma sociedade patriarcal em sua              

predominância. (ROCHEDO, 2012, p.14)  

O empoderamento feminino vem por meio dessa onda de representações positivas. Quanto            

mais representações não estereotipadas temos da mulher, maior é o sentimento de            

reconhecimento. Quando a mulher é retratada na música como um pedaço de carne, assim ela               

é vista pela sociedade. Mas quando a narrativa é assumida pelo oprimido, o relato se torna                

poderoso e estimula a libertação de outros, neste caso, empodera mulheres. 
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