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O papel da Pusssy Riot 
enquanto luta/provocação política

Resumo: O presente artigo busca analisar o papel das Pussy 
Riot enquanto movimento político-artístico contestatório da 
Rússia contemporânea. Por meio de uma análise sobre o po-
pulismo russo e a influência do movimento feminista conhe-
cido como Riot Grrrl nos anos 90, procuramos compreender 
as diversas opressões práticas pelo governo que culminam 
no surgimento de uma banda punk feminista. A luta politica 
dessas mulheres chama atenção para o atual governo de Vla-
dimir Putin, assim como a arte engajada também nos auxilia 
a entender a relevância das Pussy Riot como produtoras de 
uma micropolítica que atua em defesa e em nomes das mino-
rias oprimidas pela Rússia.

Palavras-chave: Pussy Riot; Arte engajada; Performance; 
Riot Grrrl.
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O trabalho tem por objetivo apresentar o 
grupo feminista russo Pussy Riot a partir 
das contestações político-artísticas que 
apresentam na atual conjuntura da Rús-
sia. A partir disso, se desenvolve a con-
textualização sobre o movimento riot grrrl 
dos anos 1990, que foi essencial para o 
“boom” de bandas punk/hardcore feminis-
tas nos Estados Unidos e, posteriormente, 
no mundo. Além disso, é feita uma contex-
tualização sobre a Rússia contemporânea 
do atual presidente Vladmir Putin, diante 
das performances e manifestações feitas 
pelo coletivo feminista, as quais tiveram 
repercussão internacional, como o caso 
da Catedral do Cristo Salvador, em Mos-
cou. Com isso, a arte feita pelas pussies 
é analisada enquanto micropolítica a partir 
das pautas feministas como uma repre-
sentação político social e o enfrentamento 
do machismo russo.
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passando por processos políticos contur-
bados e que marcaram sua história. Com a 
Revolução Russa nos primeiros anos do sé-
culo XX, o fim da Dinastia Romanov, a vitória 
dos bolcheviques em 1917 e logo depois a 
instalação da União das Repúblicas Socia-
listas Soviéticas, que perdurou de 1922 até 
1991, mantendo-se 69 anos. Desde o início 
do atual século a Rússia vem atravessando 
por uma série de mudanças, reestruturação 
nas esferas políticas e econômicas (dada a 
profunda crise econômica pela qual o país 
passou na década de 90), e a formação de 
uma nova identidade nacional.

Sua grande visibilidade no cenário interna-
cional se dá além de sua grandeza geográ-
fica e importância política. Seu atual líder, o 
Presidente Vladimir Vladimirovitch Putin, é 
uma figura controversa e já esteve no cen-
tro de incontáveis polêmicas. Putin, que é 
ex-funcionário da KGB – o Comitê de Segu-
rança do Estado era uma agência de servi-
ços secretos do governo Soviético do qual 
o ex-primeiro ministro e atual presidente 
russo fez parte como agente, investigador e 
mais tarde, chefe do serviço secreto.

Vladimir Putin chegou a primeiro ministro 
no final do século passado, e logo depois 
a presidente da Rússia. Após o primeiro 
presidente eleito democraticamente, Boris 
Yeltsin, renunciar ao cargo, Putin chega ao 
cargo por eleição da população três me-

ses depois. Já tendo passado pelo cargo 
de primeiro ministro duas vezes, o chefe 
de Estado foi reeleito em 2018, para seu 
quarto mandato, até 2024 sob uma enxur-
rada de denúncias de fraudes eleitorais 
durante o pleito passado. 

O líder do Kremlin é conhecido por lidar 
com seus adversários de modo pouco ca-
tólico, há uma lista de inimigos de Putin que 
já sofreram com envenenamentos repenti-
nos e sem explicação. Entre essas vítimas 
está Piotr Verzilov, membro do grupo punk 
Pussy Riot, que após protestos na final da 
Copa do Mundo de Futebol na Rússia em 
julho de 2018, foi internado com sinais de 
envenenamento dois meses depois.

A Rússia é um país que se tornou mundial-
mente conhecido por ser altamente rigoroso 
e com pouca tolerância no que diz respeito a 
liberdades individuais, principalmente na in-
ternet. As restrições vêm gerando uma onda 
de protestos nas grandes cidades, que se 
queixam com o Kremlin de perseguições aos 
críticos do governo, limitações de acesso na 
internet e invasões de dados dos usuários.

Nos últimos anos, a Rússia adotou uma enxurrada 
de leis destinadas a restringir a liberdade na 
internet e limitar a privacidade dos dados. Uma 
das leis exige que as operadoras de telefonia 
móvel armazenem dados em chamadas de voz 
e mensagens por vários meses. Outra legislação 
permite que as autoridades tenham como alvos 
ativistas, multando e até enviando-os para a 
prisão por causa de postagens nas redes sociais. 
(GLOBO, 2018)
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A pena máxima para o que o governo chama 
de extremismos dobrou de tempo, passando 
de quatro para oito anos de prisão. Elevou-
-se também a pena máxima para aqueles  
que incitam a participação de outros a ma-
nifestarem-se. Até mesmo publicações em 
redes sociais, sites e fóruns podem levar a 
condenações por extremismos. Organiza-
ções Não-Governamentais (ONGs) também 
entraram na mira do governo russo na busca 
de tentar impedir qualquer iniciativa de mo-
tim ou revolta com o Estado. Como conta no 
portal UOL (2017), “a Anistia Internacional 
acusa o governo por violações dos direitos 
humanos e incluindo desaparições forçadas 
e supostas execuções extrajudiciais durante 
operações de segurança”.

Existe ainda no governo russo um estímulo 
à intolerância a homosexuais, há um estí-
mulo do governo ao desapreço por aqueles 
que não têm práticas heteronormativas. Em 
2013, foi aprovada uma lei que proíbe veicu-
lação de imagens e qualquer conteúdo para 
menores de idade que contenham algum 
tipo de propaganda LGBT, quer defenda ou 
normalize relacionamentos homoafetivos. O 
próprio governo incentiva a homofobia em 
suas propagandas em canais estatais. Pes-
soas as quais não são passíveis de respeito 
são sempre retratados como doentes e ini-
migos da população.

Na Chechênia, República Federativa sob o 
julgo dos russos, há indícios de que houve 
prisões, sequestros e ou até mesmo assas-

sinatos realizados por parte da polícia local 
contra gays que são cidadãos nascidos ali. 
Os chechenos são um povo extremamente 
tradicional, radicalmente conservadores e 
muito religiosos. Praticantes do Islamismo, 
não toleram a homossexualidade em hipó-
tese alguma, e afirmam que não existem 
homossexuais na Republica da Chechênia.

Foram feitas denúncias de que existem 
“campos de concentração de gays” na Che-
chênia, onde suspeitos de serem homosse-
xuais ou apoiarem a causa LGBT foram bru-
talmente violentados em prisões, torturados 
e por vezes assassinados nesses locais. Em 
alguns casos as vitimas desaparecem e não 
se sabe o paradeiro dos corpos. O líder local 
Ramzan Kadyrov, leal ao Presidente Russo 
Vladimir Putin, nega veementemente esses 
acontecimentos, em nota afirma que as acu-
sações são mentirosas e “se tais pessoas 
existissem na Chechênia, a lei não teria que 
se preocupar com elas, já que seus parentes 
teriam os enviado a um lugar de onde nunca 
voltariam” (BBC, 2017).

Foram feitas denúncias ao governo Russo 
sobre os abusos acontecidos na Chechênia, 
porém nada foi feito, pois o Kremlin tem pou-
ca simpatia por aqueles que não seguem o 
padrão heteronormativo. Jornalistas, ativis-
tas e sobreviventes da violência que enfren-

taram o governo e ousaram acusar a feroci-
dade do governo contra os LGBTS tiveram 
que fugir do país, pois estavam sob amea-
ças e mesmo fugindo ainda não se sentem 
seguros após as denúncias.

Recentemente foram feitas pesquisas de 
confiança na Rússia e indicaram uma baixa 
na porcentagem de Vladimir Putin, o Kremlin 
ordenou que as pesquisas fossem refeitas 
mudando o conteúdo das perguntas. Depois 
de refeitas, o índice de confiança da popula-
ção no Presidente subiu consideravelmente.

Mesmo com os protestos contra o chefe de 
Estado ocorrendo há alguns anos, Putin foi 
reeleito em 2018 com um índice de folga sob 
seus concorrentes. A restrição de liberdade 
não tem agradado parte da população russa 
que constantemente tem direitos atacados e 
liberdades individuais atacados.
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O riot grrrl, vertente feminista do movimento 
punk que eclodiu nos anos 90, é constituído 
por garotas que usam o rock como instru-
mento da luta política feminista. Cansadas 
das condutas machistas e os pequenos 
fascismos que incidiam sobre as suas vidas 
também no interior do punk, essas garotas 
inventaram um novo estilo de vida que as 
fortaleceu no embate contra essa repressão. 
É um dos movimentos que se constroem 
justamente nessa tensão dos mecanismos 
identitários de gênero (CHIDGEY, 2007), 
utilizando a música, principalmente o punk 
(muitas vezes, as adeptas se referem a punk 
hardcore), tanto como instrumento identitário 
quanto como veículo de luta política, como 
instrumento de protesto e de sociabilidade. 
O movimento entra em cena em oposição ao 
sexismo presente no rock e no punk contra 
essas próprias mulheres

“Punk rock não é só pro seu namorado”4

Um dos modos de expressão de jovens 
mulheres e suas práticas feministas é a 
produção de Fanzines ou zines (atualmen-
te e-zines), que são publicações feitas em 
papel por essas mulheres, que se tornou 
um dos principais meios de expressão das 
ideias e da música dos punks. Os zines têm 
o sentido de expressão de ideias, de arti-
cular e movimentar a cena e de documen-
tar a produção cultural dessas bandas que 
fazem o som na cena underground, onde 
muitas mulheres não têm o devido espaço 
valorizado ao mesmo tempo em que o punk 
e até mesmo rock, que em sua maioria é 
tocado por homens.

4 ________Trecho da música “PunkRock” da 
banda Bulimia. Disponível em: https://www.

letras.mus.br/bulimia/76794/. Acesso em: 
13 jan 2020.

 5______Girls to the front foi o ato de colocar 
mulheres à frente nos shows de punk em 
ação contra a violência dos mosh pit por 

parte dos homens.

Figura 1: Riot Grrrl Nº 1, Molly Neuman and Allison Wolf, July 1991. 
Fonte: The Guardian

Desse modo, a arte sempre esteve presen-
te no mundo punk dessas mulheres que a 
partir da música puderam se posicionar poli-
ticamente contra todo o machismo, fascismo 
e sexismo na questão do empoderamento 
e do protagonismo feminino no Punk Rock. 
A escrita intimidadora dos punkzines, com 
suas palavras secas, seus erros de digita-
ção e ortografia (Hebdige, 2004), constitui 
uma escrita estridente que pode ser vista 
nas performances das bandas no palco, o 
Girls to the front5 e toda a contextualização 
sobre presença majoritariamente feminina 
nos shows. As zines se tornaram um meio 
de expressão para essas bandas e coletivos 
feministas, que puderam não somente fazer 
a divulgação de suas ideias, mas também 
se tornaram a primeira geração de mídia 
feminista produzida em seus próprios ter-
mos, pois guiadas completamente pelo Do 
It Yourself (DIY) as garotas se permitiram 
escrever, desenhar, imprimir e distribuir seu 
próprio trabalho, o que fez dos fanzines um 
meio crucial para a continuação da resistên-
cia das mulheres no mundo punk.
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Na mesma estética artística do punk, o cole-
tivo de arte Pussy Riot consegue representar 
essa mistura da política e empoderamento fe-
minino. O grupo, que nasceu em 2011 e que 
teve repercussão internacional após cinco 
integrantes subirem no altar da Catedral do 
Cristo Salvador, em Moscou, para apresentar 
uma “reza punk” pedindo a saída de Putin do 
Governo, tem medidas abertamente contra o 
atual presidente russo. Suas manifestações 
vão de músicas com teor político, performan-
ces nas ruas de Moscou e a presença em lu-
gares que não são tão “bem-vindas”. Dentre 
seus objetivos principais estão: a luta contra o 
fascismo; a recusa ao capitalismo; a luta femi-
nista e o punk rock.

Desde que foram presas em 2012 devido ao 
ocorrido na Catedral, Yekaterina Samutsevich 
(Katia), Nadezhda Tolokonnikova (Nadia) e 
Maria Alyokhina (Masha), têm sido corajosas 
por lutarem contra o Estado russo homofóbico 
e machista como é mostrado no documentário 
“Pussy Riot - A Punk Prayer”6. Vestidas com 
balaclavas coloridas ou como elas mesmas 
definem ser “cores ácidas” em seus vestidos e 
meias, o fazem por estratégia que permite não 
focar em alguma das garotas e que as man-
tenham em anonimato por própria segurança 
(ALYOKHINA, 2013). A segunda característica 
seria a realização dos shows em lugares pú-
blicos - sem permissão, tornando suas per-
formances públicas. Assim, sua arte se torna 
acessível a todos, rompendo tanto com o mer-
cado fonográfico e seus grandes espetáculos, 
quanto com as restritas cenas punks. A arte se 
torna um ato político.

A arte sempre esteve presente na vida da Pus-
sy Riot quando Nadia e Katia fizeram parte do 
grupo de arte de rua anarquista russo Voina7. 
Dentre ações feitas durante os oito anos que 
estiveram no grupo, “Foda pelo ursinho herdei-
ro!”, “Em memória dos dezembristas” e “Ope-
ração: beijar lixo” chamou bastante atenção da 
mídia russa. Dentre elas, “Foda pelo ursinho 
herdeiro”, foram utilizadas pela acusação e 
em declarações de Putin diante de crítica di-
plomáticas, como do chanceler alemã Angela 
Merkel, a quem Putin insinuou que as pussies 
eram antissemitas por terem “enforcado” um 
judeu – gay, detalhe que ele omitiu – na ação 
no supermercado. A ação consistiu no dia 
do “silêncio” de 29 de fevereiro de 2008, às 
vésperas da eleição da presidência de Dmitri 
Medvedev, cinco casais fizeram uma orgia no 
Museu de Biologia de Moscou como um ato 
de protesto por a eleição de Medvedev, que 
consideravam uma marionete eleita por Putin 
para ocupar seu lugar no Kremlin. Nadia,e seu 
marido, Pyotr Verzilov, estiveram na ação.

Como ato político e também contra as medidas 
de Putin no poder, essas mulheres representa-
ram seus ideais e objetivos a partir do sexo, 
como foi neste último caso. Além de chamar 
atenção, Nadia que estava grávida e acabava 
de completar dezoito anos usou metaforica-
mente a orgia para representar o ato de “todos 
se foderem”8 diante de Medvedev. Além dis-
so, Nadia foi a responsável por ter desenhado 
em 2011 um pênis gigante em frente à sede 
do Serviço Federal de Segurança (FSB, ex- 
KGB). Essas práticas realizadas pela integran-
te do grupo, no Voina – e continuamente no 

6______________Ver: https://www.nytimes.
com/2013/06/10/arts/television/pussy-riot-

-a-punk-prayer-in- hbo-documentary-series.
html. Acesso em: 17 jul 2019.

7 ____Voina é um grupo de arte de rua anar-
quista russo, fundado por Oleg Vorotnikov e 

Natalia Sokol.

8_____ Ver:https://exame.abril.com.br/mun-
do/as-pussy-riot-feministas-contrarias-ao-

autoritarismo-de-putin-2/. Acesso em: 17 
jan 2020.

Pussy Riot – são compostas por práticas que 
podem ser entendidas como pornoterroristas.
As práticas pós-pornográficas têm o objetivo 
de reapropriar os códigos audiovisuais e sub-
verter a ação dos corpos apresentados na 
pornografia comercial. Ou seja, reelaborando 
os códigos pornográficos já existentes e ques-
tionando os estereótipos sexuais e retirando 
o homem-cisgênero-branco-heterossexual de 
destaque de produções pornográficas (MÉN-
DEZ, 2016). O termo pornoterrorismo foi au-
todenominado pela espanhola Diana J. Torres 
(2011) e é documentado no livro de mesmo 
nome em que teoriza o conceito e suas fina-
lidades enquanto política e liberdade de ex-
pressão através do corpo. As práticas porno-
terroristas também são um convite, ou seja, 
qualquer um pode ser pornoterrorista, basta ir 
para destruir e abusar das formas que o cor-
po pode delatar e deleitar da violência como 
arma política. As motivações pornoterroristas 
de cunho libertário anarquista geralmente são 
trabalhadas com o ideal do choque, do atenta-
do, do terrorismo, da infecção.
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O discurso dessa prática artística utiliza 
ferramentas do terror, do desprezível, do 
nojento e o uso de uma linguagem direta 
e provocadora como é o caso de Tolokon-
nikova como integrante atual do Pussy riot 
e ex do Voina. Corpos que estão dispostos 
a denunciar a brutalidade das práticas se-
xuais e da sexualidade dominante em via 
pública, se tornando uma performance em 
que mulheres podem se libertar de toda 
a repressão russa. O ato cantar em show 
liberarem seu berro, suas vozes que tem 
poder. Essas garotas punks romperam com 
as categorias fixas de identidade como he-
terossexuais, bissexuais, homossexuais, 
aproximando-se do que podemos chamar 
de uma experimentação de “possibilidades 
radicais de prazer”.

Desse modo, as pussies trouxeram de volta 
a luta feminina que era representada pelas 
riot grrrls na década de 1990. Os pequenos 
fascismos do dia a dia foram grande alvo 
dessas mulheres, que a partir de perfor-
mances, shows e entradas em lugares proi-
bidos conseguiram ter a atenção da mídia 
russa e de todo o mundo. O ato político a 
partir da arte foi essencial para que pudes-
sem se expressar e se representar no país 
que não há representação dessa minoria.
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e política no caso das pussies é fluída. Não 
é possível separar o que vem a ser arte e 
o que vem a ser política porque ambos se 
encontram fortemente ligados nas ações 
da banda. A arte funciona como um canal 
de comunicação política. A arte, para Pussy 
Riot, é a política.

Essa arte engajada ou política por elas pro-
movida desencadeia uma relação dialética 
entre arte e micropolítica. Essa relação 
ocorre quando a arte fala sobre si próprio, 
ou seja, expõe a sensibilidade do sujeito 
ao dialogar com os nossos sentidos atra-
vés de linguagens (FROTA, 2013) e quan-
do, através dessa identificação para com a 
arte, produz-se uma representação políti-
co-social que promove a construção de um 
imaginário comum (JODELET, 1993). Ob-
serva-se, portanto, uma micropolítica que 
se transforma em arte e uma arte que se 
transforma em micropolítica.

Como aponta Nadya em Um Guia Pussy 
Riot para o Ativismo, a banda teve início 
depois que concluem haver uma lacuna no 
movimento punk feminista da Rússia (TO-
LOKONNIKOVA, 2019). Posteriormente, ao 
estipularem suas pautas de luta e enfrenta-
mento, assumem uma nova configuração. 
Se antes se organizavam por reconhecerem 
uma lacuna, hoje se organizam pela neces-
sidade de combatividade ao governo russo. 
Na ação em que invadem a final da Copa do 
Mundo de 2014, na Rússia, ficam internacio-
nalmente conhecidas. E mais, mostram ao 
mundo que os espaços de liberdade política 
são escassos (idem, 2019).Figura 2: Pussy Riot na ação “Putin Zassal”, 2012. Fonte: Pussy Riot Journal
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A não-representação delas na configura-
ção política do governo em residem produz 
um movimento artístico contestatório que 
opera numa tendência contra hegemônica. 
Nesse contexto político-social, as mulheres 
habitam um lugar de subalternidade que, 
para além das convenções normativas de 
gênero, produz uma frequente sensação de 
não lugar. Essa sensação, no entanto, se 
torna combustível para ação.

A sociedade, como aponta Foucault 
(2014), vive uma forte tendência de rituali-
zação dos discursos, ao determinar atribui-
ções espaciais para cada tipo de discurso. 
No entanto, as pussies rompem frequen-
temente com as normas estabelecidas 
como conta Nadya (2019) numa ação rea-
lizada no metrô de Moscou.

Há uma verdade; quando você não faz parte de 
um grupo  privilegiado, recaíra sobre seu corpo 
e sua subjetividade o desprezo (FANON, 2008; 
GONZALEZ, 1984; NASCIMENTO, 2017) já tinham 
nos dito. Você é lançado em um “outro mundo”; o 
mundo necropolítico (MBEMBE, 2018) onde há não 
apenas mortes físicas, o mundo estranho da curio-
sidade (que  leva à proibição do afeto) e abjeção 
(que subalterniza a existência) (SILVA, p. 56, 2019).

No meio de uma música, eu costumava rasgar um 
travesseiro e as penas voavam pela estação de 
metrô, levadas pelas correntes de ar que acompa-
nham os trens nos tuneis subterrâneos. Então eu 
tirava um lança- confetes preso à calcinha (onde 
mais daria para guardar algo que precisasse ser 
retirado rapidamente durante uma apresentação 
sem ter de vasculhar a mochila?) e disparava. Uma 
camada de papel colorido metalizado cobria os 
passageiros atordoados, que nos filmavam com 
os celulares e apontavam para nós. Após quase 
todas as apresentações, éramos detidas assim que 
descíamos dos andaimes (TOLOKONNIKOVA, p. 
81, 2019).

Para além de produzir uma nova dinâmi-
ca espacial para os espaços urbanos, as 
pussies se associam a um devir selvagem, 
como “aquele que ao devorar os proces-
sos assimétricos que lhe assujeitam, cria 
mundos possíveis operando fissuras nas 
hegemonias e construindo redes de afeto 
e modos de existir” (SILVA, p. 51, 2019). O 
devir selvagem se relaciona com a aceita-
ção do “front” em que elas se propuseram 
ao enxergarem que a sua atuação artística 
precisa ultrapassar os limites impostos pelo 
governo russo.
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Foi possível analisar o pussy riot como um 
grupo de extrema importância para a realiza-
ção de uma arte politicamente engajada. Com 
base no grupo, conseguimos analisar o con-
texto russo atual, as pioneiras bandas punks 
feministas e toda a arte por trás das perfor-
mances da banda. É notável que as movimen-
tações produzidas pelo grupo acumulam para 
si e consigo um apoio popular que deriva da 
representação a qual defendem. 

Por se tratar de uma pesquisa em andamen-
to, possui articulação entre teorias feminis-
tas e teorias artísticas, e assim, futuramente, 
aliando a arte e o estudo de gênero segundo 
performances de bandas punks, como é o 
caso do Pussy Riot.
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