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Resumo 

O presente estudo analisou a forma pela qual as mulheres auto-identificadas como 
punks atualizaram o ataque à cultura dominante em sua postura. Para tanto, 
investigou-se a presença feminina no movimento punk rock, tendo em vista seus 
ideais antissistema, buscando estudar as questões relativas à música, moda e 
comportamento. Pressupondo-se o estudo de aspectos comportamentais subjetivos, 
foi adotada a vertente de investigação qualitativa exploratória. Assim, foram 
realizadas pesquisas de caráter etnográfico com levantamentos bibliográficos, 
documentais e entrevistas não padronizadas. Como resultado, foram esclarecidas 
práticas de socialização entre os adeptos, em especial do gênero feminino, 
evidenciando os espaços e papéis ocupados por estas mulheres.  
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Introdução 

O fenômeno punk, segundo Barnard (2003) afirma, pode ser descrito como 

“uma tentativa de usar a moda e a indumentária para desafiar o poder de 

identidades e posições de classe” (2003 p.193). Seguramente o mais repulsivo de 

todos os movimentos advindos da cultura jovem, o punk rock completa 40 anos em 

2016. O nascimento do que se conhece por cultura jovem, reconhecida como 

principal articulador de movimentos sociais, aconteceu na década de 1950 com o 

rock’n’roll, como apresentam Brandão e Duarte (2004). A partir daí, os jovens 

passaram a se manifestar com mais autonomia no cenário social, distinguindo-se 

dos seus pais. A mistura de dois ritmos marginalizados: o rhythm and blues negro e 

a música dos brancos rurais - country-and-western - deu surgimento ao estilo 

                                         
1 Estudante do curso de graduação em Design Visual com ênfase em Marketing ESPM-Sul. E-mail: 
mariahtabajara@gmail.com. 
2 Professor do curso de graduação em Design Visual com ênfase em Marketing ESPM-Sul. E-mail: 
jpacheco@espm.br.  



2 
 

Anais do 5º Seminário de Iniciação Científica da ESPM | ISSN: 2358-2138 
São Paulo | 27 de outubro de 2016 

rock’n’roll. Revestido por vozes de intérpretes brancos, o movimento consolidou-se 

como sucesso global e segue até hoje reverberando no universo jovem e 

influenciando esferas como moda e comportamento.  

Esse ritmo foi o golpe inicial que “chacoalhou” a rígida estrutura da 

sociedade daquela época, abrindo caminho para que uma série de movimentos 

contraculturais posteriores fossem melhor assimilados. Durante algumas décadas, 

estilos de expressão cultural jovem foram se negando sucessivamente, à medida 

que seus precursores eram absorvidos pelo mainstream3. A natureza das ideias 

colocadas em circulação, aliada ao modo como eram veiculadas, abriu um espaço 

de intervenção crítica e levantou um poder de mobilização suficiente para 

impulsionar essas, até então, contraculturas a agentes de transformação social 

(BRANDÃO;DUARTE, 2004). 

Rebeldia juvenil expressa em um novo modelo de atitude subversiva incitava 

uma nova tendência de comportamento social. Esses movimento advindos do 

rock’n’roll sinalizam uma ameaça tão latente ao status quo4 que foram tomados, 

mastigados e consumidos por ele. Por vezes subestimados em sua capacidade de 

representação e transformação cultural, a moda e a música atingem um nível 

impressionante de alcance e adesão quando combinadas (BRANDÃO;DUARTE, 2004). 

De acordo com Barnard (2003, p.72): 

As classes dominantes possuem um conjunto de ideias e crenças - a 
ideologia dominante, e as classes subservientes um conjunto diferente de 
ideias e crenças: ambas ideologias podem encontrar sua expressão na 
moda e na indumentária. 
 

 Ao escancarar essa possibilidade estética, os punks mostram que aquilo 

que a ideologia dominante apresenta como legítimo e natural não é, na verdade, 

mais legítimo e natural do que qualquer outra concepção. “Dessa forma, moda e 

indumentária são empregadas como armas ideológicas na batalha entre grupos” 

(BARNARD, 2003 p.71). Ainda de acordo com o autor, “sendo uma batalha, em 

constante movimento, a atuação da hegemonia não estanca com o desafio do punk. 

                                         
3 Termo de origem inglesa que significa fluxo principal da música. 
4 Termo do latim que esta relacionado ao estado atual de fatos, relações e coisas.  
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[...] A classe e a ideologia dominantes recuperam os objetos e itens, assim como os 

seus respectivos significados” (2003 p.73). 

 Como comunicação, “a moda e a indumentária são fenômenos culturais” 

no sentido em que a “cultura pode ser entendida como um sistema de significados 

pelos quais os valores e as crenças de uma sociedade se comunicam de forma não-

verbal” (BARNARD, 2003 p.49). Compreende-se por comunicação  a interação social 

através de mensagens e por interação social aquilo que primeiramente constitui o 

indivíduo como membro de uma cultura específica (2003, p.54). É através desses 

sistemas que a “ordem social se identifica, se comunica e se reproduz; por esse 

motivo, as posições de poder relativo no interior dessa ordem social são também 

disputadas e desafiadas” (2003, p.67).  

 Segundo Scott (1989 p.21), “o gênero é a forma primeira de significar as 

relações de poder. Ele se torna implicado na concepção e na construção do poder 

em si”, bem como em sua consolidação. Compreende-se por gênero uma categoria 

social imposta sobre um corpo sexuado e “seu uso sugere que a informação a 

respeito de um é necessariamente informação sobre o outro” (1989, p.07). Scott 

vale-se das reflexões do antropólogo Maurice Godelier, afirmando que: 

[...] as diferenças entre os corpos que são ligados ao sexo são 
constantemente solicitadas para legitimar as relações e fenômenos sociais 
que nada tem a ver com a sexualidade (apud SCOTT, 1989 p.23). 
 

Frequentemente, a ênfase colocada sobre o gênero não é explícita, mas 

constitui, no entanto, uma “dimensão decisiva da organização da igualdade e da 

desigualdade” (SCOTT 1989, p.26). Ainda de acordo com Scott: 

[...] alguns movimento socialistas ou anarquistas recusaram 
completamente as metáforas de dominação. Os anarquistas europeus eram 
conhecidos pelas suas visões de um mundo no qual as diferenças sociais 
não implicariam em hierarquia (1989 p.26). 
 

Através da análise combinada de três níveis de comunicação (moda, música 

e atitude), é possível detalhar o estilo de vida que influenciou o comportamento de 

toda uma geração jovem. No decorrer da pesquisa bibliográfica, constatou-se que o 

assunto ainda não foi abordado dessa maneira. Nada que relacione os três aspectos 

complementares da comunicação social foi encontrado. Entender como a postura 

contestadora se apresenta, no que se refere às relações entre homens e mulheres, 
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trouxe ao estudo uma verdadeira contribuição científica por ter foco em um ponto 

de vista normalmente negligenciado pelos pesquisadores e pela história oficial. A 

conclusão do estudo no aniversário de 40 anos da explosão do movimento evidencia 

a atualidade e a propriedade da escolha do tema, bem como o valor de sua ênfase 

ao gênero corresponde à atual notoriedade de questionamentos feministas na 

agenda social e, principalmente, midiática. 

A pesquisa teve por objetivo compreender de que forma a mulheres auto-

identificadas como punks tangibilizam seu ataque à cultura dominante, através da 

vestimenta e atitude atualmente. Este artigo apresenta os resultados no que tange 

à socialização entre gêneros dentro do punk, levando em conta o papel atribuído às 

mulheres nesse movimento e quais espaços são por elas ocupados. 

Tratando-se da música o cenário principal de toda a pesquisa, a autora 

definiu que o objeto de seu estudo deveria ter uma relação de proximidade com a 

sonoridade punk. A vertente qualitativa de pesquisa apresentou-se como a melhor 

forma de viabilizar o objetivo, já que este requeria a compreensão aprofundada de 

fatores subjetivos e não a sua mensuração. Goldenberg (1997, p.53) assinala que 

“os dados qualitativos consistem em descrições detalhadas de situações com o 

objetivo de compreender os indivíduos em seus próprios termos”. A adoção do tipo 

exploratório de pesquisa deve-se à intenção de criar um panorama geral para a 

análise, sobretudo envolvendo mais de uma manifestação do movimento. 

A pesquisa foi conduzida através do método etnográfico explicado por 

Angrosino (2009, p.30) como “a arte e a ciência de descrever um grupo humano”. 

Ao longo dos levantamentos, foi identificada uma banda punk constituída apenas 

por mulheres na cidade de Porto Alegre. Originalmente formada em 1986, a 3D 

voltou aos palcos em 2015. Através do acompanhamento de apresentações, ensaios 

e da realização de entrevistas em profundidade, surgem contribuições para o 

mapeamento e análise da cena punk dos anos 1980 e atual, em particular, no 

bairro Bom Fim. 

O método requer intenso envolvimento presencial com a intenção de sair da 

interpretação superficial dos fatos. Segundo DaMatta (1978, p.4), “só se tem 

Antropologia Social quando se tem de algum modo o exótico, que depende 
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invariavelmente da distância social”. A real experiência de “estranhamento” 

dentro da própria cultura - na tentativa consciente de enxergar os significados 

possíveis, através dos olhos de uma pessoa “de fora”, no caso, da cena musical 

punk. 

Para estruturar todo o material coletado de forma a viabilizar sua análise, 

três categorias foram estabelecidas, tendo em vista os tópicos que nortearam a 

investigação. São elas: a evolução da ideologia do movimento punk rock, que 

identifica como foram atualizados os ideiais de comportamento através dos anos 

para seguirem desempenhando um papel contracultural; o punk mediante a 

vestuário e aparência, que evidencia como os itens de indumentária e os demais 

símbolos do estilo foram atualizados; e as relações entre gêneros do movimento 

punk, categoria que lança um olhar sobre quais eram os papéis habitualmente 

desempenhados pelas integrantes do movimento, principalmente quanto à 

separação das tarefas através do gênero. O objetivo é identificar se os integrantes 

na prática atuavam de maneira igualitária entre seus componentes. São sobre essa 

terceira categoria os resultados e análises apresentados a seguir. 

 

A explosão Punk 

Na ocasião em que estourou, em meados da década de 1970, o movimento 

punk foi amplamente documentado. O grande acontecido era a banda Sex Pistols 

que havia ultrajado milhares de famílias inglesas em cadeia nacional na tradicional 

hora do chá. O comportamento e a atitude dos jovens, empresariados por Malcolm 

McLaren, lhes garantiram os tablóides ingleses, após sua chocante participação na 

televisão. Este episódio ficou conhecido como o nascimento do punk rock, mas este 

estudo aponta que o mesmo aconteceu anos antes na cidade de Nova Iorque, nos 

Estados Unidos. O começo do que se reconhece como punk tem origem no badalado 

estúdio Factory do artista Andy Warhol e na cena underground5 nova-iorquina com 

o álbum The Velvet Underground and Nico. Destaca-se aqui a importância da 

presença de McLaren na cidade, personagem que importou o movimento muito 

                                         
5 Termo de origem inglesa que se refere ao fluxo alternativo de música, partindo da negação ao 
fluxo principal. Os produtos deste meio não teriam potencial para serem comercializados. 
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depressa até as ruas londrinas, criando um novo foco da revolução cultural jovem. 

O acontecimento foi de fato tão rápido, que as duas bandas mais frequentes na 

consciência popular, os americanos Ramones e os ingleses Sex Pistols, lançaram 

suas primeiras obras no mesmo ano. 

O punk se opunha ao estilo contracultural anterior, o rock psicodélico, em 

sua expressão sonora. Na sonoridade psicodélica, tornou-se comum o uso de 

inúmeros instrumentos até então inexistentes nas músicas de rock. Outra 

característica marcante deste som é apresentar faixas cada vez mais longas. O 

movimento punk em suas músicas trazia o espírito original do rock de volta, com 

uma formação básica conhecida como power trio: uma guitarra, um baixo e uma 

bateria - e músicas com não mais que três minutos de duração. O mesmo se 

observa na vestimenta: um retorno à combinação jeans e jaqueta de couro 

rockabilly, reintrepretados à maneira punk. (BRANDÃO;DUARTE, 2004).  

Poderia-se dizer que o punk chegou pronto na Inglaterra. Malcolm observou 

o surgimento de uma nova cultura jovem e poderia apenas ter repetido o que viu 

em Nova Iorque nas ruas de Londres. Mas essa trajetória não resultou em uma mera 

reprodução de valores. A diferença entre o nascimento do punk e a interpretação 

britânica do movimento está no posicionamento político. Na Inglaterra o punk 

deixa de ter um aspecto amadorístico e engraçado e fica friamente realista, pois a 

realidade do país auxiliava na adoção de uma postura mais transgressora pela 

juventude desamparada. O fato do movimento ter se tornado mais político é 

apontado como uma desvirtuação pelos fãs e integrantes da cena americana. Para 

os autores levantados nesta pesquisa, este fato é a razão para o movimento pipocar 

na história da sociedade em mais de uma época posteriormente. Neste ponto, a 

parceria de Malcolm McLaren com a designer Vivienne Westwood e o 

aprofundamento que eles deram às questões políticas e de protesto na estética 

visual são a grande contribuição dos ingleses para o movimento. 

Enquanto a cena norte-americana trazia uma leveza com seu tom amador e 

divertido, os britânicos apresentavam uma postura mais radical que chocava por 

ser notoriamente mais agressiva. Os punks americanos certamente eram agressivos, 

uma vez que a cena em si já trazia essa característica, mas sua agressividade vinha 
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de um comportamento juvenil inconsequente e despreocupado com o amanhã e 

com opiniões alheias. Eles experimentavam por curiosidade, criavam a partir do 

que lhes era acessível por necessidade e por desejarem se expressar o faziam da 

forma que conseguiam. Não saber fazer as coisas não os impedia de tentar 

executar essas tarefas. O importante nem era o resultado em si, mas a atitude, a 

iniciativa. Eles não estavam preocupados se a sociedade iria ver valor em suas 

criações, eles criavam porque se divertiam fazendo isto (MCNEIL; MCCAIN, 2014). 

Na contramão do que acontecia nos Estados Unidos, o punk inglês foi 

altamente focado no resultado, no caso: o que seria mais subversivo e 

escandalizaria mais as pessoas. O capitalismo já se mostrava sólido, então criticá-lo 

seria altamente contraventor. Segundo a obra de McNeil e McCain (2014) os jovens 

ingleses estavam fazendo o que achavam que estava acontecendo em Nova Iorque, 

só que de forma tão exagerada que os próprios punks americanos se chocaram ao 

vê-los. O próprio McNeil conta em sua obra que 

[...] à medida que os Pistols seguiam pela América e a histeria era 
transmitida pelos telejornais, garotos no país inteiro estavam subitamente 
se transformando com alfinetes, cortes de cabelo espetado e feiura. A 
resposta para isso foi: Oh, você não entenderia. O punk começou na 
Inglaterra. Sabe todo mundo está no seguro desemprego lá [...] Punk é 
sobre a luta de classes e economia e blablabla (MCNEIL;MCCAIN, 2014 
p.422). 
 

Em um primeiro momento, parece contraditória a mensagem da loja do 

casal McLaren e Westwood; SEX, com a comercialização de uma proposta de moda 

que critica o consumo. Mas analisando bem, percebe-se que utilizar artigos 

encontrados no lixo e oferecer peças tão puídas que pareciam ter nele o seu 

destino final, como proposta de estilo, era dizer que o consumo e sua ideologia não 

passavam disso. Era jogar o jogo e ganhá-lo com uma tática irônica que o 

ridicularizava. Brandão e Duarte (2004, p.95) afirmam que 

[...] o punk foi delineado por estratégias de marketing muito bem 
cuidadas; caso contrário, não haveria possibilidade de esse movimento 
furar o bloqueio comercial imposto pelos meios de comunicação e pelas 
grandes gravadoras. 
 

A estética britânica escandaliza ao aumentar o volume da rebeldia, 

chegando a concedê-la contornos fetichistas. Vivienne Westwood é celebrada 

atualmente como a mãe da estética punk e outras três inglesas chamam a atenção 
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pelo seu estilo de rua: Soo Catwoman, Pamela Rooke e Siouxsie Sioux, que é a 

única mulher inglesa a ocupar o espaço na cena musical, posteriormente ao fim da 

primeira fase. Já na cena americana, encontramos uma ótima presença feminina já 

nessa primeira fase. Desde Nico, que cantou junto ao Velvet Underground no álbum 

empresariado por Warhol, passando por Debbie Harry que liderou o grupo Blondie, 

Patti Smith que iniciou como artista solo até a banda formada só por mulheres The 

Runaways, a presença feminina esteve garantida desde a aurora do estilo musical. 

A primeira fase termina em 1979 com a morte do baixista Sid Vicious, da banda Sex 

Pistols, que entrou em uma depressão profunda e se afundou no consumo de 

heroína, após a misteriosa morte de sua namorada, a groupie6 Nancy Spungen 

(HEWITT, 2013). 

A partir das análises dos materiais coletados, foram pontuadas semelhanças 

e diferenças entre as estéticas britânica e americana. Neste primeiro momento, a 

sensualidade das mulheres é exagerada tanto pelas roupas quanto pela maquiagem 

pesada, com contornos performáticos. O que faz sentido, considerando que, na 

época, a regra para as mulheres era ser mais recatada, logo a sexualidade era 

transgressora. Entre as inglesas, nota-se muito a presença do salto alto e de visuais 

tão excêntricos que são por vezes intragáveis. Já as americanas apresentam mais 

variedade, indo desde estilos super femininos e sensuais como as The Runaways, 

passando pela versatilidade de Debbie Harry até o visual andrógino de Patti Smith. 

 

A reverberação Punk 

 Mediante um estrondoso momento inicial, as mídias e gravadoras 

passaram a denominar a cena pelo termo pós-punk. A principal diferença para o 

primeiro é apresentar as características punks mais brandas. A potência dos anos 

anteriores gerou inúmeros subgêneros musicais e o número de bandas na cena 

cresceu. Entre as nomenclaturas surgem variações como o New Wave e o próprio 

Rock Alternativo, Rock Gótico, Indie e Punk 77, entre outras, cada uma com seus 

desdobramentos sonoros particulares. São dessa segunda geração as bandas 

inglesas Siouxsie And The Banshees, Joy Division e os americanos Dead Kennedys. É 

                                         
6 Termo que denomina as fãs que seguiam os músicos e muitas vezes se relacionavam com eles. 
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nessa época que o punk rock não apenas se espalha pelo mundo, mas penetra em 

culturas de diferentes países como o Brasil. Essa reverberação contempla as duas 

etapas estéticas e sonoras, apesar de ter sua viabilidade associada justamente à 

etapa presente, mais contida, do movimento (BRANDÃO; DUARTE, 204). 

 No Brasil é no ano de 1982 que o estilo se consolida e surge o circuito 

alternativo nacional (CARMO, 2000). Na cidade de Porto Alegre, uma cena cultural 

agitava o bairro Bom Fim, reduto de artistas de diferentes vanguardas, e a 

sonoridade aparece ligada à uma cena artística rica e contracultural (MIGOTTO, 

2015). São os anos finais da ditadura militar e os jovens estão em uma fase de 

experimentação e liberdade de expressão pessoal. A vocalista da banda 3D conta 

que na época os jovens ansiavam por sair logo da casa dos pais para poderem 

experimentar a vida e que ela morava em um apartamento que era quase um 

clube, já que possuía um vídeo cassete. Outra entrevistada, atual vocalista da 

banda Replicantes, fala que as tribos ainda não eram tão segmentadas como hoje e 

que o bairro Bom Fim era ponto de encontro de todos os perseguidos. Nessas falas 

fica evidenciado que a época favorecia o encontro, já que as coisas, e mesmo as 

informações, não estavam disponíveis como hoje. As pessoas, então, reuniam-se 

para ouvir álbuns, ver vídeos e de uma forma geral trocavam muito mais. 

 Em 1983, a banda Replicantes, principal banda punk gaúcha é formada. 

Juntamente com outras bandas, os Replicantes participam do LP Rock Garagem no 

ano seguinte, cujo show de lançamento atingiu notoriedade histórica por reunir 4 

mil pessoas no auditório Araújo Viana, na capital gaúcha. Em 1986, nasce a banda 

3D, formada exclusivamente por mulheres. A 3D teve uma carreira relâmpago, 

encerrando suas atividades em 1988. Já os Replicantes continuaram produzindo 

obras e marcaram a cena com outras bandas locais do estilo como DeFalla, TNT, 

Cascavelletes e Graforréia Xilarmônica. 

 A banda 3D teve um começo cheio de atitude punk faça-você-mesmo. A 

irmã do guitarrista e do baixista dos Replicantes, sua namorada e cunhada 

tomaram conta do estúdio e dos instrumentos dos rapazes em uma noite enquanto 

estes viajavam e criaram a sua primeira obra, sem nenhum conhecimento formal 

de instrumentistas. A vocalista da 3D afirma que elas geraram muita polêmica por 
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serem uma banda exclusivamente feminina, que tinham um público que se 

identificava com elas em razão disso e que chegaram até a dar entrevistas na 

emissora de televisão local na época. 

 Seria maravilhoso poder escrever aqui que os adeptos do movimento 

demonstravam inclinações à uma efetiva equidade entre os gêneros. É o que se faz 

necessário para começar a pensar em afirmar que eles eram feministas. Apesar do 

caráter libertário, infelizmente, encontraram-se indícios de pensamentos voltados 

aos esteriótipos binários e não há evidência de intenções ou ações práticas para 

uma mudança social neste contexto. 

 A tendência de ser engraçado do movimento é problematizada nas 

análises a medida em que a naturalização de comportamentos agressivos, e da 

exposição de corpos femininos, é evidenciada através de uma capa de fita cassete 

de uma das bandas locais. Se por um lado o movimento tem a prerrogativa de ser 

escrachado, apelativo e engraçado, é triste perceber que essas qualidades foram 

empregadas de uma forma que objetifica as mulheres e seus corpos. O objetivo 

aqui é propor a contemplação de até onde podemos ir com as gozações e onde elas 

começam a validar a reprodução de uma série de comportamentos por vezes 

mortais. A possibilidade dos integrantes da segunda etapa serem feministas é 

descartada por uma entrevistada na fala “basta olhar quantas bandas de mulheres 

tinha”. Este fato, assim como os acima citados, não evidenciam um machismo por 

parte dos integrantes, mas certamente descartam intenções feministas. 

 O que parece ser uma explicação razoável é que, ainda que fossem 

libertários e transgressores, os adeptos ao movimento punk de ambos os gêneros 

eram frutos do seu meio. E o seu meio, como bem se sabe, é machista, sexista e 

opressor. Só em não ver problema em disseminar certas mensagens é por sí um 

indício de que suas práticas eram, ainda que em um nível inconsciente, machistas. 

 

O renascimento Punk 

 O espírito punk reaparece na cena alternativa da cidade de Seattle, nos 

Estados Unidos. A banda Nirvana, formada em 1987, já era conhecida no circuito 

das rádios universitárias pelo seu álbum de estreia Bleach. Mas foi assinando um 
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contrato com uma grande gravadora que o grupo iniciou o que hoje é chamado de 

movimento grunge. O álbum Nevermind, lançado em 1991, revolucionou o espírito 

do rock da época e emplacou o gênero alternativo como uma categoria 

considerável dentro da música. A banda chegou ao fim com a morte de seu 

vocalista, Kurt Cobain, em 1994 (CROSS, 2014). 

Em 1991, uma banda formada por três mulheres e um homem, a Bikini Kill, 

lançou seu demo independente Revolution Girl Style Now!. As performances da 

banda têm influência destacada da terceira onda do feminismo, sendo a primeira 

banda que apresenta registros  de incluir a ideologia em sua obra e apresentações. 

A vocalista Kathleen Hanna é uma das criadoras do movimento Riot Grrrl, que se 

espalhou pelos Estados Unidos a partir de 1993. Amiga pessoal de Kurt Cobain foi 

Kathleen quem inspirou o principal sucesso do Nirvana, a faixa Smells Like Teen 

Spirit (ANDERSON, 2013).  

É na fase grunge que algumas novidades na ideologia podem ser apontadas. 

A inclusão da bandeira feminista desponta com questionamentos quanto à 

objetificação e repressão sexual, padrões de comportamento e de aparência e 

papéis atribuídos aos gêneros. Por iniciativas feministas, o movimento passa a 

apresentar ações concretas contra essas práticas naturalizadas no convívio social. A 

fala de Kathleen Hanna “Garotas para a frente do palco”, que visava assegurar a 

integridade física das mulheres presentes, bem como a ocupação daquele espaço 

pelas mesmas, é uma das passagens destaque da investigação. Assim, noções como 

sororidade e a nítida intenção de proteger as mulheres entram em cena e, através 

dessas necessidades, surge um engajamento à luta social por membros mulheres da 

cena musical que culmina no movimento Riot Grrrl, da terceira onda do feminismo 

(ANDERSON, 2013). Sua relevância foi ressaltada na frase da baterista da banda 3D 

que diz que as mulheres dos anos 1990 “são muito mais importantes para o nosso 

empoderamento feminino do que qualquer coisa que aconteceu nos anos 1970”. 

Exposto isso, talvez fique mais fácil compreender porque não podemos falar em 

feminismo no punk rock antes dos anos 1990. 

Nessa fase a transgressão era contestar a objetificação dos corpos femininos, 

e os padrões de visual impostos às mulheres - que deveriam ser femininas, 
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arrumadas e inocentemente sensuais. Com o grunge, a moda volta a ser subvertida 

por proporções largas e roupas de dormir usadas durante o dia. Era visto como o 

estilo de quem não tem o que vestir. Cardigãs velhos, flanelas e jeans rasgados 

traziam desleixo ao visual. Aqui aparecem traços de desconstrução de gêneros no 

que tange às roupas, que são observadas sendo usadas tanto por homens quanto 

por mulheres. Há registros fotográficos do casal Kurt Cobain e Courtney Love 

alternando vestimentas. Sob outra perspectiva, podemos ver isso como uma 

invasão feminina ao armário masculino, livrando-se da obrigação de aparentarem 

ser sensuais e femininas. O destaque aqui é para o uso de tênis pelas mulheres, 

combinados com todo o tipo de produção. 

 

O punk na atualidade 

 A última etapa é um recorte da cena atual na cidade de Porto Alegre, 

construído através dos levantamentos empíricos coletados pela autora durante o 

período de vigência da pesquisa. Nesta parte, contextualiza-se a cena auto-

identificada como punk nos dias de hoje. O foco foi nas integrantes da formação 

atual da banda 3D, que segue com a vocalista original, e na vocalista atual da 

banda Replicantes. 

 A amostra apresentou um forte comprometimento com a luta feminista, 

que desponta como a principal forma de transgressão social punk da atualidade. 

Três entre cinco entrevistadas são ativas em projetos de empoderamento feminino 

através da música. O projeto Girls Rock Camp, do qual as entrevistadas participam 

ativamente, é uma iniciativa que nasceu do movimento Riot Grrrl da cena grunge 

dos anos 1990 que hoje se espalhou pelo mundo. O projeto empodera meninas de 7 

a 17 anos através de aulas de instrumentos musicais e formação de bandas além de 

atividades como defesa pessoal, skate, estêncil, entre outras. A sede brasileira do 

projeto fica na cidade paulista de Sorocaba e as meninas da 3D estão envolvidas na 

primeira edição do projeto na capital gaúcha, em janeiro de 2017. 

O engajamento aparece em nível pessoal com declarações que mostram a 

preocupação dessas artistas quanto à mensagem que transmitem enquanto 

ocupantes dos espaços na cena musical. Segundo a vocalista da banda Replicantes 
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“[na banda] a gente agora tem muita mulher na frente do palco que se identifica 

comigo e eu digo pros guris: olha, eu tenho uma responsabilidade enorme sobre 

essas mulheres”. Tal consciência as fez rever certas posturas e até mudá-las. A 

entrevistada segue “talvez hoje os homens me achem uma pessoa meio chata 

porque eu digo não, isso não dá. Essa música eu não toco. Essa letra eu não canto”.  

A noção de que devemos apoiar e ajudar umas as outras e não dar 

continuidade a julgamentos comparativos ganha destaque, bem como a 

preocupação em garantir que cada vez mais mulheres ocupem lugares ativos na 

cena musical. A baterista da banda 3D diz que “antes eu achava que eu já fazia o 

meu papel ocupando o lugar, e não. Não tem só que ocupar o lugar como garantir 

que outras mulheres também tenham esse espaço”. A vocalista dos Replicantes 

afirma: 

Se a gente se depila, a gente olha feio para quem não se depila. Se a gente 
não se depila, a gente olha feio para quem se depila. Esse tipo de coisa 
acontece o tempo todo. As mulheres não podem mais agir assim. Chega de 
ficar olhando para o que as outras estão fazendo. Ninguém é obrigado a 
nada. A gente tem que ajudar as mulheres a se aceitarem, a pararem de 
competir uma com as outras. 
 

A questão da objetificação das mulheres aparece como um dos pontos mais 

complicados do feminismo hoje. Ao passo que todas as mulheres se demonstram 

fartas da superexposição e hipersensualização de nossa figura esse fato, quanto 

individualizado, traz um sentimento errôneo de empoderamento. O perigo é 

justamente individualizarmos um movimento que não é sobre o individual, mas 

sobre o coletivo, individualizar um movimento que é em sua essência político. Vale 

lembrar que uma prática pode ser altamente empoderadora para uma mulher em 

particular, mas se ela não modifica a perspectiva da situação das mulheres como 

classe, a mesma não é, sob hipótese alguma, feminista. 

Um ponto interessante são as falas que relatam a intenção de mostrar não 

serem mais vistas como objeto sexual, o que liberta as artistas da obrigação de 

estarem sempre bonitas e atraentes enquanto performam suas composições. A fala 

da atual vocalista dos Replicantes “quero que me vejam por outros motivos. Que 

gritem: Baita vocalista! e não: Gostosa!” demonstra atitudes que vão ao encontro 
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da declaração de Irigaray citada por Lyra (2006), que afirma que “o gênero se 

mostra intríseco às performances musicais”. 

Na etapa atual, a moda apresenta-se em um momento muito democrático, 

portanto encontramos tudo o que foi destacado até agora e mais a preocupação 

com a procedência das peças - uma atualização da ideologia do movimento 

pegando carona na chamada moda consciente, a grande tendência da atualidade. 

Os adeptos do movimento surgem cada vez mais livres para se vestirem e o 

destaque é para os piercings e tatuagens faciais que garantem o choque e o efeito 

transgressor inicial. Na amostra temos uma integrante que comercializa peças 

confeccionadas por ela mesma, com símbolos de luta e frases de tom empoderador 

e, por vezes, sarcástico. A amostra de uma forma geral confirma a importância do 

visual para a transmissão de uma mensagem, enquanto integrantes na cena cultural 

e agentes sociais. Algumas apresentaram mudanças de estilo quanto passaram a 

integrar a cena feminista de uma maneira ativa. O tom empoderador é transmitido 

pela ideia central de “não sou obrigada” tanto a parecer linda quanto sensual. 

 

Considerações finais 

 Entre as descobertas inesperadas no decorrer da investigação, a que 

mais surpreendeu a autora foi a constatação de que o visual agressivo não era, 

originalmente, uma bandeira do movimento. A contracultura apresenta em seu DNA 

uma agressividade peculiar, tanto contra o sistema quanto contra outros grupos, 

entre seus adeptos e até contra si mesmos. A autodestruição não é uma bandeira 

punk, mas é uma de suas mais nocivas características iniciais. Mas o visual 

agressivo, afinal, é fruto da reinterpretação da cena americana pelos londrinos. 

São os integrantes de Londres que apresentam uma característica visualmente 

transgressora. Os americanos chocam sem querer, por não terem condições ou 

intenção de se enquadrar no padrão social. 

 Outra descoberta inesperada diz respeito às camadas sociais de onde os 

punks vem. Partindo da marginalidade do proletariado de uma forma geral, através 

dos anos, este perfil vai se abrindo para todos as esferas sociais, de modo que, na 
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amostra entrevistada, aparecem diferentes perfis desde integrantes com traços 

artísticos, empreendedores e até acadêmicos. 

 Ir contra o sistema hoje significa questionar hábitos de alimentação 

enraizados em uma cultura de crueldade aos animais; significa pensar no consumo 

como algo mais local, evitando que a cadeia se extenda para além de onde se pode 

confiar não haver escravização de seres humanos ou exploração exacerbada de 

recursos naturais. “Bater contra o sistema” hoje significa mostrar para as pessoas 

que, em um nível global, muito ainda têm que se fazer para conseguirmos 

equilibrar séculos de naturalização de violência, exploração e submissão de gênero. 

É mostrar para as pessoas que a nossa vida têm impacto na terra e nas vidas ao 

redor; e que para conseguir mudar o que foi erroneamente segmentado no status 

quo é preciso repensar as atitudes passadas e policiar as ações presentes. 
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