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1. Considerações iniciais 

 

Embora as mulheres tenham almejado patamares consideráveis de reconhecimento ao 

longo dos anos, em razão de massivas lutas, inclusive em decorrência da influência e do 

fortalecimento do movimento feminista, ainda se observa uma permanência de tradições 

machistas e patriarcalistas. 

Ainda nesse contexto, e, em meio a uma crise institucional e política, a busca por 

meios alternativos de comunicação tornaram-se de efetiva importância, sendo os meios de 

comunicação um ambiente de propagação de poder, de denúncia dessa realidade tendenciosa e 

preconceituosa.  

 Assim, o presente artigo busca fazer uma análise da influência que a música exerce 

nos movimentos sociais, tendo em vista que é um instrumento de diálogo que integra as mais 

diversas massas, assim como exerce papel importante nos processos de comunicação e na 

cultura contemporânea, sem quaisquer distinções, levando em consideração seu caráter 

espontâneo de comunicação que exprime, na maioria das vezes, ideais revolucionários e 

inquietantes em meio às frustrações políticas-culturais. 

Nesse contexto, integra a importância desse meio às letras da cantora e compositora 

brasileira Elza Soares, associando à forte predominância de manifestações feministas em suas 

representações, assim como fazer uma ponte: como essas produções podem ajudar a fortalecer 

o Movimento Feminista, em face da postura política-transformadora que essas produções 

podem exercer. Destaca-se ainda as barreiras que as mulheres ainda encontram atualmente 

para conseguir o almejado respeito que há tanto tempo se luta.  

 

2. A música 

 

A quantidade de estudos acadêmicos acerca da música popular nacional tem crescido 
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atualmente, em razão da significância que esse meio ocupou na contemporaneidade. A autora 

Jusamara Souza em sua produção (2004, p.8), citando Anne-Marie Green (1987) define a 

música como:  

 
a presença da música em nossa vida cotidiana é tão importante que podemos 
considerá-la como um fato social a ser estudado. Segundo a autora, se o 
sociólogo pretender estudar o fato musical, ele deverá considerar a música 
como uma comunicação sensorial, simbólica e afetiva que pode, muitas 
vezes, estar subjacente à nossa consciência (Green, A.-M., 1987, p. 91).  
 
 

Portanto, pode-se qualificar a música como meio de comunicação e integração, a qual 

exerce “um papel envolvente na vida das pessoas, podendo causar aproximação e atração 

entre indivíduos melhorando assim sua socialização (TEKMAN e HORTAÇSU, 2002; 

BAKAGIANNIS e TARRANT, 2006), assim define Jessica A. Weigsding e Carmem P. 

Barbosa em estudos dos efeitos que a música causa ao comportamento humano.  

Nessa perspectiva, a música tem o objetivo de integralizar pessoas, de modo que 

externem ideais e sentimentos, causando sintonia e integração entre os indivíduos que 

compartilham destes, de modo que a realidade e o cotidiano se tornem mais leves.  

Convém, dessa forma, fazer um breve resgate histórico a fim de observar sua 

transformação e torna-la acerca de sua importância atual. A música popular brasileira, por si 

só, já demonstra um movimento de contestação político-social, em face do cenário ao qual 

emergiu. De acordo com os estudos trazidos por José Roberto Zan (p. 105, 2001) a música 

brasileira foi marcada “ao longo dos últimos cem anos, pela fixação de uma gama de estilos e 

linguagens dotados de elementos relacionados com os suportes técnicos da sua produção.” Ou 

seja, ao longo das décadas a música viveu e ofereceu perfis distintos e a cada época dessa 

vivida, teve sua contribuição para remeter ideias e reflexões através de sua ‘mensagem’ na 

letra da música.  

Sendo assim, permeando os séculos 30 ao 50 o panorama político-social fomentou 

uma produção musical ainda muito escassa, cujo objetivo era tão somente de entreter, em 

vista dos poucos recursos, cujo propósito era realizar a comunicação entre Estado - população, 

com viés mais informativo e controlador.  

No início da década de 60 tem-se o impacto da transformação devido ao golpe de 

1964, no qual o país foi marcado pela radicalização do processo político associado à crise do 

populismo, onde o cenário se transforma completamente com a censura extremada onde levou 
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artistas as prisões e ao exílio por expor ideias e críticas acerca das problemáticas políticas e 

sociais enfrentadas pela população imposta pela e durante a Ditadura.  

Enquanto a fase de 1969 a 1980 o país fora fortemente marcado pela modernização 

conservadora da economia brasileira, em razão da massificação; fortalecimento da indústria 

cultural; globalização, o que modifica o perfil da música e a censura perde completamente seu 

autoritarismo. Sem esquecer ainda do clima de fortalecimento e rebeldia em face da 

reprimenda sofrida pelo regime ditatorial, além do surgimento de novos estilos musicais, o 

que resulta nessa diversidade musical.  

 

2.1 A música ressignificada  

 

   Sendo assim, em face do breve resgate histórico-cultural da música brasileira é 

possível inferir a relevância que assume na esfera atual. É um instrumento que integra o 

cotidiano; um mecanismo de comunicação com o pessoal interior de cada indivíduo e de 

inter-relação entre grupos. Em passagem de seu livro Música em debate (2008, p.20), os 

autores definem a música como: “um dos processos sociais através dos quais as pessoas criam 

e participam em relações sociais de diversos tipos”. Ademais, é também espaço de veiculação 

de ideais, de expressão pessoal, social e emocional. manifestação crítica, o que acarreta um 

espaço farto de aprendizagem, compartilhando saberes, reflexões, convicções similares.  

Grupos minoritários estão fortalecendo seu posicionamento nos principais meios 

massivos e através de discursos fortes, vem ressignificando a música. Bem como, encontram 

na música seu espaço de veiculação, de voz, capaz de eclodir e influenciar pelos meios 

estudantis, na mídia, já que essa grande veiculação se deve a massiva indústria musical, que 

cresceu ao longo dos anos associada às transformações político-sociais que a impulsionaram.   

Nos baseando na fala de Alexandre B. de ALMEIDA e Michele W. da Silva 

FARIASA (2017, p.6) citando Napolitano definem que:  

  
A consolidação do campo musical popular expressou novas sociabilidades 
oriundas da urbanização e da industrialização, novas composições 
demográficas e étnicas, novos valores nacionalistas, novas formas de 
progresso técnico e novos conflitos sociais, daí resultantes. (NAPOLITANO, 
2002, p. 13) 
 
 

Sendo assim, é nessa perspectiva que a música vai além de mera arte de 
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entretenimento à instrumento de expressão e que diante ao seu poder de alcance pode veicular 

discussões e perspectivas diversas, oferecendo aos ouvintes possibilidades de escutar e refletir 

acerca do assunto a ser abordado através da letra da música.  

 

3. Elza Soares 

 

Intitulada como “a mulher do fim do mundo”, Elza Soares é uma figura representativa 

de poderio feminino, cuja história foi marcada por perdas, superação, garra e autoafirmação. 

Defensora das figuras mais oprimidas da sociedade: a mulher, o negro e o homossexual, cujas 

canções expressam dificuldades reais vivenciadas por alguém que tem proximidade com a 

narrativa. Denominada, inclusive, a melhor cantora do milênio pela BBC – British 

Broadcasting Corporation, emissora internacional, e como bem relata em edição “Nada é doce 

e suave quando se trata de Elza Soares”2, mulher de fibra e, acima de tudo, força.  

Nascida e criada em ambiente hostil, obrigada a casar-se aos 12 anos de idade e desde 

já manter papel de mulher de família, em todos os sentidos, oprimida. Lutou com a realidade 

da perda de quatro dos seus sete filhos, dois inclusive por desnutrição, os quais não chegaram 

nem a ter nome. Entretanto, o período mais difícil de sua vida foi o relacionamento 

conturbado que manteve com o ex-jogador de futebol Manuel Francisco dos Santos, 

conhecido popularmente/mundialmente por Mané Garrincha, com o qual manteve relação 

conjugal por 16 anos, alcoólatra à época, o que lhe acarretou um ambiente machista e de 

violência doméstica. As dificuldades começaram concomitante ao relacionamento, tendo em 

vista que Elza fora intitulada “destruidora de lares” em razão de envolver-se com Garrincha 

enquanto ainda casado, o que lhe causou retaliações fortes por parte da sociedade. Assim 

como o fato de envolver-se com um jogador de futebol lhe atribuiu “má fama”, com o 

discurso de que o relacionamento traria mal desempenho do jogador. Entre dificuldades e 

retaliações, certamente, geraram efeitos em suas músicas.  

O projeto que mais representa seu grito de rebeldia é o “A mulher do fim do mundo”, 

o qual traz, em meio a sua rouquidão característica, a personificação da Elza mulher, negra, 

sofrida, porém forte, que anseia pela liberdade e a expressa da forma mais atrevida possível. 

Como maior manifestação de sua revolta em face das agressões, e sendo uma das mais 

reconhecidas canções de levante de voz feminina contra abusos e ataques machistas a música 
                                                           

 Para mais informações acessar o link:http://www.revistacapitolina.com.br/a-cantora-do-milenio-e-mulher-
negra-brasileira-e-feminista-elza-soares/ , acessado em 24/10/17 às 19:20. 
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“Maria de Vila Matilde” traz menções diretas de luta ao indicar: “Eu vou ligar pro 180/Vou 

entregar teu nome […]/Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim”. A letra afirma uma 

díspare realidade construída em razão de uma história social enraizada em padrões machistas, 

principalmente no ambiente doméstico retratado, já que é visto, sobretudo, como um ambiente 

bruto, tendo em vista a relação de dependência feminina em face da figura maior de produção 

econômica, portanto, apresenta uma mensagem de conscientização social frente à violência 

doméstica contra a mulher, indo além da denúncia, partindo para a reprimenda do abuso.   

Denota coragem ao exprimir a necessidade de ter que falar/gritar tendo em vista todo o 

vivenciado, mas, ao mesmo tempo, expressa uma profunda tristeza e encontra na música sua 

manifestação, sua voz, como uma espécie de força. Assim se exprime: “A minha fala, minha 

opinião/A minha casa, minha solidão/Joguei do alto do terceiro andar/Quebrei a cara e me 

livrei/Do resto dessa vida/Na avenida, dura até o fim/Mulher do fim do mundo/Eu sou e vou 

até o fim cantar/Eu quero cantar até o fim/Me deixem cantar até o fim/Até o fim eu vou 

cantar. Ela faz da avenida, do samba sua voz, sua âncora.”3 

Refere-se também às mulheres transexuais, em face das dificuldades de aceitação, da 

difícil ocupação social. “Benedito é uma fera ferida/ traz na carne uma bala perdida/ A traveca 

é tera chefona.” 

 Enfim, referido projeto “A mulher do Fim do mundo” não caracteriza apenas um 

progresso artístico na carreira de Elza, mas representa também um marco social, na questão de 

que os movimentos sociais estão sendo discutidos por todas as classes, idades e gêneros. As 

músicas do álbum transcendem entre assuntos delicados em sons distorcidos, brincando com a 

melodia, mas vigorando seu posicionamento, sendo uma ferramenta de denúncia explícita da 

situação opressora e estigmatizadora em que ainda vivem as mulheres. Essa mulher do fim 

dos tempos está cada vez mais incisiva, enfrentando cada canção como se fosse a última, se 

reinventando e reconhecendo a cada produção, mantendo ‘a voz arranhada’ que rasgou 

gerações.  

Portanto, é nesse contexto que Elza, através de sua canção, assume papel primordial de 

fortalecimento ao incentivar a mulher a modificar esse cotidiano de reprimendas. 

 

4. O movimento feminista e sua relação com as canções de Elza 

 

                                                           

 Discografia acessada no link:https://www.vagalume.com.br/elza-soares/discografia/, em 23/10/17 às 09:17. 
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O movimento feminista não é um movimento com disciplina única, se impõe sobre 

todas as militantes de forma que se exprime pelas experiencias de cada mulher e se fortalece 

pela solidariedade, embora não signifique que não tenha uma organização. É uma 

manifestação coletiva de ideais compartilhados, o que o torna estruturado sob pilares reais, do 

cotidiano, que se faz a partir da reflexão e da construção coletiva. 

De fato, como bem defendido pelas autoras Branca M. Alves e Jacqueline Pitanguy 

(2005):  

O feminismo busca repensar e recriar a identidade do sexo sob uma ótica em 
que o indivíduo, seja ele homem ou mulher, não tenha de adaptar-se a 
modelos hierarquizados, e onde as qualidades “femininas” ou “masculinas” 
sejam atributos do ser humano em sua global idade. [...]. Que as diferenças 
entre os sexos não se traduzam em relações de poder que permeiam a vida de 
homens e mulheres em todas as suas dimensões: no trabalho, na participação 
política, na esfera familiar, etc.  
 
 

Certamente, é de conhecimento que o Brasil foi construído com base em uma difícil 

realidade de desigualdade social, em razão da concentrada distribuição econômica, bem como 

em razão de realidades diversas: de preconceitos enraizados e ideologias estigmatizadas à 

manutenção das estruturas de poder. De fato, uma trajetória de dominação e exploração. O 

fato é que, mesmo diante das transformações sociopolíticas e econômicas ainda é gritante a as 

disparidades de gênero e raça veladas até hoje. E é nessa perspectiva que surge o movimento 

em questão, como forma de não conformação com tal realidade.  

Nesse sentido, o movimento feminista anseia pelo empoderamento feminino, dentre 

outras lutas, que consiste em, como bem retrata Cecília M.B. Sardenberg:  

 
Processo da conquista da autonomia, da auto-determinanação. E trata-se, 
para nós, ao mesmo tempo, de um instrumento/meio e um fim em si próprio. 
O empoderamento das mulheres implica, para nós, na libertação das 
mulheres das amarras da opressão de gênero, da opressão patriarcal. é 
destruir a ordem patriarcal vigente nas sociedades contemporâneas, além de 
assumirmos maior controle sobre “nossos corpos, nossas vidas. (2012, p.2). 

 
 
Para tanto, acrescenta a autora que esse processo de autodeterminação não é fácil. O 

primeiro passo decisivo parte da aceitação e da conscientização de que a mulher vive nesse 

ambiente hostil e opressor. O segundo passo seria “desempoderar”, já que como bem afirma, 

só pode ser empoderado quem já o é. O que significa descontruir essa ideia de dominação; 

poder sobre. Consiste em um processo reverso de estigmatização, passando a utilizar 
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julgamentos entendidos como negativos em sua luta e símbolo, por exemplo, defendendo sua 

autonomia e características enquanto o ser mulher.  

O processo em si é dificultoso, pois é difícil “desempoderar” mulheres que se 

encontram há anos nesse ambiente de tortura, se submetendo a tratamentos violentos e 

vexatórios. O tabu ainda se mantem, ao mesmo tempo que o machismo ainda tem vez, a 

possessão, a submissão e acompanhando-os encontra-se, o medo. 

As mulheres passaram, de fato, a mobilizar-se frente às tendências patriarcalistas ainda 

vigentes e graças, especialmente, à popularização das mídias alternativas que têm ganhado 

novos contornos: além de ser um espaço aberto e de fácil acessibilidade que encontram para 

trazer à tona seus discursos, aumentam a participação e são frequentemente questionados, em 

face das demandas, inclusive pela grande acessibilidade, o que torna mais forte o movimento, 

já que o questionamento traz o posicionamento. A influência da comunicação em massa dá 

voz a grupos minoritários e reconstrói o senso comum.  

A música no Brasil ocupa lugar de destaque tendo em vista sua relevância de 

representatividade, de levar a voz que tantos compartilhavam em épocas de repressão, a 

exemplo da Ditadura Militar. A partir de então foi ocupando espaços cada mais significativos 

até ganhar nomes reconhecidos nacionais e até mesmo internacionalmente que construíram a 

música e a nação. Elza Soares faz parte de uma gama de artistas que lançaram produções com 

forte sentido político recentemente e é com grande menção que, em entrevista diz: "O bastão 

estará em boas mãos quando chegar a hora de passar adiante".   

“Maria de Vila Matilde” é um marco de conscientização às mulheres, uma mensagem 

para que não se curvem frente às injustiças que vivenciam diariamente, um incentivo, ao 

dizer: “Mão, cheia de dedo/Dedo, cheio de unha suja/E pra cima de mim? Pra cima de moi? 

Jamé, mané!”, então, a letra dessa música fortalece a luta das mulheres frente ao machismo 

tão presente em nossa sociedade.  

 

5. Conclusão 

 

Embora o país tenha passado por transformações, das quais modificaram e evoluíram 

significativamente, onde destacam-se avanços na tecnologia, nas vastas áreas acadêmicas, nos 

estudos científicos, na liberdade de expressão e de manifestação, erroneamente ainda há 

pensamentos enraizados históricos os quais ainda se mantem na contemporaneidade o que 

resulta em estar a interrogar reflexivamente a frase:” Talvez o moderno não seja tão moderno 
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assim”. 

 A luta em desmistificar o perfil de mulher como mãe, dona do lar, dependente das 

aprovações da figura masculina, ser totalmente dependente da figura masculina já conquistou 

muitos obstáculos, porém, é uma luta árdua e lenta, a qual precisa ser extinta. E é nesse 

contexto que surge a necessidade de veiculação de músicas que enalteçam a mulher, sua 

capacidade de lutar. Aquela mulher de antigamente vista como doméstica, criadora da prole, 

cozinheira, objeto sexual, deverá ser visto como sujeito de força, que além de toda essa 

trajetória de violências morais e sexuais superadas até os dias atuais consegue unir forças para 

seguir a luta.  

Sendo assim, é de imprescindível importância a utilização de figuras de poderio 

nacional/internacional, que representam esse ideal de luta e de voz contra a repressão social, 

em destaque Elza Soares, figura que tornou-se pública e a frente da sua época utilizando-se da 

música para clamar o que a figura feminina enfrenta até os dias atuais -  apesar de conquistas - 

principalmente, por tratar-se de situação vivenciada e sentida ‘na própria pele’,  tendo em 

vista que as mulheres vêm enfrentando uma reconfiguração na produção feminina, 

conquistando mais autonomia nas composições e espaço nas reproduções midiáticas.  

Há décadas que tenta-se desmistificar diante a mídia a ideia de mulher objeto sexual, o 

que utiliza-se da imagem de um ser frágil e dependente o qual pode ser usada como bem 

entende-se e é através de artistas como Elza Soares que se conquista esse movimento social e 

político.  

Por isso a relevância do estudo das músicas da eterna Elza Soares, pela influência 

feminista em suas produções e sua influência para o movimento, afinal é disso que trata o 

movimento – integrar vivências à luta; compartilhar sofrimentos e forças.  
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