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Resumo 

Este estudo analisa o uso da música como fonte de informação para 

mulheres e seu valor como subsídio para o empoderamento. Busca o lado 

social da Biblioteconomia, através da música como ferramenta de mediação 

e disseminação da informação devido ao seu maior alcance e apresenta a 

importância da música para a sociedade. Se utiliza de metodologia de 
pesquisa documental, com caráter qualitativo e estudo correlacional. Foi 

realizada análise das letras de música das cantoras Elza Soares, Mc Carol, 

Karol Conká, Pitty e da banda Francisco, El Hombre de modo a mostrar 

como podem ser utilizadas para o empoderamento feminino através das 
informações descritas, obtendo como resultados a possibilidade do uso da 

música por profissionais da informação. 

 

Palavras-chave: Biblioteconomia; Informação musical; Desigualdade de 
gênero; Feminismo; Empoderamento. 

 

 

Abstract 

This study analyzes the usage of music as a source of information for 

woman and its value as a subsidy for empowerment. It seeks the social side 

of Librarianship through music as a tool for mediation and dissemination of 
information due to its greater reach and presents the importance of music 

to society. It uses documentary research methodology, with qualitative 

character and correlational study. An analysis was made of the lyrics of 

songs by: Elza Soares, Mc Carol, Karol Conká, Pitty and the band Francisco, 
El Hombre, in order to show how they can be used for female empowerment 
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through the information described, obtaining as results the possibility of 

using of music by information professionals. 

 

Keywords: Librarianship; Musical information; Gender inequality; 

Feminism; Empowerment. 

 

 

Introdução 

A informação está presente em todos os lugares e ocorre de forma 
contínua e multidisciplinar no âmbito social. A música insere-se neste 

contexto, permeia a sociedade de forma universal, agregando e 

disseminando bens culturais para distintos grupos. Por meio dos processos 

históricos de transformação da humanidade, a cultura é expressada 
delineando diversos gêneros musicais, criados no contexto em que estão 

inseridos, agregando diferentes valores informacionais contidos no meio 

social.  

A música pode ser uma fonte de informação complementar, como 
afirmam Klöppel, Souza e Spudeit (2013, p. 2-3) ao enunciarem que “com 

o auxílio de outras fontes, a música pode suprir a necessidade do usuário 

em busca de informações sobre determinados locais”. 

A informação musical possui significativo alcance, em comparação a 

informação tradicional contida nos livros, tendo em vista a sua facilidade de 
chegar nos mais variados lugares e públicos. Tal aspecto tem tido 

ressonância cada vez maior na sociedade contemporânea, com o advento 

das Tecnologias de Comunicação e Informação e o crescimento constante 

da internet por meio de aplicativos como Spotify, Deezer, Youtube, entre 
outros, que permitem o acesso gratuito à música dos (as) mais variados 

(as) artistas. 

Com a facilitação do acesso aos diferentes gêneros musicais se 

estabelece também a possibilidade de conhecer artistas, bem como pessoas 
que estão ouvindo determinada música. Essa dinâmica permite o contato 

entre diferentes grupos, estabelecendo-se assim, relações que podem 

trazer diferentes interpretações musicais de acordo com a leitura de mundo 

de cada indivíduo. Pode-se também estimular reflexões e discussões da 

informação contida nas letras, afetando aqueles (as) que a escutam. 

Nas trilhas de Barreto (1994, p. 1) pode-se afirmar que a informação 

é qualificada como um instrumento modificador da consciência do ser 

humano e sua coletividade. A informação, segundo o autor [...] quando 

adequadamente assimilada, produz conhecimento, modifica o estoque 
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mental de informações do indivíduo e traz benefícios ao seu 

desenvolvimento e ao desenvolvimento da sociedade em que ele vive. 

Neste contexto, tem-se como questão de pesquisa: De que maneira 

a música utilizada como fonte de informação pode contribuir para o 

empoderamento das mulheres? Possuindo como objetivo geral para 
alcançar essa questão: analisar como determinados conteúdos de 

informação musical podem contribuir para o empoderamento das mulheres, 

conhecendo sua influência nos processos de comunicação, e 

caracterizando-a como fonte de informação. 

Com os objetivos específicos se propõe a: identificar músicas que 
podem se configurar como subsídios informacionais para o empoderamento 

das mulheres; e desvelar o conteúdo manifesto-latente das letras das 

músicas selecionadas capazes de produzir efeitos dissertativos na direção 

do empoderamento feminino. 

A temática escolhida se deve ao fato da música ser universal e 

independente de gênero pode tratar de diferentes assuntos, trazendo 

diferentes informações. Busca-se trazer esse campo de pesquisa da 

informação musical para a Biblioteconomia, visto que a grande maioria dos 
trabalhos realizados nesse campo trata a música apenas de forma técnica, 

estudando os suportes e formas de catalogação dos mesmos. 

Nas letras de música podemos encontrar mensagens que mostram a 

realidade atual ou a história, mostram a cultura, pensamentos e emoções 

que podem atingir diferentes grupos e pessoas de diferentes formas. Essa 
pesquisa busca saber justamente quando e para quem aquela letra traz 

conhecimento. Considerando assim, que a música pode de fato ser 

considerada uma fonte direta de informação e pode ser utilizada no âmbito 

social de forma educativa para construir. 

 
 

Recuperação da informação musical 

Para que a recuperação da informação seja possível, é necessário, 

que haja uma boa representação da mesma, descrevendo do que se trata 

para que quando procurada, seja encontrada. Saracevic (1992) diz que a 
recuperação da informação é um processo profundamente interativo que 

interliga as bases de dados ao conhecimento. 

A informação pode estar contida em diferentes suportes e ser 

acessada de diferentes formas. Nos dias de hoje, muitas bibliotecas além 

do suporte impresso disponibilizado por meio dos livros e revistas, também 
possuem um acervo em multimeios, sejam filmes, músicas, documentários, 

disponibilizados em suportes como CDs, DVDs e fitas que também devem 
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receber o tratamento e organização adequados pelo (a) bibliotecário (a) 

para que sejam disponibilizados. 

Com isso pode ser entendido que, o (a) profissional bibliotecário (a) 

deve se manter atualizado quanto aos suportes informacionais e suas 

fontes, procurando informações sobre novas tecnologias que propiciem a 
disseminação da informação. Importante buscar formas que podem auxiliar 

a sanar as necessidades dos (as) usuário (as) que buscam algo que não 

está em um suporte como um livro, e ainda de que formas essa informação 

pode ser representada, permitindo assim que seja encontrada durante uma 

busca. 

Uma dessas fontes de informação pode ser a música, que possui 

características diferentes no momento de sua representação dependendo 

de seu suporte e ainda de quem a procura, podendo receber um tratamento 

diferente em uma biblioteca pública do que em uma biblioteca especializada 

com essa temática. 

A primeira vez que a representação e recuperação da música surgem 

como um objeto de estudo da Ciência da Informação, segundo Santini e 

Souza (2007) foi em 1996 em um estudo do Annual Review of Information 

Science and Technology e intitulado Music as information. O que pode ser 
considerado recente já que a música está presente na vida da humanidade 

desde os primórdios, sendo utilizada como forma de comunicação e cultura. 

A obra musical possui diversas possibilidades de forma documentária, 

porém, independente disso tem como propósito transmitir a concepção 
intelectual de uma pessoa a outra, como é colocado por Santini e Souza 

(2007). 

Não diferente dos outros tipos de suporte, a representação da 

informação musical, também se dará de acordo com a necessidade dos (as) 
usuários (as), tendo sua representação sendo feita de acordo com o 

conhecimento prévio do (a) usuário (a), o que pode levar a uma 

representação mais precisa e técnica ou de forma mais geral, por exemplo. 

Deve-se levar em consideração que, mesmo na informação musical, quanto 

mais informações expressadas pela representação, maiores serão as 

chances de se recuperar a informação desejada. 

Santini e Souza (2007, p. 4) afirmam que “a natureza dos documentos 

musicais passíveis de pesquisa depende, obviamente, da natureza da 

informação buscada, e para isso será útil esclarecer as razões de cada 
pesquisa”. Ou seja, é pertinente que na entrevista de referência, o (a) 

profissional bibliotecário (a) saiba por qual motivo o (a) usuário (a) busca 

tal música. Se por alguma pesquisa específica ou se por lazer por exemplo. 

Além disso, explicam que dependendo de quem faz a busca, pode haver 
necessidades diferentes de identificação e linguagem fazendo com que, por 
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vezes a informação bibliográfica isolada, seja insuficiente para identificar 

uma obra no campo da música. 

A música pode possuir diferentes suportes e estar configurada de 

diferentes formas, seja uma partitura, sejam as letras em forma escrita ou a 

música propriamente em sua forma sonora. Alguns pontos de sua descrição 
podem ser os mesmos, como o da autoria pela composição por exemplo, 

porém outros podem mudar dependendo das circunstâncias, como quem 

estará interpretando, quando se trata da música sonora. Além de 

informações como melodia e estilo musical que também podem sofrer 

alterações dependendo de qual artista está interpretando. 

Atualmente, com o acesso mais fácil à internet, surgem diversas 

formas de se buscar a música, não estando esta mais limitada apenas a 

suportes físicos como o CD. A música em sua forma digital, disponibilizada 

na rede consegue cada vez mais, alcançar um maior número de pessoas. 
Um (a) artista que está em seu começo de carreira, e estaria, pelo menos 

a princípio, fadado (a) a conseguir mostrar sua música apenas em sua 

cidade por exemplo, hoje pode disponibilizar a mesma música em serviços 

de streaming como o Spotify ou Deezer, e até mesmo postar um vídeo no 
Youtube, fazendo assim com que esteja disponibilizado não só para o resto 

do país como para qualquer parte do mundo. 

Porém, nesses tipos de sistemas, a descrição para representação da 

informação é realizada de forma mais geral, e dando mais visibilidade a 
artistas já com maior número de acessos, deixando visível a necessidade de 

uma classificação de forma mais neutra que facilite o processo de 

recuperação. Santini e Souza (2007) explicam que o desafio da 

representação da informação musical é por ela ser multi-representacional, 
tornando difícil o desenvolvimento de técnicas de recuperação devido as 

diversas possibilidades de descrição. 

Segundo Santini e Souza (2007), podem ser consideradas três visões 

sobre a representação musical, que seriam úteis no momento da 

recuperação e poderiam abranger os diversos aspectos da música. Essas 
visões são demonstradas a partir das perspectivas da visão subjetiva que 

se utiliza do esquema de notação para representar a obra musical, da visão 

objetiva que poderia ser representada através do som gravado, e da visão 

interpretativa que seria a análise dos aspectos da obra, levando em 
consideração as interpretações não tão obvias como o gênero musical, já 

que a mesma música pode se encaixar em mais de um. 

Com a possibilidade das gravações, a música passa aos poucos a estar 

presente em quase todos os lugares em nossa sociedade. Não existe uma 
dificuldade como a princípio, de ter que ir a um concerto ou show caso se 

queira escutar determinado artista e nem mesmo, a dificuldade, um pouco 
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mais atual de comprar um CD por exemplo, que muitas vezes era inviável 

devido ao preço. 

Hoje em dia, existem diversas formas gratuitas de se ouvir qualquer 

coisa a um clique de distância para qualquer pessoa com acesso à internet, 

através de serviços como Spotify ou Youtube. No youtube é possível além 

de ouvir a música assistir um videoclipe relacionado a ela.  

Frisa-se que devido as desigualdades sociais no país, nem todas as 

pessoas possuem acesso a internet. Gomes (2018)1 diz que conforme 

pesquisa realizada em 2016, cerca de 64,7% da população acima de 10 
anos tem acesso a internet, o que pode ser considerado um índice baixo já 

que aproximadamente 63,3 milhões de brasileiros(as) ainda não possuem 

acesso a internet, segundo eles devido aos valores elevados. A pesquisa 

mostra também que o celular ainda é o aparelho mais utilizado para o 

acesso a internet, contabilizando cerca de 94,6% dos internautas. 

No Brasil, além da própria música indígena surgiram influências 

principalmente africanas e europeias com a colonização, é o que explana 

Mariz (2000) colocando ainda que, se obteve influência negra 

principalmente de forma rítmica. 

Apesar da produção de música no Brasil, no período entre 1500 e 

1760, não ter nenhuma indicação de autoria registrada, sabe-se que os 

primeiros gêneros musicais a despertar no país foram a modinha e o lundu, 

tendo como influência as músicas portuguesa e negra, respectivamente. 
Levou-se o desenvolvimento de novos estilos que formam as nuances da 

música popular, onde diferentes estilos e temas são abordados. 

A canção popular no país procedeu desde sempre influenciando na 

forma de agente transformador das práticas e costumes culturais, de forma 

a perceber diversos aspectos da história do país a partir da música. 

Desde o nascimento do samba, tido como um dos estilos musicais que 

mais representa o povo brasileiro e que se originou no Rio de Janeiro, a 

partir das rodas de samba organizadas pelas colônias de baianos que ali 

viviam como forma de cultivar tradições, até a atualidade, com a vasta 
proliferação musical, pode-se notar a representação da cultura do meio 

onde está inserida determinada música. 

A música pode ser considerada um elo que faz a ligação de indivíduos 

de uma sociedade já que contém representações da cultura, é o que 
afirmam Aquino e Silva Júnior (2012), estando dessa forma, ligada a fatores 

econômicos e sociais pois retrata não só a individualidade de quem a 

 
1 Disponível em: https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/brasil-tem-116-milhoes-de-

pessoas- conectadas-a-internet-diz-ibge.ghtml 
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compôs, mas todos (as) que com ela se identificam. 

Os autores, definem informação musical como “as informações 

veiculadas na própria música e as informações acerca das músicas” 

(AQUINO; SILVA JÚNIOR, 2012, p. 251.). Podendo citar o nascimento do 

movimento punk, que de acordo com Castro, Castro e Oliveira (2015), 
surgiu através de jovens, como uma forma de protesto às condições em 

que viviam e que expressavam sua revolta e protesto por meio das músicas. 

Assim, podemos entender que a informação musical pode ser utilizada 

para disseminação de saberes de uma determinada cultura ou determinado 
tema. Sendo como uma forma inicial de chamar a atenção para o assunto, 

ou até mesmo a forma de se chegar a um conhecimento sobre algo. Desta 

maneira a interpretação dos signos musicais pode ser de diferentes formas, 

pois está ligada a vivência de cada pessoa, experiências diferentes podem 

trazer reações e significações diversas para a mesma música. 

A informação por meio da música pode se tornar mais acessível para 

pessoas que tem maior dificuldade de acesso a informação, e que ao ouvir 

aquela música passa a ter noção de determinado acontecimento. As 

narrativas musicais têm, conforme afirmação de Morigi e Bonotto (2004), o 
poder de mobilizar sentidos, intensificando e reacomodando significados já 

estabelecidos, sendo uma fonte de informação que faz parte da vida em 

sociedade. Possibilita o esclarecimento de sentidos e ideologias dentro das 

relações e pode criar novos caminhos e entendimentos. 

Sales e Sartori (2016) discorrem sobre a relevância da música como 

informação e de sua importância como elemento cultural, visto que 

frequentemente mostra contextos geográficos, sociais e políticos do 

ambiente em que foi criada. Afirma que a presença da música nas escolas 
promove o contato dos (as) alunos (as) com as expressões culturais, 

viabilizando o desenvolvimento da sensibilidade e criatividade. Aquino, Silva 

Júnior e Silva (2014) constatam em sua pesquisa que a informação musical, 

pode possibilitar a construção de identidades, como a afrodescendente, 

restaurando a autoestima e contribuindo para a luta contra o racismo e 

disseminando o princípio de igualdade e responsabilidade social. 

Lindemann, Spuideit e Corrêa (2016) chamam a atenção para a 

responsabilidade social da Biblioteconomia, lembrando que bibliotecários 

(as) devem atentar para a sociedade e suas necessidades, não apenas em 
questões de formação de acervo, mas dando subsídios para a mediação da 

informação. Nesta direção incluímos a importância de discussões como de 

gênero, raça etnia, orientação sexual por meio da biblioteca e das 

informações disponibilizadas para a população. 

Isto é, a Biblioteconomia deve ser participativa junto à sociedade 

possibilitando o acesso à informação para aqueles (as) que tem maior 



 

 

INDICIUM, Campinas, v. 2, n. 1, p. 1-25, set. 2020 

 

 

8 

dificuldade de alcançá-la. O(a) bibliotecário (a) pode procurar levar a 
informação a estes grupos por meio de atividades culturais que ensinam, 

divertem e informam, de forma a facilitar o acesso ao conhecimento. As 

músicas, filmes, apresentações teatrais apresentam linguagem acessível de 

forma a facilitar a compreensão. A música, foco desta pesquisa, pode 

auxiliar no acesso a informação. 

Médici, Castro e Monteiro (2017) afirmam que o empoderamento 

feminino por meio da música possui um cenário histórico. Por volta da 

década de 90, grupos de mulheres objetivando fazer sua própria música e 
cansadas de serem vistas pela indústria fonográfica apenas no papel de fãs, 

criaram o movimento riot grrrls, que tinha como objetivo combater o 

machismo presente no rock. 

Conforme as autoras, a música pode se tornar a ligação para a 

discussão do feminismo e do fortalecimento das mulheres. Trazendo em 
suas letras debates do movimento como a sororidade, o empoderamento, 

a objetificação. A música, desta forma, configura-se como uma forma das 

desigualdades de gênero serem abordadas e questionadas para mulheres 

que não tem contato com o feminismo teórico, fazendo com que a 

informação chegue de forma mais fácil e agradável. 

Aquino, Silva Júnior e Silva (2014) afirmam que a música é conteúdo 

e informação, se converte em tendências comportamentais, estéticas e 

sociais, que contribuem na construção da identidade. Influenciam na 
maneira do indivíduo se relacionar com os grupos e a sociedade, a qual faz 

parte e os valores envolvidos nessa relação. Dessa forma, a música se 

configura como fonte de informação primária, já que possui interferência 

direta de quem a compôs. E que conforme Castro, Castro e Oliveira (2015) 
é utilizada não só como forma de entretenimento, mas como uma forma de 

dispor uma representação informacional no contexto social.  

 
 

Metodologia 

A pesquisa se constituiu a partir de pesquisa documental que, como 
destacado por Gil (2008, p. 51) “vale-se de materiais que não receberam 

ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de 

acordo com os objetivos da pesquisa”. Assim, foram utilizadas as letras de 

música enquanto documentos e fontes de informação. Foi também utilizada 

a pesquisa bibliográfica para a revisão de literatura. O estudo caracteriza-
se como correlacional, por querer verificar se determinados conteúdos de 

informação musical podem contribuir para o empoderamento de mulheres. 

Para isso há uma seleção de algumas músicas, com critérios estabelecidos. 

Sendo estes, músicas cantadas por mulheres e para as mulheres com 
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intenção de trazer informação de acordo com a mensagem que querem 

passar.  

A abordagem é qualitativa, por meio da análise da informação musical 

de forma não quantificável e subjetiva. Foi realizada a análise e descrição 

de quatro músicas cantadas por artistas brasileiras, buscando conhecer a 
informação transmitida por meio das letras. As músicas foram escolhidas 

de acordo com o objetivo do trabalho, ou seja, abordar músicas que podem 

ser utilizadas como subsídios para auxiliar no empoderamento feminino. 

 

Quadro 1: Músicas selecionadas para análise 

Cantora Música Composição 
Ano da 

composição 

Elza Soares 
Maria de Vila 

Matilde 
Douglas Germano 2016 

Mc Carol e Karol 

Conká 
100% Feminista Mc Carol 2016 

Pitty 
Desconstruindo 

Amélia 

Pitty, Martin 

Mendonça 
2009 

Juliana Strassacapa 
(Francisco, El 
Hombre) 

 
Triste, louca ou má 

 
Juliana 
Strassacapa 

 
2016 

Fonte: Autoria própria, 2017. 

 
A análise das músicas foi realizada articulando as mensagens com o 

referencial teórico abordado no trabalho. 

 
 

Resultados - música feita de mulheres para mulheres 

Na sociedade patriarcal em que vivemos, a indústria musical também 
não está isenta de transmitir informações que reiteram desigualdades de 

gênero. As dificuldades que existem para que um (a) artista tenha sua 

produção visibilizada e reconhecida, aumentam quando se é mulher. As 

mulheres, muitas vezes, têm seu trabalho desacreditado sem nem ter a 

chance de mostrá-lo. 

Isso ocorre devido às construções da indústria cultural, que conforme 

afirmação de Furlan, Oliveira e Maio (2017, p. 18) corrobora para 

“normatizar e reforçar preconceitos e discriminações presentes na 

sociedade por meio da cultura que transmite”. Os (as) autores (as) explicam 
que a indústria cultural fórmula produtos a serem adaptados ao consumo 

das massas e que em grande medida o determinam”. 
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A indústria cultural possui vasta influência sobre a criação, 
manutenção e difusão dos valores comportamentais e se utiliza 

constantemente de métodos de marketing que corroboram com o seu 

discurso, é o que afirmam Furlan, Oliveira e Maio (2017). Essa influência 

constantemente reforça preconceitos e estereótipos, como a banalização da 
imagem feminina que é vista como objeto ou que só deve se limitar ao 

ambiente doméstico de cuidado com a família, ou ainda a imagem criada 

de que é completamente guiada por sentimentos, como a busca do grande 

amor. 

Dessa forma, quando a produção foge do considerado convencional, 

como explicam Médici, Castro e Monteiro (2017) ao trazer um trecho de um 
desabafo da cantora islandesa Björk, que reclama de como sempre se 

espera que mulheres cantem sobre amores e como quando se muda de 

assunto, seja ativismo, galáxias ou qualquer outra coisa, são criticadas por 
“faltar algo”. Como se os únicos assuntos possíveis para as mulheres 

fossem escrever sobre algum amor, sobre suas crianças e assuntos 

sensíveis e delicados, enquanto aos homens se permite cantar sobre tudo. 

As desigualdades nas relações de gênero sempre estiveram presentes 

também na música brasileira, como afirma Murgel (2009). Produções 
feministas escritas por compositoras que traziam múltiplas visões sobre as 

mulheres, surgiram apenas no fim dos anos 60 para os anos 70, quando o 

feminismo tem uma expansão no país. 

Como foi visto, a música tem o poder de levar a informação onde ela 
não chega com tanta facilidade. Hoje em dia é possível encontrar diversas 

cantoras e grupos femininos que procuram trazer em suas letras uma 

mensagem para as mulheres, seja de alerta ou forma de acolhimento, 

cantando sobre situações que muitas vezes por vergonha ou por medo são 

mantidas em silêncio. 

Assim como a música pode denunciar situações de violência que 

muitas vezes passam despercebidos devido sua banalização e 

naturalização, Casadei (2013) afirma que também pode ser por meio dela 

que muitas mulheres conseguem tomar coragem para lidar com situações 

machistas em suas vidas. 

Como podemos ver na letra de “Maria de Vila Matilde”, da Cantora 

Elza Soares, lançada em 2015 no álbum intitulado “A Mulher do Fim do 

Mundo”, que fala sobre transsexualidade, violência doméstica, racismo e 
aquecimento global. O álbum foi vencedor do Grammy Latino. A música foi 

composta por Douglas Germano, que em entrevista à Rolling Stone, declara 

ter escrito inspirado pela situação que vivenciava em sua casa quando 

criança, onde sua mãe era agredida pelo pai. Foi também motivado por Elza 
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Soares, que segundo ele foi a primeira mulher que ele viu falar o assunto 

na época. 

Elza Soares, mulher negra e feminista, nasceu numa área pobre do 

Rio de Janeiro e foi obrigada a se casar aos 12 anos, conforme Cerioni 

(2017). Teve seu primeiro filho aos 13 e aos 15 viu o segundo falecer. Aos 
21 anos Elza já era viúva e mãe de quatro filhos. Aos 16 anos Elza se 

apresentou no “Calouros em Desfile”, programa de auditório apresentado 

por Ary Barroso. Conforme Lopes (2016) o auditório a recebeu com risos e 

Ary Barroso fez a pergunta “De que planeta você veio?” Elza, sem se abalar 
respondeu “Do planeta fome”, cessando os risos que ainda vinham do 

público. 

Em 1962, já reconhecida como um dos nomes do Samba Brasileiro, a 

cantora foi madrinha da Seleção Brasileira, na Copa do Mundo. Conheceu o 

jogador Garrincha e os dois se apaixonaram. O jogador, que era casado 
separou-se da esposa para ficar com Elza, que passa a receber 

xingamentos, ameaças e ter sua casa bombardeada por ser considerada 

“destruidora de lares”. 

A cantora saiu do Brasil após ter sua casa fuzilada na época da 
ditadura e ao voltar do exílio, nos anos 80, sua carreira não era mais a 

mesma. Pretendia deixar de cantar e procurar algo que lhe desse maior 

estabilidade, mas como uma fênix renasceu ao gravar a canção denominada 

“Língua” em 1984, com Caetano Veloso. Em 1999, a cantora foi eleita como 
a voz do milênio pela British Broadcasting Corporation (BBC) e seguiu 

cantando. Em seu último álbum lançado em 2015, canta músicas de 

protesto, e que despertam sentidos. 

A música de Elza Soares “Maria de Vila Matilde” de 2015, retrata uma 
denúncia de violência contra as mulheres. Em caráter informativo inicia 

apresentando o número 180, criado pela Secretaria de Políticas para as 

Mulheres da Presidência da República2, em 2005. O número funciona de 

forma gratuita em nível nacional. Está disponível também em 16 outros 

países e opera de forma confidencial para quem o utiliza, sendo esse apenas 
um dos serviços que integram a Rede Nacional de Enfrentamento à 

Violência contra as Mulheres. 

A Rede nacional de enfrentamento à violência contra a mulher é 

formada por uma multiplicidade de serviços que buscam articular a atuação 
de serviços e instituições governamentais e não-governamentais para 

construir estratégias de políticas que garantam o empoderamento da 

mulher, bem como recursos para as mulheres em situação de violência e a 

responsabilização de seus agressores (SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS 

 
2 Disponível em: http://www.spm.gov.br/ligue-180. 
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MULHERES, 2011.). 

Segundo o Instituto Patrícia Galvão, atualmente existem 500 

Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher, 160 núcleos 

especializados no âmbito de distritos policiais comuns, 22 centros de 

referência especializados, 72 casas abrigo, 92 juizados-varas especializadas 
em violência doméstica, 59 núcleos especializados na Defensoria Pública e 

9 núcleos especializados do Ministério Público.3 

Na canção, a ainda cantora ameaça o agressor, avisando que caso ele 

se aproxime, irá soltar os cachorros, ou jogar água fervente no mesmo. 
Mostra assim, um medo de que a agressão se repita, afirmando que irá 

mostrar as marcas da agressão para o “samango”, forma que a polícia era 

chamada nos anos 60, e que não vai se calar, ou seja, a violência não ficará 

silenciada no espaço privado. 

A música segue e nela Elza Soares afirma que quando a mãe do 
agressor ligar, irá “caprichar no esculacho”, isso pode representar um 

desabafo de como a família do agressor tende a protegê-lo em casos assim. 

Na música o verso “Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim” é 

repetida diversas vezes, o que pode demonstrar a raiva e mágoa da vítima 

declarando que não vai deixar o agressor sair impune. 

Na época em qual a música foi inspirada, ainda não existia uma 

legislação específica para as mulheres em situação de violência. 

Atualmente, a Lei 11.340/06 conhecida como Lei Maria da Penha, em vigor 
desde setembro de 2006 trata dos casos de violência doméstica e contra a 

mulher, como pode ser visto no Observatório Maria da Penha.4 

A Lei Maria da Penha, recebe esse nome em homenagem à Maria da 

Penha Maia Fernandes, biofarmacêutica cearense que persistiu durantes 
vinte anos para ver seu agressor preso. Tendo sofrido após duas tentativas 

de assassinato, com o descaso da justiça brasileira, conseguiu enviar com 

o auxílio de ONGs, o caso para a Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos (OEA), que acatou pela primeira vez uma denúncia de violência 

doméstica e condenou o Brasil por omissão e negligência, tendo como 
punição recomendações para a criação de uma legislação adequada a esse 

tipo de violência. 

A violência física não é o único tipo de violência contemplado pela Lei, 

conforme o artigo 7º, da Lei Maria da Penha5, as formas de violência 
doméstica e familiar contra as mulheres são: física, psicológica, moral, 

sexual e patrimonial como pode ser visto na imagem abaixo. 

 
3 Disponível em: http://agenciapatriciagalvao.org.br/violencia/dados-e-pesquisas-violencia/dados-e- fatos-
sobre-violencia-contra-as-mulheres/ 
4 Disponível em: http://www.observe.ufba.br/lei_mariadapenha. 
5 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm 

http://agenciapatriciagalvao.org.br/violencia/dados-e-pesquisas-violencia/dados-e-
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Figura 1: Tipos de violência 

 

Fonte: Senado Federal (2017)6 

 

Dando sequência, podemos observar também um relato de violência 
na letra da música “100% Feminista” do single de mesmo nome lançado 

em 2016 pela Mc Carol em parceria com Karol Conká. Não é a primeira vez 

que cantoras fazem uma música com um tom de protesto e que podem 

mostrar um caráter informativo. As duas já possuem um histórico de músicas 
que retratam a realidade como “Delação Premiada” de Mc Carol e “Tombei” 

da Karol Conka, por exemplo. 

Mc Carol, a Carolina de Oliveira Lourenço é mulher, negra, forte, gorda, 

nascida na periferia e com uma vontade de aprender sempre mais, é como 
Helô D’Angelo descreve a funkeira na introdução da entrevista para a 

revista Fórum. Carol relata na entrevista que teve que largar os estudos 

aos 17 anos, pois ou “Era estudar e passar fome ou trabalhar e conseguir 

viver, então trabalhei.” 

A cantora disse que aprendeu cedo que não se encaixava nos 
estereótipos impostos à mulher e que aprendeu a se amar por isso. Em 

entrevista à Lais Gomes para a revista Ego7, ela conta que na escola em 

que estudava, tinha maioria de estudantes brancos (as), ouvia piadas 

constantes sobre seu cabelo e sua cor. E que devido a isso, uma vez falou 
para seu avô, que era branco que queria, nas palavras da cantora “trocar 

 
6 Disponível em: https://twitter.com/senadofederal/status/851892391816704002. 
7 Disponível em: http://ego.globo.com/famosos/noticia/2017/03/mc-carol-o-funk-nao-e-coisa-de- bandido-ele-

salvou-minha-vida.html. 
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de cor igual ao Michael Jackson” e que ele a “esculachou”, que disse a ela 
para se aceitar e não se importar com o que os outros diziam. E que a partir 

disso ela mudou e passou a se amar. 

Carol, que hoje afirma que nasceu feminista, ainda ao Ego, disse que 

não sabia muito bem do que se tratava até ouvir a palavra em uma conversa 
em seu camarim e perguntar a sua empresária do que se tratava. Ao 

receber uma explicação disse perceber que nasceu feminista pois sempre 

teve na cabeça que deve haver igualdade para as mulheres, tendo sempre 

lutado por isso, à sua maneira, desde criança. 

Sobre suas letras não tão comerciais, que retratam tantas vezes a 

realidade vivida por ela, diz que não pretende mudar para poder ter maior 

fama. A funkeira afirma que não quer mudar suas músicas e nem se ajustar 

a padrões para ser mais aceita. E isso pode ser visto em letras como “Não 

foi Cabral”, que mostra um viés histórico sobre o genocídio dos povos 
indígenas ou em “Delação premiada”, uma letra forte que faz críticas ao 

tratamento que os chamados “bandidos de colarinho branco” recebem em 

comparação ao “bandido pobre e favelado”. 

Karol Conká, a Karoline de Freitas Oliveira tem em comum com Mc 
Carol, além da música que cantam juntas, do nome, e do fato de serem 

duas mulheres fortes e negras, a compreensão sobre a importância do 

feminismo. As duas lutaram por direitos durante a vida toda. 

Karol contou em entrevista à Ana Júlia Gennari para a M de Mulher 
em 2016, que quando era mais jovem, enxergava o feminismo como “um 

bicho de sete cabeças” e percebeu por meio de suas fãs comentando que 

suas letras falavam de feminismo. Buscou informação e descobriu que já 

era feminista há muito tempo. 

A rapper nasceu na periferia de Curitiba e desde a infância sonhava 

em ser uma artista famosa. Foi mãe aos 19 anos e hoje conversa com o 

filho sobre o racismo, como explica à Kelly Krishna Rios para O Globo. Karol 

conta também que já sofreu racismo, que na época da escola, quando tinha 

9 anos uma colega disse que só brincaria com ela quando ficasse branca, 
fazendo com que ela ao chegar em casa colocasse as mãos num balde com 

água sanitária, pois era assim que via a mãe clareando os panos de chão. 

A cantora que teve a mãe escritora de poemas, afirma ainda que não 

se deslumbra com a fama pois sabe que ainda tem muita estrada pela frente 
e que quer continuar a falar sobre o empoderamento das mulheres negras 

e o enfrentamento ao racismo. 

A música 100% Feminista de MC Carol ft. Karol Conká de 2016, 

começa com Mc Carol cantando uma narração de uma criança presenciando 
a violência doméstica em que o marido bate na esposa, porque ela não o 

obedece, evidenciando o sentimento de posse. Tal realidade é cotidiana na 
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vida de milhares de mulheres como exposto no Mapa da Violência. De 
acordo com o Relógio da Violência, do Instituto Maria da Penha, cerca de 

7,2 mulheres são vítimas de violência física no Brasil. 

A Mc segue cantando e cita nomes de mulheres que representam a 
luta contra a desigualdade, o racismo e a desigualdade de gênero. A 

primeira, Aqualtune, foi uma princesa-guerreira filha do rei do Congo, que 

conforme Santos (2016) após sua tribo ter perdido uma batalha foi vendida 

como escrava e enviada para o Brasil, e escolhida para ser vendida como 

escrava reprodutora por ser forte e saudável. 

A guerreira se encontrava num estado de letargia e depressão até 
ouvir falar no chamado “Reino dos Palmares”, um lugar da resistência 

negra. Juntou-se a um grupo de escravos para destruir a “casa grande” e 

fugiu ainda grávida. Sendo reconhecida como princesa quando chegou em 

Palmares, se tornou uma liderança. Aqualtune foi mãe de Ganga Zumba e 
avó de Zumbi dos Palmares, dois outros grandes guerreiros que lutavam 

pela liberdade do povo negro. 

Carolina, se refere a Maria Carolina de Jesus a “escritora favelada”, 

como era chamada. Segundo a Geledés (2016)8 Carolina de Jesus é uma 
das primeiras e mais importantes escritoras negras do país. Autora do livro 

“Quarto de despejo” lançado em 1960, sua primeira obra publicada rendeu 

3 edições em 100 mil exemplares vendidos. Foi traduzida para 14 idiomas 

e vendido em mais de 40 países. 

A escritora nasceu em Sacramento – MG, se mudou para a capital 
paulista na época em que nasciam as primeiras favelas da cidade. Carolina 

trabalhou como doméstica e auxiliar de cozinha antes de começar a catar 

lixo. Na atividade começou a reunir os cadernos que recolhia e a escrever 

seu cotidiano. Além de contar a realidade em que vivia, também escrevia 
contos, romances e poemas, mesmo tendo tido apenas dois anos de estudo. 

A autora teve ainda outros livros publicados além de um disco. Apesar de 

pouco conhecida no Brasil devido à falta de reconhecimento da sua 

produção, os livros de Carolina são lidos até hoje em escolas norte-

americanas. 

Dandara dos Palmares, conforme Arraes (2014) foi uma guerreira que 

lutou pelo fim da escravidão no país, mas teve e tem sua história 

frequentemente apagada. Dandara criava planos e estratégias ao lado de 
Zumbi, que foi seu marido e pegava em armas e lutava pela libertação de 

seu povo. A guerreira exercia também papel de líder e lutou até o fim pela 

libertação das mulheres e homens negros. 

Francisca da Silva de Oliveira, conhecida como Chica da Silva, foi, 

 
8 Disponível em: https://www.geledes.org.br/negra-ex-catadora-e-favelada-voce-conhece-escritora- mineira-

lida-em-14-linguas/. 
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segundo matéria publicada na Geledés (2009) uma escrava que ganhou sua 
liberdade e ficou rica ao passar a viver numa união consensual que durou 15 

anos com João Fernandes de Oliveira, um dos homens mais ricos do país na 

época. A união proporcionou a ex-escrava alcançar uma posição de 

destaque na sociedade. 

O casal teve 13 filhos, os quais todos foram registrados com o nome 

do pai, algo que na época não acontecia, quando se tratava de filhos de um 

homem branco com uma escrava ou ex-escrava. A separação aconteceu, 

pois, João Fernandes teve que voltar a Portugal, levando consigo seus quatro 
filhos homens, os quais receberam título de nobreza e educação superior. 

Chica da Silva ficou no Brasil com as filhas mulheres. Recebeu propriedades 

e garantias que puderam lhe manter uma vida confortável e proporcionar 

educação às suas filhas. 

A cantora segue se afirmando como mulher negra e que com 
personalidade própria em “Sou mulher, sou negra, meu cabelo é duro, 

Forte, autoritária e às vezes frágil, eu assumo, minha fragilidade não 

diminui minha força, Eu que mando nessa porra, eu não vou lavar a louça”. 

Dizendo que apesar de ter sim, momentos de fragilidade isso não a torna 
fraca. Encerra o verso dizendo que “não vai lavar a louça”, que representa 

as atividades domésticas vistas como obrigação das mulheres, mas ela 

problematiza a naturalização desse papel. 

No verso seguinte, “Sou mulher independente não aceito opressão, 
Abaixa sua voz, abaixa sua mão” ela destaca que não vai aceitar ser 

oprimida ou sofrer alguma violência, mostrando assim, que possui a 

informação de que isso não é “normal”, como ainda é visto, principalmente 

por pessoas que não incorporam padrões dominantes de gênero. 
Importante lembrar também que as mulheres negras tendem a sofrer mais 

violência doméstica, pois a imbricação entre racismo e sexismo potencializa 

as desigualdades. 

No próximo trecho, quem canta é Karol Conká, que começa com “mais 

respeito” o que pode indicar como as mulheres são desrespeitadas tantas 
vezes na sociedade e segue cantando sobre como é importante a coragem 

para “gritar”, sobre o que acontece, não se calar apesar do sentimento de 

revolta quando a justiça não funciona como deveria. E na frase “Me 

ensinaram que éramos insuficientes” de como as mulheres, desde crianças 
muitas vezes são criadas com a ideia de serem inferiores, de não serem 

capazes e precisarem de um homem. 

Na sequência a rapper também cita nomes de grandes mulheres da 

história começando por “Nina”, que se trata de Nina Simone, mulher negra 
que foi cantora, pianista, compositora e ativista estadunidense. Conforme 

Martins (2014) tem como nome de batismo Eunice Waymon, era 
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comprometida em mudar o mundo a sua volta.  

O preconceito e os abusos que sofreu do marido enquanto casada, 

Nina passava ao piano, criando músicas fortes e cheias de sentimento, 

com letras onde cantava a realidade, o que fazia como forma de luta e 

resistência. Nina cantou sobre o amor, sobre escravidão, sobre resistência 

e sobre persistência  

Elza Soares, a cantora, negra, feminista e que resiste na luta por 

igualdade, de quem falamos anteriormente também é citada. 

A música segue falando de Zeferina, que conforme Nunes (2016) foi 
trazida ainda criança para o Brasil, tendo sido uma rainha quilombola em 

Salvador e fundadora do Quilombo Urubu, baseado em modelos 

civilizatórios africanos com intenção de proteger seu povo. Era uma líder 

que organizava mulheres e homens na luta pela liberdade. 

Zeferina queria ver todos os (as) escravos (as) livres e criava planos 
para conseguir sua liberdade e enfrentava capitães do mato com arco e 

flecha. Em uma batalha onde o quilombo foi invadido o grito de guerra era 

“Morra branco e vivo negro!”, Zeferina juntamente com outros foi levada 

presa, devido a desvantagem do armamento das forças policiais. Ela foi 
levada amarrada até a Praça da Sé sofrendo diversas humilhações, mas 

manteve cabeça erguida, seguindo altiva e poderosa. 

Frida Kahlo, a Magdalena Carmen Frieda Kahlo y Calderón, citada na 

música foi uma pintora surrealista mexicana que se tornou conhecida por 
seus autorretratos. Nasceu na Cidade do México e se dizia filha da 

revolução. Frida se orgulhava de ser mexicana e não seguia os padrões de 

beleza impostos, prova disso eram suas grossas sobrancelhas e o busso que 

mantinha como forma de contestação, gostava das roupas coloridas e 

floridas do costume mexicano. 

A pintora começou a fazer seus famosos autorretratos, onde 

representava o que estava sentindo, após um acidente que sofreu e a 

obrigou ficar deitada por meses. Era bissexual e considerada a frente do seu 

tempo por disseminar temas como casamento, a maternidade, a 

bissexualidade e o aborto. 

A música tem sequência e em seu verso seguinte traz o seguinte 

trecho “Século XXI e ainda querem nos limitar com novas leis. A falta de 
informação enfraquece a mente”, pode mostrar o sentido de como a falta 

de informação, pode ser útil para que aqueles (as) que querem manter 

relações de poder, como por exemplo em situações como na política. 
Podendo citar aqui, a decisão de uma comissão especial da Câmara dos 
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Deputados9, onde mostra o retrocesso ao proibir e criminalizar qualquer 
tipo de aborto, mesmo quando há risco de morte para a mulher ou 

decorrente de um estupro. 

A medida, para entrar em vigou necessita ainda de aprovação do 

plenário e ainda do Senado, mas, votada por dezenove homens e uma 
mulher, a única a votar contra, mostra como querem tirar da mulher o 

direito do próprio corpo, de decidir por si o que fazer. 

As letras da música acima, ao retratar formas de violência e mostrar 

que a mulher não precisa e não pode aceitar passar por isso, pode trazer 
para uma mulher que se encontra em situação parecida, a informação e a 

coragem pra procurar ajuda, mudar a situação de opressão vivida. Além de, 

trazer em uma das canções, Maria de Vila Matilde, uma forma de denunciar 

o agressor. 

A segunda canção pode se tratar de uma representação do feminismo 
também. A letra mostra uma mulher que por meio da informação não aceita 

ser tratada de forma desigual, não aceita a opressão do parceiro, nem sofrer 

algum tipo de violência. Tal fato mostra a informação a respeito do 

feminismo, podendo assim ressignificar visões distorcidas e negativas do 
feminismo, veiculado pela mídia, e principalmente por homens, o que pode 

levar algumas mulheres a se afastarem. 

Se nas músicas acima o assunto é a violência contra as mulheres, a 

cantora baiana Pitty traz em sua canção intitulada “Desconstruindo Amélia”, 
do álbum Chiaroscuro, de 2009, o sentimento de se libertar de ser uma 

mulher submissa, que se empodera para que possa ser ela mesma. 

Priscilla Novaes Leone, conhecida como Pitty, nasceu em Salvador e 

começou a cantar e tocar ainda na adolescência. A cantora é feminista e 
afirma em entrevista para Renato Abê do O Povo, em 2017, a importância 

de se lutar pela garantia de que os (as) sujeitos (as) tenham condições e 

oportunidades iguais para o exercício da cidadania. 

A canção “Desconstruindo Amélia” de Pitty de 2009, começa narrando 

o que pode ser considerada a rotina de muitas mães com filhos (as), que 
ficam até tarde acordadas para arrumar a casa, “arrumar o uniforme” para 

quando a casa acordar no dia seguinte, não ter nada fora do lugar. Se na 

narração vista anteriormente, MC Carol se recusa a lavar a louça, 

representando o trabalho doméstico, desconstruindo Amélia, que pode ser 
vista como resposta à “Amélia” de Ataulfo Alves, se inicia mostrando como 

é prendada e como foi educada para servir, tendo o marido e família em 

 
9 Disponível em: https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2017/11/09/interna_politica,915427/comissao-

da-camara- proibe-aborto-ate-em-casos-de-estupro.shtml. 
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primeiro lugar, que mesmo não estando feliz “disfarça e segue em frente”, 

se esquecendo de si. 

Essa é uma situação que podemos encontrar ainda em nossa 

realidade. E em como a sociedade patriarcal ainda mostra a mulher vista 

em uma divisão entre o papel de “mãe santa, mulher assexuada que só 
cuida dos filhos (as) e a mulher degenerada. A mulher boazinha que faz 

todas as vontades do homem ou a mulher que é má, que “não presta”, por 

não o obedecer” como coloca Murgel (2009). 

Acontece então uma reviravolta, o que pode ser considerada a 
“desconstrução”, o empoderamento da Amélia que decide mudar, por não 

estar feliz, satisfeita e notar que é uma pessoa, uma mulher e não um 

objeto, sem sentimentos que deve viver apenas pelos outros. 

A música mostra o questionamento sobre a desigualdade entre os 

salários das mulheres e dos homens no mercado de trabalho, onde a 
personagem se questiona do motivo de, mesmo possuindo mestrado não 

receber o mesmo salário que o namorado. Visto que, as mulheres ainda 

recebem salário inferior ao dos homens, mesmo estando em um mesmo 

cargo, é o que afirma Kometani (2017). 

As diferenças salariais existem nas mais diversas áreas, desde 

trainees e estagiário, chegando até a cargos mais altos como os de gerência 

e de coordenação, onde o salário chega a ser de R$8.813,00 para as 

mulheres e R$ 12.006,00 para os homens. A autora ainda aponta como um 
dos possíveis fatores para tanta diferença a herança machista que fez com 

que a mulher entrasse tardiamente no mercado de trabalho e a busca por 

condições igualitárias que começou entre as décadas de 60 e 70. 

Belloni (2017) aponta ainda que a desigualdade para as mulheres 
negras chega a ser maior, sendo ela suscetível a ganhar cerca de 43% 

menos que um homem branco, mesmo ambos possuindo a mesma 

graduação. Isso acontece porque além da desigualdade de gênero, ainda 

existe o fator do racismo enraizado em nossa sociedade. A autora diz ainda 

que de acordo com um estudo do Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios (PNAD), as mulheres negras possuem a menor renda entre 

trabalhadores (as) com curso superior. 

O verso continua com a comparação de que Amélia tem talento de 

equilibrista, que pode ser uma comparação em relação a como muitas 
mulheres tem que “fazer mágica” para sustentar a si e à família com o 

salário baixo que recebem. 

A cantora faz uma referência à Balzac, escritor Francês e seu romance 

“Mulher de trinta” e que pode representar também, como muitas vezes a 
mulher de 30 é vista para a sociedade como velha, enquanto os homens 

são vistos como maduros, interessantes e charmosos, o que pode ser visto 
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como consequência do patriarcado. Em sequência, Pitty canta que depois 
das obrigações, da casa, do trabalho e dos filhos (as) a personagem “Ainda 

vai pra night ferver”, mostrando que está cuidando de si, se divertindo, 

diferente do começo da canção, onde estava preocupada apenas em 

arrumar o filho. 

Em “Triste, louca ou má”, segundo single do álbum Soltasbruxa da 

banda Francisco, El Hombre pode ser vista uma continuação do ponto de 

vista da música, em que o casamento e filhos (as), não são 

obrigatoriamente a felicidade da mulher, como enuncia padrões 

hegemônicos de gênero disseminados na sociedade. 

A música foi composta por Juliana Strassacapa, cantora, 

percursionista e compositora da banda composta por ela e mais quatro 

homens. Em entrevista à Paula Guimarães para o portal Catarinas, diz que, 

musicalmente tem como inspiração produções feitas por mulheres, como 

Karina Buhr, Bjork, Elis Regina, Nina Simone, entre outras. 

Para a música “Triste, Louca ou Má”, ela conta que a inspiração veio 

de como são denominadas, de uma maneira machista, as mulheres que 

decidem viver sozinhas nos Estados Unidos: sad, mad or mad. Associando 
a elas o abandono, ignorando o fato de que viver sozinhas poder ser uma 

decisão das mulheres. Como se não pudessem simplesmente querer ter seu 

lugar e sua privacidade. Tal situação não difere das representações alocadas 

às mulheres que vivem sozinhas em nosso país. 

A música de 2016 de Francisco El Hombre “Triste, Louca ou Má”, 

começa enunciando como as mulheres são vistas quando decidem cuidar 

de si, ser independente e não buscar casamento e filhos (as) “triste, louca 

ou má”, além do título da canção é como são chamadas aquelas que não 
seguem “a receita cultural” imposta pela sociedade como a única 

aceitável. Na sequência, a música mostra que as mulheres que não 

seguem o padrão casar e ter filhos (as), enfrentam discriminações. 

No verso seguinte, Juliana canta “um homem não te define, Sua 

casa não te define, Sua carne não te define, Você é seu próprio lar” como 
quem fala para as outras mulheres, para quem a escuta que uma mulher 

não precisa de um homem, de um casamento ou, como pode ser 

entendido do corpo padrão impossível exigido das mulheres para se 

sentirem felizes e realizadas. 

Parece inadmissível que em 2017 ainda se exija que a mulher case, 

tenha filhos (as) como se este fosse um desejo e destino de todas para se 

realizarem, mas infelizmente ainda acontece frequentemente. Dos 

homens, isso nunca é cobrado, em nossa sociedade patriarcal o homem 
pode seguir sua carreira, se dedicar ao trabalho sem a cobrança de 

“formar uma família”. 
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A música segue e podemos entender em “Ela desatinou, Desatou 
nós, Vai viver só” como a libertação da mulher que percebe que não 

necessita viver como pede a “receita cultural”, ela desata os nós da 

sociedade machista que a fazia se sentir pressionada a uma vida que a 

faria infeliz e se empodera, luta por si. 

Ela não se vê como a fêmea que deve reproduzir e cuidar apenas 

dos outros, nunca de si como a “mãe santa”, que não tem uma vida fora 

da família e luta por isso, por viver sua vida e seguir os caminhos com 

autonomia. A música termina com o verso parecido com o anterior, porém 
cantando para si “E um homem não me define, Minha casa não me define, 

Minha carne não me define, Eu sou meu próprio lar”, que pode ser visto 

como a necessidade dela mesma se afirmar e dar forças, perante as 

dificuldades que surgirem. 

A música tem um forte sentimento de autoaceitação, e assim como 
a música de Pitty podem inspirar, em nossa concepção, as mulheres no 

processo de empoderamento. São letras que informam de uma forma a 

acolher e mostrar que a mulher pode ser ela mesma, “ela é seu próprio 

lar” e “hoje ela é um também” transmite que acima de tudo ela é humana, 

com sonhos e vontades próprias e não objetos, robôs a favor dos homens. 

As músicas descritas trazem em si a mensagem de que ser mulher 

é uma luta constante. O caminho para a igualdade ainda é longo, mas que 

não necessariamente precisa ser percorrido sozinho e que se pode ter 
outras mulheres ao lado, seja uma amiga, uma irmã, uma personagem, 

uma música, um grupo feminista e um (a) profissional da informação que 

dissemine informação para o empoderamento. 

Além disso, por meio música que tem grande alcance, a informação 
para o empoderamento pode chegar na mulher que sofre violência 

doméstica, pode chegar até a adolescente que sofre algum tipo de assédio 

e mostrar que aquela situação é violação dos direitos humanos. 

 
 

Conclusão 

O presente estudo abordou a música como fonte de informação, 

analisando suas letras e como podem contribuir para o enfrentamento às 

distintas discriminações que afetam mulheres cotidianamente. Buscou 

visibilizar a importância do (a) bibliotecário (a) enquanto mediador (a), e 

para que assim contribuir para uma biblioteconomia com base mais social. 

A informação musical é relevante justamente por estar em todos os 

lugares e chegar onde muitas vezes um livro não tem a chance de chegar. 

Podendo ser ainda a porta de entrada para determinadas informações que, 
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ao causar interesse em quem ouviu, tende a aprofundar-se a respeito. A 
música é uma maneira de informar e expressar acontecimentos, nesse caso, 

uma mulher pode se sentir apoiada ao ouvir uma música que traga 

informações e uma mensagem de empoderamento e procurar mais 

informações sobre determinada situação. 

O foco da música para as mulheres, se deve ao fato de que apesar 

dos avanços, ainda há um longo caminho a percorrer para que haja 

igualdade de gênero. As mulheres ainda sofrem abusos diários, seja no 

ônibus, no trabalho, na escola, na universidade e até mesmo no âmbito 
doméstico. Por isso, é cada vez mais importante disseminar as formas de 

realizar denúncia e os locais para enfrentamento às violências. 

Cotidianamente vivenciamos e observamos mulheres sofrerem 

discriminações distintas, uma “onda” conservadora assola o país em que as 

diferenças tendem a não ser respeitadas, desta forma é necessário manter-

nos alerta. 

A análise realizada por meio da descrição das letras das músicas, 

mostra que a música pode ser usada como forma de mediar a disseminação 

da informação. A música dependendo de seu contexto, pode ter o poder de 
informar tanto em um contexto histórico, como sobre fatos atuais, cantando 

a realidade e as possibilidades de enfrentar preconceitos e disseminar 

informações de resistência, como a das mulheres negras, protagonistas das 

músicas. Ressalta-se que a imbricação racismo e sexismo ocasionam graves 
violações dos direitos das mulheres negras, que historicamente têm lutado 

para ter acesso à educação, à saúde, ao mercado de trabalho.  

A literatura utilizada para a realização da pesquisa evidenciou que as 

produções cientificas, culturais e artísticas das mulheres negras tendem a 

não serem visibilizadas em decorrência do racismo. As músicas utilizadas, 
são cantadas por mulheres feministas, negras que cantam para outras 

mulheres e transmitem sua arte pela informação. Seja na música que 

divulga o canal para denúncias de violência contra as mulheres, seja na 

música que transmite a mensagem de que “você se basta”, o ideal de apoiar 

a mulher que escuta, se configura como subsídio que auxilia o 

empoderamento. 

Desta forma, considera-se que o (a) profissional bibliotecário (a) por 

meio de sua atuação se configura como fundamental para organizar, tratar, 

disseminar e resgatar a memória das mulheres negras. Na biblioteca, por 
exemplo, realizar saraus, campanhas, disseminar acervo de mulheres 

negras, exposição de livros, entre outros, podendo gerar conhecimentos 

baseados no respeito às diferenças. 
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