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RESUMO 

 

Nesse trabalho analisaremos a atuação de duas cantoras e compositoras de grande 

talento no cenário musical, antes monopolizado pelos homens, Dolores Duran e Maysa, 

ambas com uma linguagem poética na qual o amor era comumente retratado enquanto 

fossa, ilusão e dor em canções que, cheias de sentimentos e emoções, expressavam o 

sentimento de perda, as desesperanças, os desencontros e a solidão, ou seja, o 

sentimento real de seus amores. As letras aqui analisadas são entendidas como 

expressão de vivências pessoais e das percepções das duas compositoras, das tensões e 

possibilidades de uma nova forma de feminilidade no período retratado, no qual as 

mulheres puderam ultrapassar as limitações de seu papel social circunscrito ao espaço 

doméstico e à submissão. Iremos abordar, através das letras das compositoras, o tema 

do amor e dor, as relações amorosas, na visão feminina, pouco divulgado na época, pois 

a maioria das canções eram compostas por homens. Assim, apontaremos uma 

desnaturalização do papel da mulher vigente no período. Também iremos abordar às 

intensas transformações econômicas, culturais e sociais ocorridas na década de 1950, 

que é reconhecida como “Anos Dourados”. Houve uma sucessiva mudança de hábitos, 

pois as cidades começaram a crescer, tanto territorial como populacionalmente, em um 

processo crescente de “modernização” através da popularização do cinema norte-

americano e da entrada da televisão. Iremos discutir como a mulher está vivenciando as 

mudanças do período, tanto na economia como na sociedade e também pensar como a 

mulher tem sido retratada nos meios midiáticos (revista, rádio e a musica), a partir de 

duas matrizes (a mulher do lar e a leviana) e como certos produtos refletiam essa 

dicotomia.  
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ABSTRACT 

In this paper we will analyze the performance of two great female singers and 

composers in the musical scene, previously monopolized by the men, Dolores Duran 

and Maysa, both with a poetic language in which the love was normally portrayed as 

depression, illusion and pain in songs that, full of feelings and emotions, expressed the 

feeling of loss, hopelessness, mismatch and loneliness, that is, the real feeling of their 

loves. Here, the  lyrics analyzed are understood as expressions of personal experiences 

and perceptions of the two female composers, from the tensions and possibilities of a 

new form of femininity in the  portrayed period where the women were able to 

overcome the limitations of their social role limited to domestic space and submission. 

We will  discuss, through the lyrics of the composers, the themes of love and pain, love 

relationships, in the feminine view, little publicized at the season, because most of the 

songs were composed by men. Thus, we will point out a denaturation of the role of 

women in the period under consideration. We will also address the intense economic, 

cultural, and social transformations that occurred in the 1950s, known as "Golden 

Years". There was a successive change in habits because the cities began to grow, both 

territorially and populationally, in a growing process of "modernization" through the 

popularization of American cinema and television entry. We will discuss how the 

woman is experiencing the changes of the period, both in the economy and in society, 

and also to think about how women have been portrayed in the media (magazine, radio 

and music), from two matrices (the home woman and the reckless woman) and how 

especific products reflected this dichotomy. 
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INTRODUÇÃO 

 

O objetivo dessa dissertação é analisar na trajetória de duas grandes cantoras e 

compositoras da década de 1950, Dolores Duran e Maysa, como suas composições 

refletiam o período e as angústias de ser mulher na época. Também iremos abordar 

vários assuntos referentes ao contexto cultural como a música, o rádio e as grandes 

intérpretes do período. 

Mesmo em processo de modernização, a sociedade brasileira ainda lutava pelos 

“valores morais”, valorizando as “moças de família”, cujo padrão moral garantia o 

respeito social, um bom casamento e uma vida de “rainha do lar”. E estigmatizando as 

“levianas”, mulheres que saiam do contexto moral da época, por exemplo, morando 

sozinhas, frequentando ambientes boêmios, fumando, consumindo bebidas alcoólicas, 

se dedicando a certos trabalhos como os de atrizes e cantoras, entre outros hábitos e 

comportamentos considerados indesejados ou imorais.  

No primeiro capítulo discutiremos, de forma mais geral, como a mulher está 

vivenciando as mudanças do período, tanto na economia como na sociedade, enquanto o 

seu papel social muda em relação aos períodos anteriores, como um reflexo das intensas 

transformações do mundo pós-guerra, e as particularidades do campo artístico-musical 

para as mulheres naqueles tempos.  

É um contexto de maior protagonismo feminino, e a mulher se vê capaz de 

modificar seu destino sentido-se mais confiante para sair da proteção das “quatro 

paredes” de seu lar e descobrir novas formas de vida, que se expressam em novos 

hábitos e modos.  

Encontramos várias pesquisas, que têm a música como objeto de estudo com 

ênfase em seu caráter social e cultural, e diversas destas analisam a letra como meio de 

compreender um período específico da história, assim como outras, cada vez em maior 

número, que analisam a participação das mulheres na música popular brasileira, não 

somente como intérpretes, mas como compositoras e adotando uma perspectiva de 

análise dimensionada a partir dos estudos sobre as relações de gêneros. 

A importância de abordagens sobre a música popular brasileira em uma 

perspectiva de gênero, capaz de afirmar os espaços do feminino em um universo 

majoritariamente masculino representa um avanço necessário e urgente de uma 

historiografia crítica e dinâmica.  
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 Em meio aos estudiosos mais referenciados sobre a história da música popular 

brasileira, como Tinhorão (1979, 1982), Aguiar (1989), Lenharo (1995), Tatit (1995) e 

Napolitano (2000, 2001, 2005, 2008 e 2010), passam a ocupar uma posição de destaque 

trabalhos que adotam como objeto de estudo a mulher na música, seja como 

compositora, intérpretes e analisando sua representação nas letras de vários estilos 

musicais, como Cruz (1992), Avancini (1996), Matos (2005), Amorin (2009), Murgel 

(2010), Jacomel (2012), entre outras. Essas pesquisas ajudam a enriquecer o campo 

historiográfico, abrindo caminho para novas abordagens nos estudos de gênero na 

música, onde a mulher foi, durante muito tempo, deixada de lado.  

Através dessa breve contextualização do período histórico busca-se detalhar as 

várias funções da mulher nesse período e como ela era vista pela sociedade, para 

oferecer elementos para a compreensão do lugar em que as compositoras estavam 

inseridas e como essas mudanças puderam se refletir ou não em suas obras.  

O enfoque é predominantemente sobre a dimensão lírico-poética das músicas, 

em que as letras são o objeto central de análise, como documento histórico ainda pouco 

conhecido e analisado, de um estilo musical pouco abordado – o samba-canção - para 

analisarmos os valores socioculturais ali expressos e que refletem uma visão do período 

sobre o feminino e suas inter-relações. 1 

Com isso, o objetivo desse trabalho é perceber no universo da música popular 

brasileira, em especial no samba-canção, na década de 50 do século XX, com seus 

cantores e compositores, as particularidades das composições de duas de suas grandes 

cantoras– Dolores Duran e Maysa – que se destacaram em um período monopolizado 

pelo gênero masculino.  

Utilizaremos como marco teórico o conceito de habitus, proposto por Bourdieu 

(1974, 1983 e 1984), que permite superar a dicotomia indivíduo/sociedade, apontando a 

forma como a disposição de agir, sentir e pensar dos agentes sociais é resultado de 

relações com determinada estrutura social. Em nosso entender, a relação entre agentes e 

estrutura se traduz em formas de sociabilização e de construção de identidades que 

permitem tanto a conservação de tradições quanto a afirmação de rupturas através de 

                                                           
1 É fundamental limitar as ambições do presente trabalho para aquém das abordagens musicológicas e 

linguísticas, no sentido de que as diversas questões que se referem às questões técnico-operativas, 

acústicas e de teoria musical (como harmonia, contraponto, linguagem e estruturação da música), assim 

como à gramática, fonética, semântica, lexicologia, estilística e outras áreas estão além de nossas 

ambições e de nossos objetivos.   
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novas configurações culturais; e a indústria cultural e a música podem ser percebidas 

como instâncias produtoras de valores e identidades. A metodologia desenvolvida no 

trabalho é o levantamento e a analise das composições das duas cantoras na década de 

1950, quando Dolores Duran e Maysa compuseram cerca de 30 canções cada, marcando 

tanto os lugares comuns em um tipo de composição que é marcado pela dor de amor, 

como as particularidades de tais letras frente às letras de compositores do período, para 

apontar contrastes entre o eu lírico feminino e masculino. O trabalho apresentará ao seu 

final três capítulos, dos quais dois fazem parte do presente relatório para a qualificação.  

Na estrutura proposta, o primeiro capítulo, intitulado Mudanças Culturais da 

década de 1950 e um novo feminino, é voltado ao contexto histórico da década de 

1950 “Anos Dourados” em relação à condição feminina e às características do campo 

artístico-musical para as mulheres que nele se inseriram. 

Esse capítulo é dividido em quatro subcapítulos, sendo que o primeiro, Nem do 

lar, nem leviana: a condição feminina na década de 1950 aponta as transformações 

nos modos de vida da mulher daquele período que para além do “lar” busca conquistar 

novos meios de vida ao completar os estudos, fazer um curso superior, trabalhar 

(vendedora, telefonista, doméstica, artistas de teatro, cantora, etc.) e morar sozinha; 

enquanto o segundo, Mulheres na cena musical: gênero e música, no qual aborda a 

mulher como compositora e a questão de gênero na época em que havia poucas 

compositoras e uma enorme dificuldade de conseguirem o reconhecimento; o terceiro, 

“Levamos a vida a cantar”: o rádio e as suas rainhas, discute a ascensão das 

cantoras do rádio e seu papel na popularização desse meio de comunicação, e 

finalmente, o quarto, O samba-canção e o cenário musical dos “Anos Dourados”, 

detalha o cenário musical e o estilo do samba-canção, ritmo de grande sucesso nos anos 

1950 do século XX. 

O segundo capítulo, cujo título é “Por causa de você”: dores e amores em 

Dolores Duran é voltado para a trajetória e a obra da compositora e cantora, 

acompanhando ao longo de sua carreira musical nas rádios, nas boates cariocas e na 

televisão a confecção de suas letras.  

O capítulo se subdivide em duas partes, sendo a primeira, A memória de 

Dolores Duran: trajetória intensa e breve, obra sempre recordada, explorando a 

memória biográfica e os trabalhos acadêmicos sobre a artista de carreira breve e intensa, 

interrompida pela sua morte aos 29 anos, além de mencionar a origem de sua carreira, a 
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mudança para o nome artístico e as várias homenagens que a cantora recebeu após sua 

morte prematura. A segunda, Composições de amor e dor, com foco sobre as 35 

composições que foram feitas durante os anos de 1955 a 1959, que exploravam suas 

vivências e observações da vida sentimental da época e de sua postura como uma 

mulher a frente do seu tempo. 

Abordaremos suas parcerias musicais e como elas ajudaram a lapidar uma jovem 

compositora, mulher sensível, corajosa e muito inteligente, Dolores Duran descobriu 

sua paixão pela música ainda muito cedo, aos 12 anos, sempre interpretando com 

eficiência músicas de diferentes ritmos, mas foi somente em 1955 que começou a 

compor em um estilo que ela brilhava, samba-canção.  

O terceiro capítulo, “Marcada”: fossa, sucesso e estigma em Maysa, será 

composto por quatro partes, a primeira, A memória de Maysa: narrativas sobre a 

beleza, a voz, o sucesso e a vida atribulada, que analisará a memória biográfica e os 

trabalhos acadêmicos sobre a cantora e compositora que viveu uma vida intensa com 

amores e desamores, cheia de escândalos, a segunda,  A caminho para Bossa-Nova, 

onde abordaremos as influências desse novo ritmo na carreira da cantora. A terceira 

parte será focado nas homenagens recebidas após sua morte e o último subtítulo, 

Composições de “felicidade infeliz”, será sobre os muitos discos gravados e as mais de 

30 canções que ela compôs. Maysa encantava com seu estilo único, logo no seu 

primeiro LP conseguiu alcançar muito sucesso, e não demorou a ser consagrada, tanto 

no rádio como na TV, uma das melhores cantoras e compositoras do samba-canção. 

Também foi uma das precursoras da Bossa Nova, juntamente com Dolores Duran, mas 

nunca perdeu seu estilo fossa. 

Como já afirmado anteriormente, as letras aqui analisadas são entendidas como 

expressão de vivências pessoais e das percepções das duas compositoras, das tensões e 

possibilidades de uma nova forma de feminilidade no período retratado, no qual as 

mulheres puderam ultrapassar as limitações de seu papel social circunscrito ao espaço 

doméstico e à submissão. 

Iremos abordar, através das letras das compositoras, o tema do amor e dor, as 

relações amorosas, na visão feminina, pouco divulgado na época, pois a maioria das 

canções eram compostas por homens. Assim, apontaremos uma desnaturalização do 

papel da mulher vigente no período.  
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