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Elza Soares
Filha de um operário e de uma lavadeira, Elza da Conceição Soares é uma renomada
cantora e compositora brasileira, nascida em 1937 na favela carioca Moça Bonita. Elza
teve uma vida difícil e cheia de infortúnios. Seu sobrenome “Soares” surgiu quando a
cantora se casou aos 12 anos, obrigada por seu pai, com Luis Antônio Soares. Aos 13
teve o primeiro filho, sendo que no total foram sete. Em razão da dificuldade financeira,
Elza até chegou a se apresentar escondida no programa de Calouros da Rádio Tupi na
tentativa de conseguir dinheiro para cuidar dos filhos doentes mas posteriormente dois
acabaram morrendo de fome. Com 21 anos Elza ficou viúva, e começou a trabalhar
como empregada doméstica para criar os cinco filhos. Foi em meio a tanto caos que a
cantora decidiu se aventurar na carreira artística.
Seu primeiro sucesso profissional foi em 1960 com a música “Se Acaso Você
Chegasse”, a qual Elza Soares inovou o samba e foi representante do Brasil na Copa
do Mundo de 1962, no Chile. Em 1968 ela casou-se oficialmente com Garrincha e teve
um filho, apesar de ter sido alvo de muitas críticas por seu relacionamento. O casal
passou um tempo exilado na Europa por conta da ditadura, e após 16 anos juntos eles
se separaram visto que a cantora alegava que o jogador tinha problemas com
alcoolismo e era muito violento. Garrincha faleceu de cirrose, um ano depois.
No ano de 2000 foi eleita pela BBC de Londres como a cantora do milênio, e já ganhou
prêmios como Grammy Latino, Prêmio da Música Brasileira, Troféu APCA, Prêmio
Multishow, etc. Ao todo, Elza tem sua voz registrada em aproximadamente 120 discos,
entre autorias e participações. Podemos citar alguns de seus sucessos, como: “A
Carne”, “Espumas ao Vento”, “Eu Bebo Sim”, entre outras. Foi a primeira mulher a puxar
um samba enredo durante as apresentações das escolas de samba do Rio de Janeiro Salgueiro, Mocidade e Cubango. Em 2007 cantou o Hino Nacional Brasileiro na
cerimônia de abertura dos Jogos Pan-Americanos, dentre tantos outros eventos que foi
convidada a participar.
Apenas em 2015 a cantora se pronunciou sobre a violência doméstica da qual foi vítima,
através da música “Maria da Vila Matilde”, que se tornou um sucesso.
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Aos 80 anos, Elza Soares é um símbolo da resistência negra do Brasil, apoiadora da
causa LGBT, e um ícone do movimento feminista.
Elza encarou de frente todos os problemas que surgiram em sua vida como pobreza,
fome, morte precoce dos filhos, falecimento dos maridos, ditadura, violência doméstica
e ainda é reconhecida por sua luta sempre com sorriso no rosto e muita alegria,
deixando seu legado por onde passa. É uma das artistas mais consagradas não só no
Brasil, mas no mundo todo!

Escrito por: Beatriz Di Lascio

Referências:
Elza

Soares:

você

precisa

conhecer

a

história

dessa

guerreira:

https://mdemulher.abril.com.br/famosos-e-tv/elza-soares-voce-precisa-conhecer-ahistoria-dessa-guerreira/
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http://www.rdnews.com.br/blog-do-romilson/conteudo/com-historia-de-superacao-elzasoares-e-a-referencia-do-samba/24418
Documentário Canal BIS - Elza Soares - O Gingado da Nega:
https://www.youtube.com/watch?v=5EqOwNuKE78&t=333s
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