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Introdução  

Desde o século XIX até os anos 60, do século XX, surgiram diversos 

questionamentos sobre a submissão das mulheres em variadas sociedades e em vários 

tempos distintos, seja ele atual ou não. De modo que, alguns grupos foram criados por 

mulheres, independentemente de serem grupos determinados como feministas ou não, 

partiram dessa temática inicial de que a submissão, ocorrida socialmente pelo gênero 

feminino, não era algo natural, mas que na realidade ocorreu delimitado através da 

história. (SANTANTA, 2016, pp. 33 e 34). Isto é, o feminismo e grupos femininos que 

não se delimitaram como feministas, tiveram questionamentos sobre a submissão social 

entre esse gênero em relação aos homens.  

      A partir dessas indagações e lutas que passaram a ser recorrentes, surgiu uma 

nova dúvida, por meio das feministas mais radicais do final da década de 70, sobre a 

organização social em que o homem é a autoridade máxima nas relações com mulheres, 

seja essa relação de forma afetiva ou não. No qual, foi observado que essa forma de 

organização social está presente desde as antigas civilizações. Como ocorreu com a 

civilização mesopotâmica, 3500 a.c. e com a civilização egípicia, em que a haviam 

desigualdades entre os gêneros feminino e masculino, além do domínio da figura 

paterna e conjugal sobre as mulheres. Como demonstra o artigo redigido por Stearns 

(2016) no blog da Editora Contexto:  

As civilizações, de uma forma geral, aprofundaram o patriarcado e, ao 
mesmo tempo, definiram seus detalhes de formas distintas que 
combinavam com crenças e instituições mais amplas de cada 
civilização em particular. Nesse sentido, pondo um selo próprio no 
patriarcado, cada civilização uniu as questões de gênero com aspectos 
de sua estrutura cultural e institucional.  
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Assim, sucedeu até os dias atuais essa organização social e que as feministas 

vêm lutando para que haja uma modificação nessas relações abusivas entre homens e 

mulheres.  

      Desse modo, após ser observado essa problemática, compreendemos que essa 

luta vem obtendo significativas modificações ao longo dos anos. Já que, com a difusão 

desse movimento através da internet, nos últimos anos, ocasionou uma maior 

fortificação do feminismo nas sociedades, através da luta e empoderamento feminino. 

Assim, buscamos analisar duas formas artísticas, a arte plástica e a música, de autores 

de situações históricas distintas para compreender como a organização social patriarcal 

vem sendo quebrada de acordo com a evolução dos corpos sociais. Para isso, trouxemos 

a obra de arte La casa de Amanda Ramirez (1988) (Anexo 2), de Fernando Botero – 

elucubrando o patriarcado na mesma, e a música Loka (2017), de Simone e Simaria, em 

contraposição a tela – abarcando o empoderamento feminino e a sororidade entre as 

mulheres.  

Objetivos 

O objetivo da pesquisa foi compreender o empoderamento feminino, através do 

feminismo, levando em consideração a temática do ato de trair em um relacionamento e 

a diminuição do gênero feminino perante o gênero masculino, elucubrando o 

patriarcado. Já que, foi observado que se perdurou/perdura-se essa organização social a 

qual a autoridade máxima de uma relação, seja afetivamente ou não, é o homem. Desse 

modo, visamos compreender tal perspectiva através das artes, com a arte plástica 

denominada de La casa de Amanda Ramirez¹ (1988), de Fernando Botero, e com a 

música, de Simone e Simaria, Loka (2017) 

 

Metodologia 

     Após a observação dessa problemática se deu início a essa pesquisa básica. Em 

que, foram utilizados teóricos que discutiram a importância das artes para a sociedade e 

suas formas de representações e aparatos teóricos que abordassem a temática do 

feminismo e do patriarcado. Isto é, utilizamos estudiosos como: AZEVEDO JÚNIOR 

(2007), FISCHER (1987), SOIETH (1989), SAFFIOTI (2013), entre outros.  
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       Essa pesquisa bibliográfica foi dividida em três partes. No qual, iniciamos a 

discussão demonstrando a importância da arte para os corpos sociais e como as mesmas 

podem fazer representações da sociedade; em seguida discutimos sobre a questão do 

patriarcado e como o feminismo vem contribuindo para a quebra dessa organização 

social; para, por fim, discutirmos como o patriarcado e o feminismo podem se fazer 

presentes nas duas formas de artes que escolhemos – a plástica e a música, levando em 

consideração o contexto histórico em que ambas se situam. 

 

Resultados e discussão  

      Segundo Azevedo Júnior (2007), cada sociedade manifesta multifárias formas de 

arte, já que cada uma expõe seus valores morais, religiosos ou até mesmo artísticos. Em 

que, cada região terá sua cultura e a arte será revelada conforme a cultura de cada corpo 

social. Assim, podemos observar, ampliando o conceito de Azevedo Júnior para uma 

forma mais ampla da arte – além da visual, que a obra de arte La casa de Amanda 

Ramirez (1988) pintada por Fernando Botero, e a música Loka (2017) composta pelas 

artistas Simone e Simaria, fazem representações de suas culturas e regiões sobre a 

temática da forma de organização social que o homem é a autoridade superior das 

relações com mulheres, seja essa relação de forma afetiva ou não, ou seja, o patriarcado.  

      Além disso, como demonstra Fischer (1987, p. 17): 

Toda arte é condicionada pelo seu tempo e representa a humanidade 
em consonância com as idéias e aspirações, as necessidades e as 
esperanças de uma situação histórica particular. Mas, ao mesmo 
tempo, a arte supera essa limitação e, de dentro do momento histórico, 
cria também um momento de humanidade que promete constância no 
desenvolvimento. 

       Desse modo, podemos compreender também que essas duas formas artísticas 

possuem uma grande relação com os ideais, com as ânsias e as perspectivas sobre 

determinada conjuntura histórica que se faz presente na cultura e na sociedade do 

artista. Destarte, podemos associar essa transformação e necessidades que se fazem 

presentes na sociedade atual sobre a predominância do patriarcado em nossa 

organização social. Em que, em uma relação afetiva, o gênero masculino tem 

determinadas condutas que são aceitas, sem levar em consideração a igualdade dos 

gêneros e que o gênero oposto necessita consentir com esses atos. Dentre deles está a 

traição.  
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      A arte por sua vez tem um papel fundamental para a sociedade, pois a mesma ao 

longo dos anos foi difundida de um papel mágico que era unido com a ciência e a 

religião. De modo que, esse papel foi gradativamente passado para a função de 

contribuir ao ser humano o ato de reconhecer e modificar a realidade social em que ele 

se encontra, na qual anteriormente a sua função era de elucidar apenas as relações 

sociais (FISCHER, 1987, p. 19). Ou seja, podemos compreender, levando em 

consideração a arte plástica de Botero e as características específicas expressas em suas 

telas, que há uma crítica social sobre essa sistematização da sociedade da sua época. 

Percebendo, assim, que o mesmo, ao realizar essa tela, tinha a função de contribuir, 

através do reconhecimento, para a compreensão do meio os quais os indivíduos estão 

inseridos, de forma crítica.   

     A música Loka, por sua vez, tem o papel de expressar o conhecimento dessa 

forma de disposição da sociedade, em que o gênero feminino não deve aceitar e se 

condicionar a determinadas atitudes machistas de seus parceiros.  

     Assim, passaremos a seguir a fazer uma análise detalhada sobre o patriarcado e o 

feminismo presentes em ambas formas de arte, levando em consideração o contexto 

histórico-social no ano de publicação das mesmas, além de elucubrar que a maioria das 

sociedades do mundo tiveram/tem uma organização patriarcal que predomina – como 

ocorre com a Colômbia (país que Botero viveu) e no Brasil (país que Simone e Simaria 

vivem) em especial.  

      A obra La casa de Amanda Ramirez pode ser dividida em cinco partes que 

situam o patriarcado. A primeira parte está focalizada no centro da tela, em que há uma 

mulher, vestida de verde observando uma relação sexual de um casal, em que isso pode 

ser observado pois ambos estão despidos, como pode ser visto na imagem 1 abaixo. 

Através dessa situação ver-se a primeira parte que contém o patriarcado no quadro, e a 

mesma só pode ser compreendida através do todo da obra.  
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Imagem 1: Parte central da tela La casa de Amanda Ramirez, sendo elucidada a primeira parte do quadro 
em que pode ser observado o patriarcado. Fonte: Wikiart.  

 

A segunda parte observada está localizada no centro em sentido para o canto 

direito da tela, como mostra a imagem 2 abaixo, no qual há um homem – que é o maior 

do quadro, erguendo uma mulher, que está despida de forma que demonstra que a 

mesma é sensual, podendo ser associada com a garota de programa do prostíbulo de 

Amanda Ramirez. Porém, no mesmo plano do homem que está no centro da obra, há 

uma mulher, minúscula, que está com uma vestimenta abaixo do joelho, e está 

segurando uma vassoura. Demonstrando, assim, que a esposa necessita e possui como 

função de realizar as atividades domésticas de casa no matrimônio, enquanto o marido 

pode ter relações extraconjugal com outras mulheres. Salientando que as donas de casa 

não deveriam/devem ser sensuais, como podemos ver com a diferença entre as 

características da garota de programa erguida e a esposa. Isto é, apenas ter relações 

sexuais para procriar. 

 

   

 

 

 

 

 

                                                         

Imagem 2: Parte central e direita da tela La casa de Amanda Ramirez, sendo elucidada a segunda parte do 
quadro em que pode ser observado o patriarcado. Fonte: Wikiart. 
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  A terceira parte da tela que podemos observar está na personagem encontrada no 

canto esquerdo do quadro, como podemos observar na imagem 3. Em que, a mesma está 

observando todas as cenas ocorridas dentro do quarto, após ter aberto a porta do 

ambiente. De modo que, a mesma está assustada, mas apenas observa toda as situações 

ali presentes. Além de haver uma fechadura na porta, mas não está trancada. Isto é, 

todos podem entrar e visualizar essa situação. 

                                                                                              
Imagem 3: Parte esquerda da tela La casa de Amanda Ramirez, sendo elucidada a terceira parte do quadro 

em que pode ser observado o patriarcado. Fonte: Wikiart. 

 

 A quarta e quinta parte da tela em que podemos associar com a questão 

patriarcal está relacionada com objetos presentes no ambiente. Eles são a luz do quarto 

que está acesa, demonstrando, como na imagem 3, que estas situações não ocorrem de 

forma velada na sociedade, mas, sim, de forma clara, exposta e não oculta, podendo ser 

observado na Imagem 4. Do mesmo modo ocorre com o armário situado no fundo da 

tela, no qual o mesmo está com a porta entreaberta. Apesar de isso ser uma das 

características da pintura de Botero, pois o mesmo está presente em outras obras do 

autor, mas nessa tela, em especial, podemos comparar com o ato de “esconder o amante 

no armário”, como forma de esconder o ato, a situação. Em La casa de Amanda 

Ramirez, o armário está com a porta aberta, demonstrando que esta situação, como com 

a luz, acontece de forma explicita na sociedade.  
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Imagem 4: Parte superior da tela La casa de Amanda Ramirez, sendo elucidada a quarta e quinta parte do 

quadro em que pode ser observado o patriarcado. Fonte: Wikiart. 

 

  Fica claro, portanto, que a obra retrata a questão patriarcal no relacionamento 

conjugal, elucubrando a traição. Em que, isso ocorre por causa das divisões dos 

comportamentos e atitudes que são próprias para cada gênero, trazidos por esse sistema. 

Na qual, as mulheres necessitam ter comportamentos e atitudes, como por exemplo ser 

bondosa, atenciosa, dedicada, dona de casa, frágil, não necessitando dar o prazer sexual 

ao seu marido, o ato sexual é para apenas para procriar. Enquanto os homens possuem o 

direito de trabalhar, ter relações extraconjugais, e obter o prazer além das relações 

sexuais com a sua esposa.  

  Em contrapartida, podemos observar um empoderamento feminino na música 

Loka (Anexo 1), na qual as autoras da música, que são mulheres, e podemos caracterizá-

las como feministas que fazem parte dessa 3º geração do feminismo que surgiram a 

partir da década de 90, demonstram que essa determinação histórico-social sobre as 

atitudes e comportamentos específicos para os gêneros necessitam ser quebradas. 

Trazendo, assim, uma nova visão e quebrando com os paradigmas postos com o 

patriarcado. Como demonstra Soihet (1989, p. 315):  

Contradizendo a ideologia de que a mulher é “naturalmente” bondosa, 
frágil, delicada, temos algumas situações em que esta assume um 
comportamento oposto a essas expectativas, aparecendo nela os 
atributos considerados próprios dos homens, como: brutalidade, 
voluntariedade, infidelidade, [...], o que põe em questão os 
comportamentos estereotipados para os dois sexos. 

A música dessas cantoras sertanejas universitárias, Simone e Simaria, trazem 

consigo um diálogo entre amigas, a qual parte da interlocução entre duas mulheres e que 

as emissoras da mensagem são as próprias cantoras. Já que, fica exposto indagações 
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para quem ouve a mesma para trazer um ar intimista entre ambas com seus receptores, 

em especial o público feminino.  

Através disso, fica evidente que a sororidade – união entre mulheres tendo como 

sua base a identificação, compreensão e companheirismo entre elas para um objetivo em 

comum, termo utilizado e defendido pelo feminismo, se faz presente na canção. Pois, as 

autoras trazem para si um papel de amiga ao observar que o seu público em grande 

maioria sofre por atitudes ocasionadas pelo gênero masculino trazidas com o sistema 

patriarcal ainda presente na sociedade.  

Além disso, pode ser observado, que a música traz para o público feminino um 

encorajamento para não aceitar e submeter-se a depreciações ocasionadas por 

comportamentos e atitudes que se fazem presentes e são comumente aceitáveis na 

sociedade, como a traição observada na tela anteriormente analisada. As mulheres, por 

sua vez, obtêm uma voz para não aceitar e se separar destas situações, e as que ainda 

aceitam – por força da pressão social, ao escutar a música, pode passar a ter uma nova 

visão sobre a temática, já que, através da identificação, a mesma pode compreender que 

não está sozinha nesta batalha. 

Outrossim, a arte musical das cantoras, traz uma crítica muito importante sobre o 

termo “Louca” utilizado por homens em suas relações com as mulheres. No qual, o 

feminismo briga fielmente contra esse termo pejorativo. Em que, esse vocábulo traz 

diversas agressões psicológicas ao ser utilizado. Com isso, as autoras fizeram uma 

brincadeira com o termo, demonstrando que as mulheres não são mais loucas por 

desconfiarem ou acreditar fielmente que há uma traição dos seus parceiros, como 

julgam e xingam os homens para não serem descobertos. De modo que, esse termo é 

revertido em louca para uma festa, se divertir e não ficar sofrendo e se lamentando por 

causa das atitudes machistas de seus respectivos/ex parceiros. 

Por fim, fica evidente, que a música para além do público feminino, abarca uma 

mensagem muito carregada para o gênero masculino. Isso ocorre através de que é 

possível, por meio da repercussão nacional dessa obra, que as mulheres não estão 

cedendo e curvando-se para as atitudes que anteriormente eram aceitáveis comumente, 

sem uma revolta do gênero feminino. E isso vem ocorrendo através da informação, 

como com o empoderamento que a maioria das músicas dessas duas artistas vêm 
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envolvendo, ocasionado pela aproximação com o seu público, além de abarcar várias 

classes sociais, já que são músicas que repercutem em todo o Brasil.  

                             

Conclusão  

Concluímos que atualmente há uma participação maior da mulher na sociedade, 

ocasionado pela força que o movimento feminista vem obtendo ao percorrer dos anos. 

Além disso, observou-se também que obra de arte de Botero retratou uma realidade que 

antecede a sua época e que perdura até os dias atuais, porém, como foi analisado na 

música sertaneja Loka, existem uma conscientização maior das mulheres com relação a 

traição e a sua depreciação ocasionada por determinado comportamento ocasionado 

pelo patriarcado. Ademais as mulheres estão passando a contribuir para que outras 

mulheres não sejam menosprezadas – criando, assim, uma força maior ao movimento, 

através da sororidade. De modo que, a divisão de comportamentos determinados para 

cada gênero, trazido com a organização social patriarcal, possa ter sua cessação ao 

longo dessa luta feminista. 
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ANEXO 1 – MÚSICA LOKA (2017) DA DUPLA SIMONE E SIMARIA COM 
PARTICIPAÇÃO DE ANITTA 
 
(Loka, loka, loka 
Loka, loka, loka) 
 
Cadê você, que ninguém viu? 
Desapareceu, do nada sumiu 
Tá por aí tentando esquecer 
O cara safado que te fez sofrer 
 
Cadê você? Onde se escondeu? 
Por que sofre se ele não te mereceu? 
Insiste em ficar em cima desse muro 
Espera a mudança em quem não tem 
futuro 
 
Deixa esse cara de lado 
Você apenas escolheu o cara errado 
Sofre no presente por causa do seu 
passado 

Do que adianta chorar pelo leite 
derramado? 
 
Põe aquela roupa e o batom 
Entra no carro, amiga, aumenta o som 
 
E bota uma moda boa 
Vamos curtir a noite de patroa 
Azarar os boy, beijar na boca 
Aproveitar a noite, ficar louca [2X]. 
 
Esquece ele e fica louca, louca, louca 
Agora chora no colo da patroa, louca, 
louca 
Esquece ele e fica louca, louca, louca 
Agora chora no colo da patroa, louca, 
louca [2X]. 

 
Fonte: Letras. Disponível em: < https://www.letras.mus.br/simone-simaria-as-coleguinhas/loka/>. 
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¹ Tradução: A casa de Amanda Ramirez. 

ANEXO 2 – OBRA LA CASA DE AMANDA RAMIREZ (1988), FERNANDO 
BOTERO 
 

 
Tela La casa de Amanda Ramirez (1988) de Fernando Botero. Fonte: WikiArt. Disponível em: 

<https://www.wikiart.org/en/fernando-botero/the-house-of-amanda-ramirez>. 
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