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RESUMO 
Nesse ensaio proponho posicionar-me crítica, política e artisticamente sobre a polêmica 
manchete entitulada “Bela, recatada e do lar”, veiculada por uma revista brasileira. Buscarei 
contextualizar tais supostos adjetivos dentro das intrincadas tecnologias de poder que 
perpassam as políticas de controle sociais, perspectivados por Michel Foucault. Faz-se 
importante ressaltar que no contemporâneo, a comunidade virtual também é área de 
resistências, arena imaterial de existência fluída, que foge ao controle de uma hegemonia 
cultural. Nesse sentido, estabelece-se novos modos sensíveis de embates e ações no 
cotidiano concreto, com a escolha de outras lentes para vermos a nós mesmos não como 
parte da massa, mas partícipe das mudanças na arte e na vida. 
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ABSTRACT 
In this essay I intend to place myself critically, politically and artistically on the on the 
controversial headline titled "Beautiful, modest and housewife," conveyed by a Brazilian 
magazine. I aim to contextualize such alleged adjectives within the intricate technologies of 
power that underlie social control policies, put in perspective by Michel Foucault. It will be 
important to emphasize that in the contemporary time, the virtual community is also an area 
of resistance, immaterial arena of fluid existence, which is beyond the control of a cultural 
hegemony. In this sense, it sets up new sensitive ways of conflicts and actions in the 
concrete daily life, with the choice of other lenses to see ourselves not as part of the mass, 
but a participant of the changes in art and life. 
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Entre polifonias do ser ou não ser1 

No amanhecer do dia dezoito de abril de 2016, o processo a favor do impeachment2 

da presidente Dilma Roussef foi o assunto de pauta de toda discussão polifônica, 

uma inerência da comunicação, principalmente nas virtuais redes sociais. Não 

tardou, porém, para que mais uma tentativa de apagar o fogo com gasolina fosse 

regurgitada por um dos meios de comunicação de massa na avassaladora 

manchete: “Bela, recatada e do lar”.3  

O mote da matéria era uma tentativa de enaltecer aquela que seria a possuidora de 

tais “adjetivos”: Marcela Temer “[...] a quase primeira-dama, 43 anos mais jovem que 

o marido, aparece pouco, gosta de vestidos na altura dos joelhos e sonha em ter 

mais um filho com o vice”.4 A já conflituosa situação política e, agora, a sentença 

categórica que revirava as entranhas; parecia ser uma campanha de marketing 

muito bem articulada, pois aquela semana e a que se seguiu, não apenas a 

aprovação da abertura do processo de impeachment como também o “bela, 

recatada e do lar” foram pauta nacional. 

Em poucas horas um extraordinário movimento feminino e feminista tomou as redes 

sociais com grande sarcasmo e bom humor, contestando, rejeitando, questionando, 

contrapondo e recusando qualquer tentativa fraudulenta de homogeneizar o gênero 

feminino nas três palavrinhas – aparentemente ingênuas – ”bela, recatada e do lar”. 

Todo tipo de memes 5, depoimentos, vídeos, textos e imagens eram válidos na 

tentativa de esclarecer, aos mais crédulos ou menos atentos, a dissimulação 

imbuída naqueles supostos adjetivos. 

Todavia, o esforço mulheril (e não só) nas redes sociais não intencionava 

ridicularizar nem menosprezar as mulheres que por escolha própria haviam optado 

pelo cuidado consigo mesma (no empenho da construção de seu ideal de beleza), 

nem desacreditar daquelas que assumiam conscientemente uma postura cautelosa 
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ou daquelas que dedicavam-se com agrado à sua vida doméstica e familiar. A crítica 

não era especificamente destinada à Marcela Temer. A evidente indignação é a de 

que, passado mais de meio século das primeiras elaborações teóricas e ações 

práticas surgidas dos movimentos feministas, e todos os avanços repercutidos e 

concretizados nas mais diversas esferas sociais do mundo ocidental, em pleno 2016 

somos subjugadas a retrocessos sórdidos veiculados em letras garrafais.  

Os movimentos feministas contemporâneos, contextualizados em recortes 

geográficos e sociais específicos, à diferença generalizada dos ideais e militância 

feminista dos anos 70, não opera na negação da maternidade, ou no encorajamento 

ao embrutecimento feminino, nem no estabelecimento de práticas rígidas que 

formatem como as mulheres devem se comportar para se “igualar” ao outro sexo. 

Nosso momento atual compreende os engajamentos femininos e feministas para 

instaurar liberdades de ser mulher em todos, ou quaisquer, aspectos. Sermos donas 

de nossas escolhas e optar, dentro da enormidade de possibilidades de ser e não 

ser – sendo que, tanto um quanto o outro, não são dualidades excludentes entre si 

mas podem operar entre pluralidades.  

Atualmente, posicionar-se com ideais feministas é partir do princípio que ser livre 

também significa negar estereótipos que não compartilhamos ou nos ferem, e não 

aceitar mais o assujeitamento por qualquer demanda externa em nome de um 

determinado ideal de beleza, de comportamento e de ideias. É atentar aos discursos 

enviesados, que mascarados pela sedução midiática, pretende homogeneizar as 

multiplicidades de ser mulher na propagação de controle e desnivelamento de 

gêneros. Assumir essa posição ética e humana é tomar parte do fazer política, ainda 

que se esteja no âmbito doméstico.  
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Políticas de controle X liberdade artística 

Diante da duvidosa intenção de propagandear “qualidades da boa mulher” através 

da matéria veiculada na popular revista, cabe-nos tratar da diferença de gêneros –

pano de fundo sócio-cultural – assim como da problematização da sexualidade como 

formas políticas de controle social subjetivo. Nesse sentido, podemos articular tais 

reflexões através da perspectiva de Michel Foucault. 

Em nossa cultura estabelece-se, segundo o filósofo, diferentes formas de 

objetivação pelas quais os seres humanos tornam-se sujeitos: através da 

investigação que opera pela ciência (ser sujeito produtivo que trabalha, produz 

riqueza, movimenta a economia); pela constatação do simples fato de estar vivo; 

através das chamadas “práticas divisórias” (sujeito dividido no seu interior em 

classificações como, por exemplo, louco e são, doente e sadio..) e através da 

sexualidade.6  

Em contradição latejante na nossa cultura, estamos simultaneamente expostos às  

[...] muitas formas de tornar-se mulher ou homem, as várias 
possibilidades de viver prazeres e desejos corporais são sempre 
sugeridas, anunciadas, promovidas socialmente, são também, 
reguladas, condenadas ou negadas, a sexualidade não é apenas 
uma questão pessoal, mas é social e política, construída ao longo da 
vida, de muitos modos, por todos os sujeitos.7 

Desde a modernidade nos pensamos como sujeito derivados da construção 

histórica, constituído de camadas arqueológicas estratificadas: sujeitos humanistas 

(descentrados do Divino), sujeitos da razão, sujeitos de direito (em relação ao 

Estado com suas leis, direitos e deveres), sujeito indivíduo (estatuto da 

individualidade, com existência e corpo individualizado, livre e autônomo), sujeito 

trabalhador (relação com o Capital e o consumo) e sujeito psicológico (em relação 

ao que dá sentido à singularidade). O sujeito através dos tempos, estando dentro ou 

fora dos limites dos seus enunciados, exerce produção e significação de relações de 

poder.  
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A estrutura da sociedade moderna, e suas organizações disciplinantes,  foi edificada 

entre os séculos XVII e XVIII. Até o século XVI a forma política de poder territorial do 

Estado ignorava indivíduos, em nome do interesse na totalidade, na classe ou grupo 

de cidadãos. A partir da modernidade a necessidade de controle ao indivíduo 

resgata uma forma política originária das instituições cristãs, o poder pastoral, no 

qual o poder do Estado é tanto individualizante como totalizador, pois não 

interessava ao Estado uma massa de indivíduos anônimos que pudessem fugir ao 

controle, era preciso marcá-los cada um com a sua identidade.8 Assim, reafirmando 

a analogia de Foucault, o poder pastoral governa as almas e o poder do Estado 

governa os vivos, ou seja, suas condutas.9 

Apesar dessa engrenagem de poder, a modernidade compreendida entre final do 

século XIX e todo o XX, marca mudanças significativas no pensamento ocidental, no 

qual emergências de ordens variadas – do surgimento de novas ciências humanas 

às sociais, das relações de trabalho à urbanização, da produção ao consumo, da 

política à arte, etc. – trazem ao homem moderno a necessidade de uma crítica 

reflexiva sobre si e o mundo, buscando compreender essa teia de relações sociais 

como uma construção histórica, social e política. A teoria política (como ciência do 

possível num campo de enfrentamentos) é uma produção moderna que propõe 

modos de resistência contra as diferentes formas de poder.  

Foucault discorre sobre as formas de poder que devem ser pensadas a partir de 

necessidades conceituais específicas para cada tipo de realidade. O autor desloca 

as relações de poder Estado-sociedade (não pensando a política como relação 

macro) e considera outra perspectiva de política como fenômeno social e/ou micro-

social (relações de poder como tecido político). Neste sentido, o poder não é 

entendido como algo que se detenha, se aproprie ou seja concentrado, mas 

compreendido como resistência e enfrentamento nas diversas relações móveis e 

assimétricas, entre indivíduos ou entre grupos, caracterizando uma horizontalidade 

do poder.  
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No contemporâneo, podemos determinar três tipos de lutas sociais que 

problematizam a categorização do indivíduo: a) contra formas de dominação (ética, 

social e religiosa); b) contra formas de exploração que separa indivíduos daquilo que 

eles produzem (na relação entre trabalho e capital); e c) contra as relações que 

submetem o indivíduo a outros (sujeição, submissão, subjetivação). A luta contra as 

formas de sujeição estão se tornando mais importantes já que os mecanismos de 

sujeição não podem ser estudados fora de sua relação com os mecanismos de 

exploração e dominação.  

Os jogos sociais (jogos de verdade, jogos de poder, de subjetivação, de 

normalização, jogos de saber) são mediados por produções sociais e históricas que 

nos atravessam e constitui subjetividades, engendrando relações de assujeitamento 

e/ou resistência. A partir da transgressão dos jogos de enunciados abre-se 

possibilidades de espaços de fuga e resistência com práticas emancipadas e 

criadoras que se modelam e remodelam à medida em que se luta. Fazer arte é, 

também, tomar partido nessa luta. 

Fera, desbocada e singular: revirando gavetas e memórias  

Potencialmente, toda produção artística contém as dimensões pedagógica, política e 

discursiva que a concebem enquanto ideia, forma e linguagem.  

Desde 2013, ocasião do meu ingresso na pós-graduação, iniciei minhas pesquisas 

artísticas e teóricas assumindo-me politicamente como feminista. 10  A série 

fotográfica Madonnas contemporâneas 11 , de minha autoria, iniciou-se em 2012 

como investigação artística na desconstrução do ideário de “boa mãe”, propondo 

discursividades que borravam o ideário romantizado da relação cotidiana entre mães 

e seus bebês. O processo de elaboração desta série fotográfica e, claro, os retratos, 

foram tanto meu objeto de estudo quanto material de análise da pesquisa de 

mestrado.  
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Ana Sabiá 
Eu-Madonna II (Da série Madonnas contemporâneas), 2012–2013 

Fotografia digital, 40 x 40 cm 
 

 
A partir de então, outras elaboradas séries fotográficas seguiram problematizando 

questões de gênero, principalmente com autorretratos sobre meus posicionamentos 

feministas, tais como Livro de Atividades: para completar e colorir" (série em 

processo, 2015), Matrioshka (2015), e Um dia será o mundo com sua 

impersonalidade soberba versus a minha extrema individualidade de pessoa mas 

seremos um só (em processo, 2016). 
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Ana Sabiá 
Ligue os pontos e descubra o desenho (Da série Livro de atividades: para completar e colorir), 2015 

Fotografia digital, 40 x 30 cm 
 

 
Ana Sabiá 

Matrioshka I (Da série Matrioshka), 2015 
Fotografia digital, 40 x 30 cm 

 
 
 Matrioshka  

soberba versus a minha 
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Ana Sabiá 
Falus cactus (Da série Um dia será o mundo com sua impersonalidade soberba versus  

a minha extrema individualidade de pessoa mas seremos um só), 2016 
Fotografia digital, 60 x 60 cm 

 

Concluindo em julho de 2016 o segundo semestre de doutoramento em Artes 

Visuais, na linha de Ensino das artes visuais na Universidade do Estado de Santa 

Catarina (UDESC), e cursando a disciplina “Ações Educativas em Espaços 

Culturais”12, foi-nos proposta como desfecho do trabalho até então desenvolvido, a 

concepção e produção de uma mostra de arte, concebida e protagonizada pelos 

alunos da disciplina em questão, com o intuito da elaboração de um trabalho 

artístico específico com a temática da mostra e, consequentemente, as ações 

educativo-pedagógicas  a serem postas em prática na posterior mediação.  

Mostra movediça foi a proposição inicial da exposição, estipulado pela professora. 

Nós alunos trouxemos ideias e autores que pudéssemos dialogar para embasar o 

tema. Após longo processo de analogias, leituras e (re)interpretações, ficou 
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coletivamente decidido que movediça remetia-nos à ideia de memória/lembrança e 

os contextos individuais e coletivos que as envolvem, circunscrevem e significam. 

Daí o título da mostra [gavetas (s)] que propõe abarcar multiplicidades de sentidos 

dos trabalhos e seus autores.  

A gaveta, como metáfora de passado, pessoalmente me desperta a analogia com a 

morte. Desejamos a qualquer custo reter a vida, o instante fluído e efêmero, e como 

não nos é possível mantemos resquícios como relíquias. A fotografia, por exemplo, é 

a fiel testemunha da morte.  

Desde a sabedoria popular até a filosofia, o ser humano, mesmo que de modos 

distintos, preocupa-se com a memória, as lembranças, o passado. Se o dito popular 

afirma “relembrar é viver”, o celebrado filósofo Giles Deleuze defende o inverso, pois 

compreende que o passado, quando entra em nosso campo da percepção e 

consciência de recordação, não se recompõe no presente mas modifica-se sempre 

em algo novo. Segundo ele, se o presente é um devir incessante o passado é um 

porvir iminente, compreendendo que existe diferença entre memória – sendo esta 

ontológica – e lembrança que é da esfera psicológica, que se atualiza no presente e 

potencializa a singularidade. 

Minha inserção nesta mostra coletiva deu-se com o desenvolvimento de três 

trabalhos, sendo que cada um deles estabelece-se como tríptico. Trata-se de uma 

série de objetos entitulada Bela, recatada e do lar I, II e III onde proponho também a 

partir da linguagem artística o reforço de meu posicionamento crítico e político 

relativo a repercussão do objeto da manchete da revista.  

Analogias entre a memória e a cera dão força à concretização de minhas ideias, pois 

ambas são fugidias, efêmeras, oscilam entre a formatação e a desconfiguração, 

assim como a vida e a morte. A memória é por mim trabalhada na alegoria da morte 

e na plasticidade da cera que transmuta-se e derrete-se em alquimia fantástica. A 

cera, matéria volátil, assim como a memória, se afirma detentora de vontades e 

quereres. Sua resistência é tamanha e, no entanto, pode através do calor renovar-se 

em líquida e quente, renovadamente amoldável, soldável, domável, vulnerável e 

receptiva. Nos é possível vê-la reaparecer sob nova forma, textura e cor, transitar 

entre superfícies rugosas e lisas, abraçar as quase etéreas partículas do ar ou 
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mesmo objetos duros e tridimensionais. A cera – assim como a memória – é a 

multiplicidade e diversidade em gênero, número e grau. É a possibilidade do ser ou 

não ser. Ou melhor: do devir.  

A cera é, então, assumida como o material principal que dialoga e entretece os três 

trabalhos. Bela, recatada e do lar I apresenta-se em três cabeças femininas iguais 

moldadas em cera. Trata-se de peças de ex-voto 13  com sua conhecida carga 

religiosa representando agradecimentos dos fiéis por graças e curas alcançadas. No 

entanto, cada cabeça difere-se entre si por efeito de alguns orifícios, feitos de 

propósito, nos olhos, na boca e nos ouvidos. Minha provocação evoca aí o folclore 

japonês dos “3 macacos sábios”14 que, aliados ao título do trabalho, evidencia o 

sarcasmo na crítica de pensar a “boa” mulher: aquela que não vê, não fala e não 

escuta. Tal qual uma boneca erótica. 

Bela, recatada e do lar II apresenta-se em três dicionários luso-brasileiros antigos, 

cada qual aberto na página dos verbetes que intitulam o trabalho. As palavras são 

prontamente destacadas e visualizadas, pois as demais estão cobertas com cera, 

assim como toda a lateral dos dicionários, transformando-o quase em um bloco de 

cimento, uma analogia às variadas construções arquitetônicas que erigem a 

sociedade, suas condutas e convenções, seus valores e tecnologias de visibilidades 

ou exclusões. 

Bela, recatada e do lar III apresenta três “velas de 7 dias”, usadas por pessoas 

religiosas como recurso ritual em suas orações. Após acender os pavios e deixá-los 

queimar por tempos desiguais cada vela, então deformada de sua integridade 

original, recebeu uma incrustação de um puxador de metal antigo de gaveta. 

Os trabalhos-objetos serão expostos em vitrines, legitimando sua apresentação 

contextualizada como documento histórico, frágil e valioso, onde é possível ver mas 

não tocar. Alusão aos contextos museais tradicionais e a hermeticidade, quase tabu, 

da problematização do assunto mulher-política-sociedade-arte.  
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A mediação entre a mostra e os públicos variados se dará em momento posterior à 

escrita deste presente artigo15, de modo que, neste momento dessa escrita, não 

posso dar mais detalhes sobre a recepção, impressões e leituras do público sobre o 

meu específico trabalho desenvolvido. 

Considerações finais 

A arte, compreendida como linguagem opera a partir de signos e símbolos 

específicos, que se dão num determinado sistema cultural, sendo que muitos 

dos possíveis diálogos tornam-se mais complexos à medida em que se 

aprende a linguagem: seus códigos, seus usos, seus alcances e subversões. 

Assim, a semiótica como ciência da linguagem, apreende e exercita seus 

alcances: 

[...] sem conhecer a história de um sistema de signos e do contexto 
sociocultural em que ele se situa, não se pode detectar as marcas 
que o contexto deixa na mensagem. Se o repertório de informações 
do receptor é muito baixo, a semiótica não pode realizar para esse 
receptor o milagre de fazê-lo produzir interpretantes que vão além do 
senso comum. (SANTAELLA, 2005, p. 6) 

É fato a necessidade de compreensão da linguagem artística que, por operar 

também em um campo do sensível, muitas vezes encontra-se tão além quanto 

aquém de uma conformidade racional (ou então forçada em demasiada 

racionalização que pode, até mesmo, destituir-lhe a potência). A variedade de 

significações sobre arte e a incompreensão de tantas considerações costumam 

gerar as tais classificações etnocêntricas (GEERTZ, 1998).  

De acordo com esse autor, esse processo de atribuição de significado cultural aos 

objetos artísticos é sempre local, ou seja, o que é arte num determinado local pode 

não ser em outro. Deste modo, ao estudar arte o que se possibilita é a exploração 

de uma sensibilidade que essencialmente é uma formação coletiva, num contexto 

cultural, e que a base de tal formação são tão amplas e profundas como a própria 

vida social. 
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Toda e qualquer linguagem se dá na intricada relação entre comunicação e cultura e 

se estabelecem como práticas significantes produtoras de sentido. O contexto 

histórico-sócio-cultural é condição de possibilidade e marca, inexoravelmente, a 

produção, a recepção e a interpretação da arte. Além, de considerar que o local ou o 

veículo por onde se vê/interpreta a imagem (exposições em espaços ou instituições 

de arte, nas ruas, através de livros ou computadores, na mídia interessada, etc), 

conforma o conteúdo da comunicação. 

A veiculação agressivamente sugestiva da “bela, recatada e do lar”, na manchete da 

revista, propõe na figura pública de uma mulher específica, re-instaurar 

homogeneidade e regulamentações de conduta a todas as mulheres. Através de 

elaborada tecnologia midiática, estetizada para o consumo acrítico, aquele embuste 

mascarado – em questionável ideal de beleza, docilidade e domesticidade – poderia 

se re-estabelecer ligeiro, se houvesse ausência das lutadoras vigilantes.  

Contudo, a comunidade virtual também é área de resistências. Arena imaterial de 

existência fluída, que foge ao controle de uma hegemonia cultural. Nesse sentido, 

busca-se novos modos sensíveis de embates e ações no cotidiano concreto. 

Escolhemos outras lentes para vermos a nós mesmos não como parte da massa, 

mas partícipe das mudanças na arte e na vida. Propomos através da polifonia da 

comunicação o respeito à diversidade e igualdade de direitos. Me sensibilizo, me 

engajo e sou confiante com tais transformações. 

 

Notas 
1 “Ser ou não ser, is a questão”, célebre frase do monólogo de personagem Hamlet, de W. Shakespeare (1605). 
2 Os votos dos deputados a favor do impeachment somaram mais de 2/3 do senado, e suas justificativas ao 
“sim” pouco se referiram às pedaladas fiscais - acusação que é a base para o impedimento da presidente Dilma 
Rousseff - mas mencionavam à Deus, à corrupção, à família e até mesmo à ditadura militar. Um cenário 
estarrecedor, para evitar de usar adjetivo mais ameno ou menos acadêmico. 
3 Revista Veja, 18/04/2016, Fonte:http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/bela-recatada-e-do-lar 
4  idem; Revista Veja, 18/04/2016, Fonte:http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/bela-recatada-e-do-lar 
5 “Meme é um termo grego que significa imitação. O termo é bastante conhecido e utilizado no "mundo 
da internet", referindo-se ao fenômeno de "viralização" de uma informação, ou seja,qualquer vídeo, imagem, 
frase, ideia, música e etc, que se espalhe entre vários usuários rapidamente, alcançando muita popularidade. 
Como a internet tem a capacidade de atingir milhões de pessoas em alguns instantes, 
os memes de internet podem também ser considerados como "informações virais". 
Fonte: http://www.significados.com.br/meme/ 
6 FOUCAULT, M. Historia da sexualidade. São Paulo, SP. Graal, 2010 
7 CABRAL, Paula Cristina Figueiredo e RODRIGUES, Sónia Cristina Ildefonso. O sexual e o político na obra de 
Paula Rego 
8 Outra questão pertinente contra formas de sujeição é a problematização da identidade, pela qual um 
característico sujeito é reconhecido por si pelos outros através da cristalização da sua identidade, repetindo-se 

http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/bela-recatada-e-do-lar
http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/bela-recatada-e-do-lar
http://www.significados.com.br/meme/
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constantemente perante os outros e a si mesmo. Contudo, sendo o sujeito detentor de múltiplas identidades - 
civil, social, política, sexual - de que modo se dá essa cristalização? Seria possível tal cristalização? Com qual 
das facetas devemos nos repetir? Talvez seja nesse ponto que importa pensar na identidade como diferença 
(Deleuze), o direito à diferença, que por sua vez è uma luta maior que a simples recusa da identidade. 
9 PRADO FILHO, K. “A política das identidades como pastorado contemporâneo”, In: Foucault e o Cristianismo, 
2010 
10 A maternidade contemporânea a partir da compreensão histórica-social crítica e feminista foi o objeto de 
pesquisa de minha dissertação de mestrado em psicologia social, entitulada “Madonnas Contemporâneas em 
série fotográfica: relações estéticas e produção de sentidos sobre a maternidade”, UFSC, 2015.  
11 A série fotográfica Madonnas Contemporâneas pode ser visualizada na íntegra em meu site “Autorais”, no link 
a seguir: http://www.anasabia.com 
12 “Ações educativas em espaços culturais” foi a disciplina oferecida no primeiro semestre de 2016 no Programa 
de Pós-graduação em Artes Visuais da UDESC, ministrada pela Profª Drª. Sandra Regina Ramalho e Oliveira. 
13 “O ex-voto (do latim: Por força de uma promessa, de um voto; ou a abreviação de ex-voto suscepto - o voto 
realizado) é o presente dado pelo fiel ao seu santo de devoção em consagração, renovação ou agradecimento 
de uma promessa. As expressões votivas são tradicionalmente reconhecidas sob as formas de pinturas ou 
desenhos, figuras esculpidas em madeira, modeladas em argila ou moldadas em cera, muitas vezes 
representando partes do corpo que estavam adoecidas e foram curadas. São colocados em igrejas, capelas, 
estátuas, cemitérios e cruzeiros de acontecido, para pagar promessas, agradecer uma graça alcançada, 
consagrar ou renovar um pacto de fé. O advento da oferta votiva abre ou fecha um ciclo transacional que se 
imagina tão antigo quanto a própria existência humana. Trata-se de uma expressão moderna da relação entre o 
frágil mundo dos homens e o inexorável mundo dos deuses. É uma relação cujo modelo estrutural se mantém 
semelhante em diferentes matrizes religiosas, desde a Antiguidade.” Fonte: Wikipedia 
14 “Existem vários significados atribuídos aos macacos e ao provérbio que incluem associações com estar de 
boa mente, fala e ação. No mundo ocidental a frase é muitas vezes usada para se referir àqueles que lidam com 
impropriedade por fazer vista grossa.” Fonte Wikipedia 
15 A mostra [gaveta(s)] acontecerá entre os dias 15 a 19 de junho de 2016 no MESC em Florianópolis, SC e 
entre os dias 24 de agosto a 08 de setembro  de 2016 no Museu Histórico de Santa Catarina, na mesma cidade. 
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