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Artigo

MEtÁForAS UtEriNAS
SÉriE: rEMEMorAÇÃo E rECoNStrUÇÃo Do FEMiNiNo
Silvia Cordeiro

Este trabalho versa sobre a construção de esculturas de tecido focalizando a relação íntima 
entre a mão e a cabeça. As esculturas feitas artesanalmente são tomadas como objetos fetiche,ou 
objetos dotados de poder sobrenatural no sentido antropológico, e carregam cada uma delas uma 
historicidade autoral que perpassa desde uma antropomorfose ritualística até meu repertório 
pessoal e artístico. Através da produção desta série de metáforas uterinas, busco levantar uma 
reflexão sobre as questões do feminino e do sagrado, do manual e do ritualístico, do contingente e do 
devir. As relações de gênero acabam ficando enleadas com a temática do meu estudo prático, onde 
o papel social de reprodutora que a mulher carrega é levantado através da iconografia do útero, do 
artesanal e da costura. A produção dos objetos fetiche foram feitas com base nas ideias de agência e 
intencionalidade (GELL, 2005), onde a repetição soa como forma de trazer á memória e reconstruir 
a verdadeira potência feminina.

 Palavras-chave: Arte; Fazer Artístico; Artesão; Artesanato; Têxtil; Costura; Experimental; Processo 
criativo; Útero; Fetiche; Tecido; Agência; Intencionalidade; Reconstrução; Feminino; Rememorar;  
Feminismo; Maternidade.

Assim como os outros trabalhos desta mesma sé-
rie de “Metáforas Uterinas”, os úteros sobre os 
quais falo neste artigo também foram criados 
através da ideia de agência e intencionalidade 
e os considero como objetos fetiche, já que são 
oriundos de processos rituais dentro do meu fa-
zer artístico. Porém, neste trabalho, abordarei a 
temática do gênero e da arte como pano de fundo 
para minha expurgação mística, onde o sagrado 
feminino assume corpo.

A proposta do estudo das séries “Metáforas Ute-
rinas”, das quais este trabalho pertence, é pensar 
os úteros como fetiches no sentido antropológico 
do termo. A partir dessa proposta, trabalhar com 
duas ideias: agência e intencionalidade (GELL, 
2005). A ideia de agência (que deriva principal-
mente de Alfred Gell) serve para pensar a poten-

cialidade do fetiche em agir sobre os outros, que 
pode ser o artista ou aquele que olha sua obra. 
A intencionalidade se refere ao que foi proposto 
a fazer, o objeto/fetiche estende esta intenciona-
lidade, funcionando como uma espécie de me-
diador.  Isso transforma meu fazer artístico num 
ritual particular (sobre o qual falarei mais a fren-
te) que transforma minhas esculturas de tecido 
em objetos dotados de uma simbologia mística. 
Esta simbologia advém dos rituais de expurgação 
tomados sob a forma de intervenções sobre os 
moldes de úteros de tecido. O objetivo do estudo 
artístico é pensar na produção de cada útero en-
quanto expiação de sentimentos ligados ao meu 
próprio corpo e a situações vivenciadas por ser 
mulher e mãe, no sentido de desmistificar certos 
parâmetros sociais ligados ao feminino. Neste es-
tudo, o caráter simbólico da produção 
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das poéticas visuais toma a posição secundária, 
onde a iconografia do útero ligada á maternida-
de assume caráter principal. Ao realizar os ritos 
artísticos de produção dos objetos, procuro des-
mistificar o papel da mulher enquanto matriz 
geradora e receptáculo, analogando a problemá-
tica da maternidade e do feminino à condição de 
invisibilidade da mulher na arte, sendo a minha 
produção e vivência enquanto artista e mulher, 
meu próprio objeto de estudo. 

Para nortear os conceitos, julgo pertinente ra-
tificar o conceito de fetiche: este diz respeito a 
objetos entendidos como possuidores de pode-
res sobrenaturais (definição antropológica), en-
quanto fetichismo se refere a uma doutrina ou 
culto que tem como base “um suposto modo de 
pensamento daqueles que atribuem poder so-
brenatural (e também agência e intencionalida-
de) a objetos inanimados” (PIRES, 2009, p.13). 
Associada à ideia de agência dos objetos (GELL, 
2005), explica a personificação do fazer artístico, 
que transubstancializa os úteros de tecido em ob-
jetos mágicos.

A Mulher, a Arte e o Útero -  A Reconstrução 
da Figura da Mulher Através de suas Metáfo-
ras Uterinas:

Abordar a temática “uterina” no processo cria-
tivo, retoma importantes questionamentos que 
sempre acompanharam-me enquanto mulher e 
enquanto artista. Ser mãe e ser artista em uma 
sociedade que ainda jaz em patriarcado e sexis-
mo, reverbera uma potência simbólica que trans-
cende o ato do fazer manual em si. O princípio 
criador que não limita-se ao ato da criação do 
objeto de arte, mas a criação da vida, tende a ser 
diminuído  e inferiorizado. Sob os olhares fálicos 
de uma supremacia socialmente patriarcal, a mu-
lher assume o papel secundário de ser receptácu-

lo e matriz. O útero era a mulher, a mulher era o 
útero. As mulheres que não podiam ou não que-
riam ter filhos, eram desprezadas e consideradas 
inferiores, secas, improlíferas, improdutivas, ári-
das, inúteis. E mesmo após a quebra no silêncio 
histórico e historiográfico da mulher, esta visão 
de reprodutora ainda se encontra amplamente 
difundida em muitos nichos da sociedade como 
um todo, debaixo do olhar branco e heterossexual 
masculino. A mulher, submissa e excluída, sem-
pre lutou para ser reconhecida como um indiví-
duo dotado de capacidades além da característica 
biológica de reprodução. 

Graças à psicanálise, a mãe será promovi-
da a “grande responsável” pela felicidade 
de seu rebento. Missão terrível, que acaba 
de definir seu papel. Sem dúvida, esses en-
cargos sucessivos que sobre ela foram lan-
çados fizeram-se acompanhar de uma pro-
moção da imagem da mãe. Essa promoção, 
porém, dissimulava uma dupla armadilha, 
que será por vezes vivida como uma alie-
nação.(BADINTER, 1980, p.238)

O papel da mulher na arte não é diferente: suas 
atividades criativas foram invisibilizadas ao lon-
go da história. Discutir gênero na arte não só 
problematiza os cânones historiográficos, mas 
coopera para um questionamento e uma reflexão 
sobre os motivos da exclusão e da desqualificação 
da mulher em nossa sociedade como um todo, 
preconizando a descolonização de artistas e de 
instituições (e seus curadores, críticos e mante-
nedores).

A arte tem poder para conscientizar a mulher 
sobre o  seu verdadeiro papel social e sua partici-
pação na história, levando-a a uma reconstrução 
do seu papel cultural, conferindo-lhe forças para 
libertar-se das amarras da tutela masculina 
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e, assim, reescrever com autonomia a sua pró-
pria história. A arte feminista tem o intuito de 
promover uma mudança no papel da mulher 
na sociedade, lutando contra a violência social, 
institucional e física que muitas ainda sofrem , 
questionando sua inserção no “mercado” de arte 
contemporânea. Ainda é comum que a mulher 
assuma o papel ancestral de servidão, fruto de 
uma educação primordialmente dirigida para os 
assuntos do lar. Arte e mulher, por si só, com-
põem uma dupla de subversão e de saída do lu-
gar comum ainda nos dias de hoje, nos fazendo 
refletir que o papel da mulher urge sair do locus 
temporal de alienação, retomando a consciência 
de sua própria essência.

Discutir arte e gênero pode ajudar a problema-
tizar várias questões sobre o feminismo e sobre 
o papel da mulher na sociedade como um todo, 
não só problematizando o papel da mulher no 
circuito de artes e o uso da sua imagem como 
normatização de condutas, mas também dando 
voz àquilo que elas sempre quiseram dizer e, 
muitas vezes, não encontraram meios inclusivos 
para tal.

A arte pode funcionar como sensibilizado-
ra e catalisadora, impelindo as pessoas a 
se envolverem em movimentos organiza-
dos que buscam provocar mudanças so-
ciais radicais. A arte é especial por sua ca-
pacidade de influenciar tanto sentimentos 
como conhecimento. [...] A arte progres-
sista pode ajudar as pessoas a aprender 
não apenas sobre o caráter intensamente 
social de suas vidas interiores. Em última 
análise,pode incitar as pessoas no sentido 
da emancipação. (Davis, 2017, p. 166)

O Fazer Manual, A Costura dos Úteros:

A escolha da costura é incontestável. Paixão des-
de a infância, agulhas e linhas permeiam minha 
vida das mais diferentes maneiras. Neta de cos-
tureira, tive acesso à técnicas riquíssimas e de 
criatividade e artesania ímpares: quilting e pa-
tchwork, crochê em trapilho, tear manual, mo-
delagem, dentre outros. Logo, a costura faz par-
te inerente da minha linguagem e manifestação 
artística, mesmo que não seja a única forma, é 
uma das mais importantes. Tendo crescido num 
universo de criação, este trabalho artesanal feito 
de casa sempre foi algo familiar. Por isto escolhi 
trabalhar costurando os úteros, replicando-os, 
usando o tecido para transubstancializar meus 
medos na forma orgânica do meu órgão.

A iconografia do útero traz consigo minha his-
toricidade, já que apresento e apresentei vários 
problemas pélvicos (múltiplos miomas, perda 
de uma das trompas, endometriose infiltrativa, 
aderência pélvicas que deixam meu útero sem 
mobilidade, cicatrizes pós miomectomia, útero 
retrovertido…), que tornam minha pelve e útero 
um local de constante mutabilidade identitária, 
materializando, reconstruindo e desconstruindo 
a corporeidade do feminino num fluxo constan-
te. A pelve mantêm-se candente, inflamada.

Esta imagética de fertilidade e criação que re-
conecta ao primitivo assume a tríade mística 
de útero-feminino-artesanal como algo que não 
pode ser modificado e as intervenções feitas nos 
moldes por mim (costura de pérolas, queima, 
engessamento e afins) assumem o papel de uma 
histerectomia dicotômica e simbólica.

De acordo com Joffre M. de Rezende (2004), em 
seu livro Linguagem Médica,útero foi um dos ór-
gãos que mais nomenclaturas recebeu. Na me
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dicina grega O útero recebeu 3 denominações: 
métra, hystéra e delphys.

Métra (do indo-europeu mater,mãe, fonte e ori-
gem da vida), é encontrado em vários autores 
clássicos da antiguidade, como Heródoto e Pla-
tão. Hipócrates também dele se utilizou. Na ter-
minologia médica atual temos diversas palavras 
formadas com essa raiz grega, tais como metro-
patia. metrorragia, endométrio, miométrio etc.

Hystéra foi o termo mais vezes empregado em 
escritos médicos, sendo encontrado em várias 
passagens dos livros de Hipócrates, Galeno e So-
rano. Algumas palavras que derivam de hystéra 
histeria, histerômetro, histerectomia, histeros-
salpingografia etc.

Delphys é igualmente encontrado em Hipócrates 
e Aristóteles como sinônimo de hystéra.

Apesar da pluralidade de nomes que a medicina 
grega transmitiu aos latinos para nomear este 
órgão tão importante, os romanos criaram mais 
um, uterus, que predominou na nomenclatura 
anatômica. A etimologia da palavra uterus é in-
certa e admite-se uma forma primitiva no indo
-europeu, udero, com o sentido de ventre, que te-
ria evoluído para udaram, em sânscrito, hystéra, 
em grego, e uterus em latim. Uma segunda hipó-
tese aventada é que uterus derive de outra pala-
vra latina, uter, que quer dizer odre (recipiente 
de couro utilizado para guardar água ou vinho). 
A palavra uterus foi inicialmente utilizada pelos 
romanos para designar apenas o útero grávido, 
o qual lembraria um odre cheio de água pela 
presença do líquido amniótico. Posteriormente, 
passou a nomear o órgão, independentemente 
do seu estado.

Discutir os motivos que fizeram-me utilizar as 

técnicas manuais e os rituais de agência e inten-
cionalidade e suas relações com a minha pesquisa 
poética e visual,  associando minha historicidade 
aos questionamentos propostos (a maternidade 
e a produção artística feminina enquanto atos 
ínferos e diminutos), mostra que os ritos simbó-
licos denotam a resolução empírica e pessoal das 
questões levantadas. 

Metáforas Uterinas e Criação dos Úteros:

Discorri sobre a produção dos objetos fetiche em 
outro artigo, mas julgo importante uma breve 
explanação afim de nortear o processo. Segundo 
Pires

Quando algo é criado, modelado ou orga-
nizado, a força criadora da ação que mo-
dela esta coisa fica nela. Tal força atrai 
energias eficientes mesmo depois que o in-
grediente tenha sido retirado de seu corpo 
vivo (a árvore, p. ex.), sua história o torna 
um vetor de virtudes. “Os ingredientes são 
restos de eventos, de objetos ou de corpos 
vivos […] escolhidos para evocar certos ti-
pos de energia de realização de algo, certos 
efeitos desejados, certas intenções que ani-
mam seus utilizadores” (ibid.: 54-55). […] 
“Fetiches sem fetichismo não são suficien-
tes”, afirma o autor, argumentando que as 
virtudes naturais das coisas são apenas 
o preâmbulo para que se possa agir com 
elas; é necessário “certo tipo de manipu-
lação intencional do objeto ou de relação 
com o objeto” (ibid.: 72). É o tratamento 
ritual que possibilita uma comunicação ín-
tima capaz de obter os efeitos mais impor-
tantes dos fetiches. Os fetiches (bo e vodu) 
possuem uma potência própria a ser ma-
nipulada pelos seus especialistas, potência 
que impõe uma significação ao conjunto 
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através de rituais que fundem ingredientes 
criando um meio de acesso ao sobrenatu-
ral. O fetiche se torna objeto de sacrifícios 
dedicados a uma força que é independente 
de sua materialidade tangível, uma força 
da qual é o prolongamento no mundo sen-
sível(idem 1993b: 118-119).

Novidades são criadas por mestres expe-
rientes através de fórmulas canônicas, ou 
seja: alguém, morto ou vivo, precisa dar 
sentido ao conjunto do objeto para colo-
cá-lo em contato com a potência sobrena-
tural em jogo. (Pires, 2009, pg. 107 e 108. 
Grifos do autor)

O útero assume o papel de um órgão de expia-
ção, as ações sobre seu corpo emanam  uma for-
ça criadora que determina o quão místicos eles 
são. As metáforas se dão quando minha catarse 
ocorre, quando direciono ritualisticamente aos 
moldes de tecido meus sentimentos de medo, 
dor, culpa e todos os outros que tenham relação 
com o fato de ser eu mulher e mãe, prolongando 
meu mundo sensível e criando simbolicamente 
os objetos fetichizados.

Os úteros de tecido (Fig. 1) já prontos eram guar-
dados, algumas vezes meu “estoque de úteros” 
ficava vazio, então o expurgo já acontecia desde a 
produção do órgão base, da matriz. Eles ficavam 
guardados prontos para serem “usados“. A chave 
para ocorrer a minha produção artística eram as 
situações em que eu julgava necessário expurgar 
ou organizar sentimentos e lembranças ruins e 
confusas ou alegrias tamanhas todas elas ligadas 
ao feminino. Esta tornou-se a parte melancólica 
mais íntima e expurgadora, mas também organi-
zadora do processo, dando sentido aos diversos 
sentimentos. 

A produção dos moldes se dava da seguinte ma-
neira: um molde de um útero real foi utilizado 
para cortar as peças, busquei uma imagem qual-
quer em um livro de anatomia. O  molde foi feito 
de acordo com o tamanho do meu próprio órgão 
baseando-se em minhas  ultrassonografias pél-
vicas. Os moldes piriformes de algodão cru (te-
cido orgânico e sem tingimento) são costurados 
a mão com linha de crochê na cor preta, que faz 
alusão ao fio de sutura do cirurgião.  O recheio 
é feito com acrilon (também conhecido como 
manta acrílica, utilizado para encher almofadas e 
brinquedos de pelúcia) , a maleabilidade da ma-
triz uterina deve ser resguardada, o molde não 
pode ficar muito denso. A ausência dos ovários 
na representação do útero também é proposital. 
Sem óvulos, o útero perde sua capacidade pri-
mordial de gerar vida e torna-se locus imagético 
de reconstrução simbólica dos múltiplos papeis 
femininos dentro da minha pesquisa artística.

Tantos úteros, diversas leituras, processos e ri-
tuais líricos, cuja sobrenaturalidade fragmenta-
se sob a forma de indumentos irreais. De acordo 
com esta visão, os fetiches atraem as energias pe-
las quais têm afinidades. De posse destes fetiches, 
os úteros, eu teria o poder de manobrar fluxos de 
situações, manipulando-as de acordo com os in-
teresses próprios. Através destes objetos, a possi-
bilidade de modificar o próprio destino seria uma 
possibilidade. Esta última leitura enfatiza muito 
mais a relação de “ódio”, como se  ao livrar-me 
do meu órgão e exteriorizá-lo, eu pudesse, então, 
tornar-me eu mesma. Livrar-me deste locus do 
poder maternal, o útero, seria como romper com 
a argamassa cultural que constitui a figura da 
mulher como ser reprodutor, retomando o leme 
das pulsões libidinais e erotógenas do meu corpo 
social, desfragmentando a construção do corpo 
feminino como um corpo maternal. De objeto a 
abjeto fetichizado.
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Fig.1: molde do útero já pronto (algodão cru, linha preta de 
crochê e recheio de acrilon)

O Útero Gessado:

Este útero (Fig. 2) representa a forma literal das 
minhas aderências pélvicas severas, um útero 
imóvel, coberto, rebocado. O gesso, assim como 
um sistema social imóvel e quedo, delimita e de-
termina o papel do útero e da mulher na constru-
ção do corpo feminino como figura materna, da 
qual ela não pode fugir. Um destino certeiro ba-
seado em determinismos sociais e não biológicos, 
onde o inconsciente da mulher predomina sobre 
seus processos hormonais. Segundo Elisabeth

Parece-me que devemos deixar a universa-
lidade e a necessidade aos animais e ad-
mitir que a contingência e o particular são 
o apanágio do homem. A contingência dos 
comportamentos e dos sentimentos é o seu 
fardo, mas também a única falha pela qual 
se exprime sua liberdade. Hoje, uma mu-
lher pode desejar não ser mãe: trata-se de 
uma mulher normal que exerce a sua liber-
dade, ou de uma enferma no que concerne 
às normas da natureza? Não teremos, com 
excessiva freqüência, tendência a confun-
dir determinismo social e imperativo bio-
lógico? Os valores de uma sociedade são 
por vezes tão imperiosos que têm um peso 
incalculável sobre os nossos desejos. Por 
que não poderíamos admitir que quando 

não é valorizado por uma sociedade, e por-
tanto não valoriza a mãe, o amor materno 
não é mais necessariamente desejo femini-
no? (BANDITER, 1985, p.16)

Desejei a maternidade, mas ela modificou-me 
por dentro e por fora, ela foi ritualística e fetichi-
zou meu próprio útero. 

Este útero narra a normatização da mulher-mãe 
como ser incapaz de inserir-se um outros meios 
sociais. A Impassibilidade da mulher tem agluti-
nantes motivos maternais.

Fig.2: útero encoberto por gesso cré

Útero Dissimulado:

Camuflado primitivamente na areia/terra (Fig. 
3), este útero remete aos desejos ancestrais de 
uma evocação libidinal  feminina, onde o corpo 
não é mais locus maternal, mas lugar de uma 
pulsão que rompe com a garantia de fecundidade 
social. Ele dissimula-se e encobre-se, fugindo da 
autoridade paternal e marital e retoma as rédeas 
de si, conferindo à mulher o direito ao seu pró-
prio corpo e ao seu próprio útero. Semelhante à 
terra que precisa ser semeada, seu mérito não é 
apenas ser um bom ventre, mas ter a opção de 
também não ser.
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Fig.3: útero com areia de praia colada sobre seu corpo, fotografia 
tirada durante o processo

O Útero Improlífero

Este útero queimado (Fig. 4) foi flambado no 
intuito de limpeza e desinfecção das mazelas 
existentes em minha pelve. Deformado e desen-
contrado, resultado de uma tentativa extrema e 
inconsciente de libertação. É como se eu tentas-
se me livrar dele para poder ser eu mesma, sem 
as dores pélvicas, sem as obrigações sociais de 
ser matriz e receptáculo de novos seres. Coinci-
dentemente, após a queima do molde, a trompa 
esquerda pendeu-se assim como a minha. Após 
uma limpeza cirúrgica (miomectomia, cirurgia 
para retirada de vários tumores benignos que 
meu útero tinha), perdi a trompa esquerda. Uma 
espécie de castração e esterilização parcial sim-
bólica. O castigo da desobediência em não querer 
ser a figura unicamente maternal.

Fig.4: útero após sua queima com álcool

O Útero Perolado:

O uso do ornamento (Fig. 5) ratifica minha idio-
patia iconográfica. Embora as pérolas possam 
ter diversas leituras, em meu universo de cria-
ção simbólica elas funcionam como a exacerba-
ção dos óvulos.  Como se todos eles, ao mesmo 
tempo, saíssem da toca dos ovários e cobrissem o 
corpo do útero de forma a não mais cumprirem 
o papel biológico da concepção, somente o frívolo 
papel do adorno. Eles deixam de ser imóveis e 
passivos, assumindo o papel  imperativo de ferti-
lidade criativa.

Fig.5: útero com pérolas coladas sobre toda sua extensão

CONCLUSÃO

A intencionalidade na produção dos úteros, fruto 
da minha intenção em relação a mim mesma e 
meu corpo, foi abordada no capítulo de criação, 
onde explico que ao produzir os objetos fetiche, 
tento uma maneira de reconstruir simbolica-
mente o meu órgão e a figura da mulher isen-
ta dos padrões sociais da maternidade. Já a in-
tencionalidade em relação ao expectador que vê 
minha obra, mostrou-se secundária e posterior 
à produção inicial, mas não menos importante. 
Minha intenção é, primordialmente, causar certo 
estranhamento e reflexão por parte do especta-
dor, fazendo o mesmo captar de alguma maneira, 
o caráter simbólico e o ritualístico envolvido du
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rante o processo de produção artística. A agên-
cia do objeto independente da intencionalidade 
se desdobra nas imprevisíveis maneiras que a 
minha obra agirá sobre os outros, algo que não 
tenho como controlar ou mesmo supor. Obvia-
mente a leitura da arte é dada de maneira muito 
particular. 

Minha historicidade e a materialidade dos meus 
úteros são elementos chave para entender a vida 
e a agência da criação dos meus objetos como fe-
tiches, onde vivências conferem não só um valor 
particularmente simbólico a eles, mas também a 
materialização da memória de uma relação di-
cotômica com o meu útero. Encontrar valor nos 
úteros e estabelecer uma relação de apropriação e 
objetificação com eles, separa-os do lugar ao qual 
fazem parte, reinserindo-os num cenário novo 
e metafórico. Estes valores não residem apenas 
na junção da minha intencionalidade á materia-
lização do objeto final, mas são recriados a cada 
fruição, de acordo com cada um que aprecia e vi-
sualiza a obra. Reapropriando-os de acordo com 
suas influências particulares, cada pessoa cria 
uma relação exclusiva com o fetiche. Esta singu-
larização de valores num objeto que materializou 
eventos, faz dele um fetiche.

O suporte e os materiais de trabalho utilizados 
ajudam a dar forma à este processo e têm tam-
bém sua importância simbólica. Muito embora 
a intenção tenha sido representativa, alguma 
forma de abstração pode ter sido emanada indi-
retamente, pois quem não conhece a anatomia 
de um útero, verá um amontoado de material e 
tecido, uma substância amorfa e sem literalidade, 
traduzindo uma iconografia híbrida, no limiar da 
abstração antropomórfica.

Abordar o útero, as poéticas da artista e as ques-
tões da mulher não deixa de ser uma discus-

são de gênero, ajudando a problematizar várias 
questões sobre o papel da mulher na sociedade 
como um todo, não só seu papel no circuito de 
artes. Não se trata de uma politização de expe-
riências pessoais, mas de transformar um obje-
to num símbolo primitivo que livra a mulher do 
castigo dado a Eva: as dores do parto e, conse-
quentemente, as dores de ser mulher. A narrativa 
da mulher como uma criatura fraca e frívola, que 
cai facilmente nas tentações da carne ao aceitar 
a maçã no Éden, imputa-lhe erroneamente um 
papel secundário até mesmo dentro da ideia de 
concepção. A mulher veio da costela de Adão, 
mas curiosamente é ela quem possui o receptá-
culo, o útero. 
 
É através da arte, que não se prende a narrativas 
preestabelecidas, que conseguimos romper com 
estes padrões dominantes, engendrando novas 
condutas sociais e imputando novas significação 
ao mundo. Um mundo mais justo e compreensí-
vel, onde a mulher não só almeja, mas escapa de 
uma existência insatisfatória, tornando-se uma 
com o todo. 

As metáforas uterinas exibem uma plasticidade 
própria e denotam uma latência orgânica capaz 
de relativizar a plenitude do papel feminino na 
arte. São metáforas polissêmicas, esvaziadas 
num lirismo sarcástico, manifestando uma di-
mensão espiritual ao mostrar que não existem 
somente em sua materialidade, pois reconduzem 
a uma realidade invisível.

Silvia Cordeiro é graduanda pela Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro.
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