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Este trabalho versa sobre o 
feminino, sobre os seus 

aspectos mais íntimos e os 
processos inconscientes 

voltados para a sexualidade, 
para integração do feminino 

com o masculino, sua liberação 
da feminilidade sombria, seus 

medos, e os aspectos 
ocultos dos seus desejos.     



A Inocência 

O desabrochar da mulher, inocente frente a vida.





A Libélula e o Antúrio

A libélula aprisionada na sua própria asa. O feminino 
aprisionando-se em si.





A Bela Adormecida

A Bela Adormecida num castelo, cercada de uma floresta 
de espinhos aguardando o cavaleiro que irá salvá-la para a 

vida.





O Jardim das Delícias 
(apropriação do quadro Jardim das Delícias Terrenas de Hieronymus Bosch)

 A sexualidade vivida e experienciada através da 
sensualidade feminina.





Sangue

O sangue da menstruação, símbolo do sagrado feminino. 
Sua intuição é alargada nesses momentos, 

sendo por isso, dona de um poder 
imensurável de comunhão com o oculto.





Útero

O útero representante máximo da capacidade de gestar 
da mulher. Ele recebe e doa, submisso ao penis que 

penetra.





Explosão

A libélula se liberta da teia que a aprisiona 
permitindo assim o desabrochar da sensualidade e 

da sexualidade.





Areias do Tempo

Cronos, o senhor do tempo, linear e implacável 
determina o tempo necessário para que as feridas se 

curem e que suas cicatrizes sejam criadas.





A Liberação

Nenhum aprendizado é impune, é necessário ressignificar 
a experiência e dessa forma, aceitar as cicatrizes. 





Lillith

A Deusa Negra, seu lado oculto, com seus instintos 
primitivos, evidenciando a faceta mais obscura da 

natureza feminina.






