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ANGÉLICA FREITAS: O ÚTERO COMO PUNHO, A IRONIA COMO LUVA 

Rafael da Silva Mendes (UFRJ) 

 

RESUMO: Um útero é do tamanho de um punho (2012) é o segundo livro de poemas da poeta 
e jornalista gaúcha Angélica Freitas. Tematiza, em linhas gerais, a problemática feminina no 
mundo contemporâneo a partir de diversos espectros, como o aborto, a homossexualidade, a 
opressão estético-corporal, o estabelecimento de padrões sexuais, a autossuficiência, a violência 
doméstica, dentre outros – através de uma linguagem simples, um tanto informal e às vezes 
comicamente didática, num tom constantemente ironizante. Essa visada panorâmica da obra não 
configura, no entanto, um estereótipo redutor de ativismo político da ideologia feminista por 
meio de poesia panfletária – rótulos aos quais a sociedade contemporânea muito se afeiçoa, 
enquanto a própria poeta evita de se identificar a qualquer um desses. Assim, no âmbito da 
construção estética, Freitas se revela manipuladora exímia dos instrumentos poéticos de que 
dispõe, transcendendo a arte engajada que se atém ao conteúdo e, por vezes, revela mais 
engajamento que labor artístico. Neste trabalho, pretendemos perscrutar sua poesia por um viés 
estético, focalizando o estuda da construção metafórica de seu discurso irônico, sem 
desconsiderar as questões de gênero intrínsecas à obra. Para tanto, balizaremo-nos em estudos e 
reflexões de filósofas e críticas tais como Olgária Matos, Simone de Beauvoir e Anélia Pietrani, 
além de declarações da poeta e nossas próprias leituras críticas de poemas da autora. 
 
Palavras-chave: Poesia feminina. Poesia brasileira. Ironia. Metáfora. Angélica Freitas. 
 

1. Introdução ou O treino da poeta 

 

O primeiro livro de Angélica Freitas, Rilke shake (2007), já aponta a poesia bem 

humorada e sofisticada que desenvolveria, povoada então de referências entre o pop e o 

erudito. A despeito de sua força e vigor, sobretudo quando se trata da figura social e 

simbólica da mulher, Rilke shake não se atém apenas a composições engajadas no ideal 

feminista. 

Já Um útero é do tamanho de um punho demonstra o aumento das porções de 

engajamento e da concentração de acidez em Angélica Freitas, modificando o foco de 

sua produção. Nem por isso se pode afirmar que a poeta se torna monotemática ou 

limitada, pois consegue abordar as questões do feminino, como expusemos de início, 

sob diversos aspectos e de modos sempre inovadores e contundentes – às vezes um 

pouco sem “modos”, em desacordo com a educação formal burguesa tradicional. Mas 

todo lutador às vezes cospe o chão – não raro cospe sangue –; Freitas, qual Drummond, 

se mostra aqui lutando com palavras – não como adversárias, que o inimigo é 

extraliterário; mas como arma. 

 

2. O punho 
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O conteúdo desta poesia, o que vai enluvado em seu labor estético e atado a este, 

concentra-se, inegavelmente, no seio do feminismo, partindo de uma metáfora, 

elaborada – ou descoberta via internet, segundo a autora – para o título da coletânea, de 

luta e enfrentamento, conforme explicita a professora e crítica Anélia Pietrani: 

 

[...] um (é bom destacar o uso desse artigo indefinido no título) útero 
[...] é do tamanho de um punho, um punho cerrado, um punho pronto 
para o soco, o murro. Punho é uma metáfora (gasta) da ideia de luta e 
de força – comumente masculina, viril –, mas se associa também a 
“pulso”, que é parte de outra expressão muito comum: é preciso ter 

pulso (firmeza, coragem) para fazer algo. Com isso, as dicotomias 
sexuais e de gênero são borradas. Mulher tem pulso. É forte, é firme. 
É mulher, tem útero. Tem coração (PIETRANI, 2013, p. 30). 

 

Essa atitude é uma reação natural ao que Olgária Matos ressalta, ao dissertar 

sobre Sócrates, no discurso comum da sociedade patriarcal: “Sócrates, como os homens 

em geral, usa as palavras como se fossem armas com as quais constrói um mundo 

lógico e racional. Seu discurso violenta o feminino, exila o sagrado, cuja guardiã é a 

mulher.” (MATOS, 2006, p. 185-6). Tanto é reação natural que a própria Angélica 

Freitas, em entrevista, destaca: “Na verdade, eu nunca quis protestar, levantar bandeiras, 

eu estava em um processo, vivendo as questões, as inquietações. Então fui descobrindo 

ao mesmo tempo que escrevia.” (FREITAS apud CORTÊZ, 2012). Quer queira ou não, 

Angélica Freitas se insere num contexto de escritoras que problematizam a sociedade 

patriarcalmente estruturada afinando-se com os movimentos feministas. Entretanto, 

reconhece a importância de tais movimentos enquanto influenciadores de sua obra 

poética – bem como de sua percepção de mundo: 

 

Eu tinha lançado meu primeiro livro, fui morar na Argentina, Bahía 
Blanca, no sul da província de Buenos Aires, por quase dois anos. Lá 
convivi com um grupo de feministas ativistas. Estar com elas me 
levou a questionar muitas questões femininas. O tema começou a 
surgir aí. Então em 2008, aconteceu algo muito forte pra mim, 
acompanhei um processo de aborto de uma amiga muito próxima. Foi 
na Cidade do México. Lá, o procedimento é legalizado e grátis, 
oferecido pelo governo. E por ter ido acompanhá-la, assistir tudo de 
perto, fiquei mais instigada com o tema (FREITAS apud CORTÊZ, 
2012). 

 

Como contraponto às vivências no México e na Argentina, a poeta ressalta o 

retorno a Pelotas, sua cidade natal, onde produziu os poemas de Um útero é do tamanho 

de um punho. A cidade gaúcha é compreendida por ela como “provinciana, de hábitos 
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engessados”, onde “as convenções femininas são mais fortes” e “o machismo é mais 

aparente” (FREITAS apud CORTÊZ, 2012). Tal visão se materializa em momentos 

específicos do livro, em que se alude, indiretamente, ao cotidiano tipicamente 

gauchesco, conforme observaremos mais adiante. A partir dessas experiências todas, 

portanto, Angélica Freitas (re)descobre seu “punho” – traduzido em forma poética – e 

desenvolve o “pulso firme” que imprimiria, em seguida, no ringue do papel. 

 

3. A luva 

 

Como já apontamos, o punho/útero de Angélica Freitas, para se fazer mais 

contundente, reveste-se de uma luva cosida toda de fios da linguagem poética, e de uma 

qualidade em específico: a linguagem irônico-satírica. Estabelecido o foco na condição 

socioculturalmente oprimida da mulher moderna, Freitas volta-se para o opressor: a 

sociedade misógina e patriarcal que ainda impera no mundo contemporâneo, e o faz 

tornando o discurso típico desta contra si mesma, transgressoramente expondo-a ao 

ridículo – ou expondo o seu ridículo –, a ponto de levar o leitor eventualmente ao riso. 

Para Pietrani, “estão em jogo, nos poemas de Angélica, [...] o bom-tom versus o bom-

humor” (PIETRANI, 2013, p. 31). Além dessa estratégia literária, a autora faz uso de 

outras, sempre sofisticadas, como esta que também destaca Pietrani: 

 

O título do livro reitera a lembrança do feminino sugerida pela 
composição da capa e remonta a duas expressões bastante exploradas 
pelo senso comum: tanto é comum ouvir “O útero é do tamanho de 

um punho cerrado”, quanto “O coração é do tamanho de um punho 

cerrado”. Ao lermos esse título, a associação útero/coração é imediata 

e tem uma forte implicação, porque comumente se associa à mulher a 
ideia de que ela pensa com o coração [...]; com isso, estaria fora do 
plano racional, intelectual, objetivo, científico. [...] Angélica Freitas, 
ao fazer a opção por “útero”, acentua essa associação 

metonimicamente, colocando no mesmo plano sintático e semântico o 
coração (por ausência) e o útero: ambos são órgãos do corpo humano, 
ambos têm função cinética; ambos têm ligação direta com a vida – o 
coração mantém a vida; o útero guarda uma vida. Ambos são também 
ligados ao feminino: o coração é feminino no plano sociocultural; o 
útero é feminino no fisiológico-científico (PIETRANI, 2013, p. 29-
30). 

 

Esse recurso da substituição por associação pode ser considerado sofisticado 

porque, com um mínimo de material vocabular, produz sentidos em profusão, 

remetendo a outros símbolos não diretamente referidos e exigindo do leitor um certo 
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esforço cerebral para compreendê-lo com plenitude e algum arcabouço cultural – 

agregando a cultura popular, inclusive, à erudita, no caso de Angélica Freitas. A poeta 

se utiliza desse sistema de forma recorrente no decorrer da obra, e é esse um dos fatores 

que observaremos no capítulo próximo. 

 

4. Os sete rounds 

 

O livro se compõe de 7 seções independentes – porém dialogantes, 

interpenetrantes: “Uma mulher limpa”, “Mulher de”, “A mulher é uma construção”, 

“Um útero é do tamanho de um punho”, “3 poemas com o auxílio do Google”, 

“Argentina” e “O livro rosa do coração dos trouxas”. Destas, a maioria traz o vocábulo 

“mulher” em destaque, seja no título das mesmas – como se percebe nas três primeiras – 

ou nos títulos dos poemas que as compõem, como ocorre em “3 poemas com o auxílio 

do Google”, que se divide em “A mulher vai”, “A mulher pensa” e “A mulher quer”. 

Em “Um útero é do tamanho de um punho”, se o vocábulo não surge 

expressamente, em compensação, a mulher se faz metonimicamente representada pelo 

seu órgão genital. Nas duas seções finais, “Argentina” pode comparecer como adjetivo 

feminino substantivado – [a mulher] argentina –, além da referência ao país sul-

americano, e a cor rosa em “O livro rosa do coração dos trouxas” pode fazer referência 

irônica aos estereótipos impostos à figura feminina na sociedade contemporânea. Desse 

modo, tal padrão cromático se associa quase automaticamente ao feminino em sua 

versão mais “comportada” – “trouxa”, portanto, segundo uma visão transgressora e 

revolucionária da realidade. 

 

4.1. Round 1: “Uma mulher limpa” 

 

Para iniciar sua luta, a mulher se mostra limpa; preparada. Quase todos os 

poemas desta seção apresentam, desde os títulos, o vocábulo “mulher” ligado a uma 

caracterização ou a uma ação – exaltada quando compreendida, tradicionalmente, como 

positiva e criticada quando entendida pelo senso comum como negativa. Vale dizer que 

esses posicionamentos não refletem as opiniões da autora, mas sim uma crítica irônica a 

tais ideias.  

O primeiro poema da coletânea de Angélica Freitas, “porque uma mulher boa” 

(FREITAS, 2012, p. 11), se inicia por uma conjunção explicativa, em consonância ao 
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que ocorre na realidade empírica: de modo geral, antes que haja qualquer 

questionamento sobre o status quo da mulher em sociedade, já se coloca uma 

justificativa para a situação estabelecida: [as coisas são como são] “porque uma mulher 

boa/ é uma mulher limpa”. 

De maneira tautológica – e igualmente irrefletida –, a primeira estrofe se 

completa com a afirmação: “e se ela é uma mulher limpa/ ela é uma mulher boa”. Essa 

lógica redundante vai de lugar algum e a nenhum lugar, constituindo uma falácia em 

relação à estruturação aristotélica do raciocínio; reflete uma visão de mundo 

pseudocientificista que se presta a corroborar qualquer argumentação infundada que 

esteja a serviço do locutor do discurso – e é o pensamento dominante nas nossas 

estruturas sociais, pois é muitas vezes o discurso do dominador, o que Freitas parece ter 

captado e traduzido em forma poética. 

Em relação à mulher, esse processo de dominação se dá de forma semelhante ao 

que ocorreu com as nações africanas colonizadas, subjugadas pelo imperialismo 

europeu, pois, considerando “colonização” e “dominação” como termos sinônimos, “o 

colonizado parece condenado a perder progressivamente a memória” (MEMMI, 1977, 

p. 94). No caso da mulher, a sua memória parte de um “porquê” ditado pela voz 

masculina. 

Contribuindo para o já referido pseudocientificismo da argumentação, agrega-se 

ao texto uma explicação arqueológica para a “evolução” da mulher até seu estágio atual, 

como fosse um qualquer animal domesticado. Interessa observar, ainda, como a 

primeira estrofe reitera os vocábulos “boa” e “limpa” em todos os versos, enquanto na 

segunda, destacam-se palavras de campo semântico extremamente oposto àquelas: 

“patas”, “braba”, “suja”, “ladrava”. Não por acaso também estas, em oposição àquelas, 

são de pronúncia menos fluida, mais travada, porque, em maioria, compostas de 

fonemas fricativos vozeados ou vibrantes. 

Ainda nesta segunda estrofe, mesmo a sintaxe é complexa, obscura. Observemos 

que “a mulher”, no terceiro verso, funciona como sujeito para a estrutura iniciada no 

verso anterior – “pôs-se sobre duas patas a mulher” – tanto quanto para o verso em que 

se insere – “a mulher era braba e suja”. Compromete-se, assim, a fluidez asséptica da 

leitura; sujando-a. As estrofes seguintes reiteram a ideia, com ligeiras modificações de 

vocábulos, e encerram-se com mais uma expressão típica do trato com animais para se 

somar a “ladrava”, “braba” e “patas”: “é mansa”. 
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Conforme Pietrani, “na esteira de Kant, Hannah Arendt distingue razão de 

intelecto, o qual define por apreensão do conhecimento e da verdade; enquanto a 

faculdade da razão estaria associada à compreensão do significado a partir do 

pensamento” ((PIETRANI, 2013, p. 27). No caso de posicionamentos como o exposto 

ironicamente pelo poema apresentado, há um esforço de ativação básica do intelecto à 

força da repetição e, em mesma proporção – e pelo mesmo processo –, uma intenção de 

soterramento da razão feminina. 

 

4.2. Round 2: “Mulher de” 

 

Este curioso segmento da obra apresenta, no título de todos os poemas, a 

fórmula: substantivo “mulher” + preposição “de” ou, em apenas dois casos excepcionais 

entre dez, “mulher” + palavra iniciada pela sílaba “de”. Todos refletem, igualmente, 

expressões engessadas e lugares-comuns relacionados à figura da mulher.  

No poema “mulher de vermelho” (FREITAS, 2012, p. 31), podemos, mais uma 

vez, observar uma estrutura falha de raciocínio lógico; um sofisma – que é, porém, 

bastante comum nos discursos masculinos cotidianos. O que há, nesse caso, é a 

perscrutação do raciocínio de um sujeito soberbo com atitude colonizadora e, por isso 

tudo, possível estuprador. A deturpação da visão do locutor se inicia com a 

supervalorização de um elemento simbólico – a cor vermelha, tradicionalmente 

relacionada à paixão ou à sensualidade –, que pode, também, na vida cotidiana, 

significar absolutamente nada. Caso significasse, poderia não ter este sujeito que 

enuncia como “alvo” de sedução, mas um outro. 

No entanto, Freitas exagera num sofisma de argumentação frágil para introjetar 

o devido tom de ridículo à situação. Chega a se utilizar do arquétipo da razão masculina, 

o personagem Sherlock Holmes, para ampliar a proporção de sua troça, por meio do 

clássico bordão: “caro Watson, elementar” – Apesar de tal “exagero” se configurar 

como mais verossímil no mundo empírico do que gostaríamos. 

Corroborando a tese da grande diversidade de espectros sobre a questão 

feminina abordada por Freitas, há, nesta seção, o poema “mulher depois”, um daqueles 

que adultera a fórmula padrão dos títulos. Um dos trunfos do poema, que aborda a 

transsexualidade, é o fato de, por mais de metade do texto, o gênero do sujeito lírico é 

indeterminado – e, aliás, irrelevante. Avulta, assim, transpassando do conteúdo para a 

forma, a premissa do respeito às diferenças. 
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4.3. Round 3: “A mulher é uma construção” 

 

Depois de tantas caracterizações genéricas – com algumas exceções 

particularizantes –, refletidas em composições de títulos generalizantes e padronizados 

em certa medida, esta é a seção de maior variedade de títulos. Entretanto, o poema que 

nos parece mais significativo é justamente o de título homônimo ao da seção, que 

reitera, como muitos outros do livro, o vocábulo “mulher” – mas tematiza justamente a 

questão da generalização e da uniformidade. 

“A mulher é uma construção” (FREITAS, 2012, p. 45-6) um dos poemas em que 

Angélica Freitas mais se particulariza, colocando-se biograficamente, demarcando-se 

como jornalista – e apesar de sua posição social no mínimo confortável, simbolicamente 

se coloca como marginalizada frente à ditadura do embelezamento, ao dizer-se mulher 

“de tijolos à vista”, que é uma característica das construções das favelas. Partindo da 

dubiedade da palavra “construção”, que pode ser tanto um construto social, um código 

de conduta, quanto uma edificação concreta de engenharia civil, Freitas desdobra os 

significados metafóricos do texto. Ao dizer que “a mulher é uma construção/ com 

buracos demais/ vaza”, Confere-se à mulher o sentido de um imóvel defeituoso – talvez 

condenado –, bem como o sentido biológico relacionado aos orifícios do seu corpo, 

mais numerosos do que os do corpo masculino, além de, de fato, “vazar” regularmente, 

devido ao processo da menstruação. Então, se Freitas se coloca como indivíduo 

defeituoso para as convenções sociais estabelecidas, também chama a atenção das 

companheiras de gênero para o fato de que são todas vistas como defeituosas, sob certo 

ponto de vista, tanto que em seguida se retrai, em recato, fazendo menção a uma revista 

de futilidades femininas, de onde proviria um modelo de perfeição. Considerando a 

estagnação de uma construção, carente do devir que se relaciona à vida humana, o 

poema se conclui em tom trágico e lamurioso; construções não mudam; “nada nunca vai 

mudar”. 

 

4.4. Round 4: “Um útero é do tamanho de um punho” 

 

O poema homônimo ao título da obra toma toda uma seção por si mesmo; é, 

portanto, o mais longo de todo o livro. “Um útero é do tamanho de um punho” 

(FREITAS, 2012, p. 59-62) é uma composição que nos faz lembrar a estética dadaísta, 
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do princípio do século XX, ao elencar diversos elementos de forma aparentemente 

aleatória ou pueril. A própria infantilização do discurso é já a crítica sutil e irônica de 

Angélica introduzida subcutaneamente em seus poemas:  

 

[Jogos como o “piri qui” são] a língua do i, que é como a língua do p. 
Consiste em trocar as vogais por i. É uma brincadeira da minha 
infância. [...] Acho que, de uma forma intuitiva, quis infantilizar partes 
dos poemas. [...] Aconteceu. Depois de pronto, fez sentido. Porque 
realmente acho que a sociedade trata a mulher assim, de forma 
infantilizada, inferiorizada. O tratamento com a mulher permite essas 
gracinhas, miudezas; com o homem não (FREITAS apud CORTÊZ, 
2012). 

 

Não raro, bom como no caso dos dadaístas, Freitas atinge o efeito do choque; 

ressalta algo de surpreendente, mas através da simplicidade na elaboração do texto. Isso 

ocorre, por exemplo, no fragmento em que elenca as questões – econômica e 

pragmaticamente – importantes, para então voltar ao útero. Por meio do discurso, aliás, 

a poeta regride novamente à dicção infantil: ao dizer “voltemos ao útero”, lança mão de 

versos que se assemelham a uma cantiga de roda, porém maliciosamente grave em seu 

conteúdo, culminando com a referência ao aborto. 

 

4.5. Round 5: “3 poemas com o auxílio do Google” 

 

Nesta parte do livro, Angélica Freitas leva adiante o que parece ser um projeto 

inspirado, de fato, nos ideais dadaístas, que mantinham relação íntima com o aleatório. 

O título da seção aponta grande participação do acaso nos poemas que a compõem, já 

que teriam sedo construídos a partir de sugestões de busca do site Google, após se 

pesquisar determinados termos. No caso, a poeta teria digitado “a mulher pensa” 

(FREITAS, 2012, p. 71), e obtido em resposta uma série de afirmativas relacionadas ao 

senso comum tais como “a mulher pensa com o coração”, “a mulher pensa por 

metáforas”, “a mulher pensa em engravidar”, “a mulher pensa que a culpa foi dela” etc. 

A aleatoriedade do que provém da internet, como neste caso, é relativa. Estes 

resultados de pesquisa se adéquam ao projeto irônico-satírico de Angélica Freitas para a 

condição social feminina também porque revelam, afinal, o que os internautas procuram 

ou pensam a respeito da mulher. É um apanhado aleatório não ficcional, mas de 

amostras de opiniões e posicionamentos verídicos, que se refletem em estereótipos, 

lugares comuns, preconceitos, superstições. 
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Não cremos, no entanto, numa relação absolutamente passiva da poeta com os 

resultados obtidos; acreditamos num certo lavor de Angélica Freitas sobre o que lhe 

chegou pela internet – o que não é demérito algum, mas um grande trabalho de 

manufatura digital sobre uma matéria-prima virtual. Há indícios, como o fato de o título 

da seção incluir a palavra “auxílio”, insinuando que houve um esforço da poeta, e os 

versos subsequentes: “a mulher pensa que pode se dedicar integralmente à carreira/ a 

mulher pensa nisto, antes de engravidar”. O site de busca dificilmente geraria resultados 

assim conectados sintaticamente; as pesquisas são independentes – mas sequer é essa a 

grande questão dos referidos poemas, e sim o inusitado e às vezes o absurdo cômico de 

determinados versos. 

 

4.6. Round 6: “Argentina” 

 

A importância biográfica da Argentina para Angélica Freitas já foi referida no 

princípio deste trabalho, e ela se ratifica diante da presença desta seção. Como já 

aludimos também, o título é ambíguo: pode significar a nação Argentina ou uma mulher 

argentina, e essa ambiguidade perpassa a primeira parte, “I”, deste segmento, que se 

inicia pelo verso “se estou na argentina sou uma poeta argentina”. O poema que 

destacamos (FREITAS, 2012, p. 76) também traz certa questão ambígua, quanto à 

nacionalidade. O tema que desenvolve é o churrasco, típico dos argentinos e dos 

gaúchos, o que talvez faça Freitas sentir-se parte de ambas as partes. Logo de início, a 

culinária é dividida binariamente entre churrascos e saladas, cada qual referente a um 

gênero, como as cores azul e rosa. Esta composição poética tão diminuta é das mais 

profusas sob alguns aspectos: em termos de relações intertextuais, percebemos certa 

reverberação do Machado de Assis de Quincas Borba, através do clássico bordão “Ao 

vencedor, as batatas” (ASSIS, 1977, p. 114). 

A referência ocorre, aqui, como já apontamos em outros textos, com o amparo 

de Pietrani (2013), através do recurso da “substituição por associação”; mantendo-se a 

fórmula, mas invertendo-lhe o sentido, diz-se, no poema de Freitas: “às mulheres as 

alfaces” – ideia reforçada pela inversão dos sintagmas nessa estrutura, trocada então por 

“às alfaces as mulheres”, como se Machado dissesse que, se as batatas estão destinadas 

ao vencedor, também o vencedor já está destinado às batatas, seja quem for. No caso, as 

mulheres já estão destinadas às alfaces, seja que mulher for. Apesar da inversão do 

discurso – sobre o vencedor para o discurso sobre a perdedora –, há certa consonância 
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crítico-filosófica: ambos refutam e ironizam um modelo de pensamento determinista, 

que parece ainda vigorar no que tange à posição social da mulher. 

De maneira semelhante, Drummond é lembrado pelos seus versos do Poema de 

sete faces “se eu me chamasse Raimundo/ seria uma rima, não seria uma solução” 

(ANDRADE, 2010, p. 85). Pelo mesmo processo de referência a Machado, Drummond 

aparece, enviesadamente, em “assar uma carne no forno/ seria um paliativo não seria 

uma solução”. De fato, a mulher, aí, muda só o “nome” do alimento preparado no 

ambiente que lhe é próprio; a verdadeira solução não acontece. A solução é revolução; 

mudança profunda de paradigmas. O mundo é mais vasto do que a bela e recatada 

cozinha do lar. 

Disso mesmo surge o que este poema suscita de mais interessante: somente 

quando mediada pela metáfora culinária é que a voz ativista-panfletária exaltada de 

Angélica Freitas se levanta, o que talvez demonstre uma preocupação constante com os 

excessos e um apuro de linguagem que tende a levar tudo que é grave a ser discutido de 

modo indireto. É aqui a metonímia, então, sua solução; é no contexto das carnes de 

churrasco e das alfaces de salada que Freitas incita uma revolução, uma inversão radical 

de papeis sociais, como uma conspiração que se inicia pela cozinha, o espaço da mulher 

supostamente dócil. Só então a poeta revela seu desejo de “que alguém se rebele e dia/ 

pela imediata mudança de hábitos”, para “que suem as lindas na frente da churrasqueira/ 

e que piquem eles as folhas verdes” – vale lembrar ainda que, em Gonçalves Dias, o 

índio Jatir deixa a pobre índia à sua mercê, numa eterna espera, enquanto esta, com 

muito esmero, preparou-lhe um “Leito de folhas verdes”. 

 

4.7. Round 7: “O livro rosa do coração dos trouxas” 

 

Por fim, chega-se ao último assalto. A poeta-pugilista segue em golpes certeiros, 

e deixa para o fim este que era garantido: “O livro rosa...” já se incluíra, em 2011, na 

edição traduzida para o alemão do livro Rilke shake. Aproveitamos o gancho para mais 

um exemplo de um de seus ataques – não de nervos, que a lição da obra é refutar 

justamente esses estereótipos femininos pejorativos –, a poema III desta parte 

(FREITAS, 2012, p. 85). 

Com sutileza e elegância, por meio de um artifício muito simples, Angélica 

Freitas outra vez reconfigura as estruturas sociais no que tange às relações de gênero. A 

mera substituição da expressão “os homens” por “as mulheres” em três pontos-chave do 
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texto – que qualquer leitor é capaz de identificar quais sejam – provocam um processo 

reflexivo que fatalmente conduz à seguinte conclusão: as diferenças entre homens e 

mulheres são absolutamente culturais, impositivas e artificiais. Se Simone de Beauvoir 

afirma que “Ninguém nasce mulher: torna-se mulher.” (BEAUVOIR, 1980, p. 9) – 

discurso este fortemente rechaçado recentemente pela obtusa e retrógrada sociedade 

brasileira contemporânea –, é possível ainda dizer, e com o endosso de Freitas, que 

qualquer mulher é capaz de tornar-se homem, caso assim o deseje – sem alusões a 

procedimentos cirúrgicos na Tailândia, neste caso. 

 

5. O nocaute do leitor ou Considerações finais 

 

Desferidos todos os golpes uterinos de Angélica Freitas, o leitor se rende – ou 

vai a nocaute por esses versos e ainda outros. Como se sabe, muitas pretensas escritoras 

utilizam semelhantes punhos, mas talvez não estejam equipadas com as luvas certas. 

Não que os recursos literários de Freitas sejam os únicos que funcionem, mas é inegável 

a sua potência. Suas ironias sutis, suas alusões por processos substitutivos, suas 

referências indiretas, seus sofismas de aparente inocência – mas profunda perspicácia –, 

sua voz relutante em se engajar abertamente, mas enviesadamente denunciando um tudo 

e expondo o todo em construções metonímicas e/ou metafóricas – uma profusão de 

estratégias numa forma extremamente concisa, em poemas geralmente curtos, num livro 

fino que se configura em fina literatura e grande reflexão sociopolítica instigada por 

flashes da realidade empírica. Essa sequência de golpes é que levam o leitor ao chão – e 

a poeta voa, justo pela evidente falta de pretensão; à simplicidade da sua voz. Para um 

comentário final a respeito, suscitamos a fala da própria poeta, que, se talvez não se 

sinta confortável no papel de ativista, é excelente ativista no papel – basta ver como seu 

discurso, querendo ou não, reverbera Beauvoir, acrescida de ironia e poesia: 

 

Não é um livro ativista, panfletário. É muito mais reflexão que quero dividir. 
Acho até que os poemas ficam nonsense no final. E eu me pergunto, na 
verdade, se esse não é o único caminho que consegui chegar, sabe? Acho que 
quanto ao feminino, muita coisa é nonsense mesmo, não faz sentido. Acho 
que o que a gente considera do feminino, ou de comportamento de mulher, 
muita coisa é inventada, criada, convenção. Penso que a gente aprende desde 
pequenininha como devemos nos comportar, como ser mulher. Então eu acho 
que coloquei as mulheres dos poemas em situações que não concordo, que 
não têm sentido pra mim. Outra forma de ironizar (FREITAS apud 
CORTÊZ, 2012). 
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