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1. INTRODUÇÃO 

Angélica Freitas, poeta e jornalista, nasceu na cidade de Pelotas, Rio Grande 

do Sul, e formou-se em jornalismo na Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS). A autora lançou dois livros de poemas, Rilke Shake (São Paulo: Cosac 

Naify, 2007) e Um útero é do tamanho de um punho (São Paulo: Cosac Naify, 2013). 

Com uma retomada do estilo modernista, a poeta busca, utilizando como 

pontos de partida elementos cotidianos e clichês, provocar no leitor reflexões acerca 

dos paradigmas impostos ao universo feminino. 

A partir do enfoque estilístico, foram estudados os principais recursos formais 

utilizados na construção da obra e qual o efeito de sentido destes. Concatenando os 

elementos linguísticos ao conteúdo discursivo, buscou-se entender de que forma 

Angélica Freitas impacta o interlocutor e o faz refletir acerca da questão do feminino.  

2. OBJETIVOS 

Esta pesquisa parte do pressuposto da visão feminista e do estudo estilístico, 

para entender como a poesia de Angélica Freitas procura desmistificar certos 

“padrões sociais” que circundam o universo feminino e a construção do que é ser 

mulher nos dias de hoje. Esta pesquisa também visa contribuir para estudos 

recentes da obra, a fim de ampliar o panorama de estudos linguístico-expressivos 

sobre a obra da autora. 

3. METODOLOGIA 

A primeira etapa centrou-se no estudo bibliográfico da pesquisa, dividido em: 

estudo teórico da estilística e estudo dos conceitos do feminismo brasileiro. 

Posteriormente, iniciou-se a análise dos poemas escolhidos como objetos de 

pesquisa. Após a delimitação do assunto de cada texto e de sua mensagem 

principal, por meio de leitura e releitura, os poemas passaram a ser analisados com 

o objetivo de averiguar os efeitos de sentido criados pelos elementos linguístico-

expressivos dos poemas. 

4. DESENVOLVIMENTO 

A obra de Angélica Freitas é constituída de recursos cujo efeito produzido no 

leitor é de incômodo, a fim de reproduzir neste a inquietação e os questionamentos 



do sujeito lírico. O poema que abre o livro, contido no capítulo denominado “Uma 

mulher limpa”, apresenta uma crítica acerca dos padrões estéticos que a mulher 

deve obedecer para ser considerada “bela” e “boa” e pode servir para exemplificar 

esse objetivo:  

(1)  porque uma mulher boa 
(2)  é uma mulher limpa 
(3)  e se ela é uma mulher limpa 
(4) ela é uma mulher boa 
 
(9)  porque uma mulher braba 
(10)  não é uma mulher boa 
(11) e uma mulher boa 
(12)  é uma mulher limpa 

O incômodo é produzido a partir da repetição de vocábulos e uso de 

silogismos, remetendo a uma sequência lógica de associação das ideias propostas 

pelo sujeito lírico. Na primeira e na terceira estrofe, a construção sonora se 

estabelece de forma marcante e contínua por meio da repetição dos vocábulos uma, 

mulher, boa e limpa.  

 A insistência dos termos compostos pela explosão das consoantes oclusivas 

unidas à obstrução das consoantes bilabiais gera no leitor o incômodo pretendido 

pelo sujeito lírico, de explosão contida, sensação que pode ser equiparada à que 

sente a mulher perante aos padrões que visam controlá-la.  

Outro recurso utilizado para esse efeito é o silogismo, em que o tema é 

apresentado com tamanha banalidade que o interlocutor se sente pressionado a 

questioná-lo, a analisar a sua posição perante o discurso e sua possível 

concordância com os padrões sexistas da sociedade onde vive.  

Já no poema “a mulher pensa”, a banalidade está presente no principal 

recurso de construção usado pela poeta: o dispositivo de busca Google. A 

banalidade unida ao paralelismo (forçando uma repetição maquinal) e às frases 

clichês do poema suscita no leitor uma sensação de estranhamento, reflete-se que 

estas são frases comuns na fala dos indivíduos.  

(1) a mulher pensa com o coração 
(2) a mulher pensa de outra maneira 
(3) a mulher pensa em nada ou em algo muito semelhante 

Neste poema, pode-se entender como temática os pensamentos conflituosos 

da mulher na sociedade atual. Ao apresentar versos estruturalmente semelhantes às 

pesquisas na internet, esses apresentam composição métrica variada, possibilitando 

ao leitor, através do ritmo, experimentar a sensação de ansiedade vivida pela mulher 



no contexto social atual, em que as discussões sobre as questões de gênero e 

liberdade são frequentes, pois, apesar dos movimentos igualitários, a mulher 

permanece oprimida pelo sistema patriarcal vigente.  

5. RESULTADOS PRELIMINARES 

Angélica Freitas parece ter como principal objetivo conduzir o leitor a uma 

reflexão quanto à construção do feminino. A fim de alcançar esse objetivo, de acordo 

com as análises em andamento, combina recursos sonoros à ironia, a uma aparente 

objetividade, ao nonsense, à ressignificação de clichês e ao uso de frases 

embasadas em senso comum, além da linguagem coloquial e da desconstrução 

poética.  
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