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RESUMO: O corpo da mulher e o rígido controle sobre ele pelas instituições, históricas, é 
assunto que não se esgota, sobretudo quando os (poucos) direitos conquistados, tem 
rapidamente esmaecido em golpes de caneta e retrocesso. 

Publicado em 2012, Um útero é do tamanho de um punho é dividido em 7 seções com títulos 
sobre a vivência da mulher contemporânea e sua luta contra estereótipos da tradição misógina. 
Nas sessões intituladas:  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, Angélica Freitas discute com ironia, humor e sagacidade uma 
série de normatizações aplicadas ao corpo das mulheres, ainda hoje. 

O objetivo desta comunicação é analisar o controle exercido sobre o corpo feminino, 
perpassando por problemas como sanidade, padrões de beleza, autonomia, relações sociais e 
profissionais, construção e naturalização do que é ser uma mulher contemporânea, relações nem 
sempre (im)possíveis com a maternidade, mecanismos de busca (Google) como reprodutores de 
pensamento misógino, e por fim, suas relações amorosas, espaço primeiro de questionamento e 
busca pela libertação dos papeis de gênero. 

Os papeis de gênero aqui não se restringem aos estudos feministas e de mulheres, mas também 
se aplicam às formas fluídas utilizadas pela poeta em relação ao gênero textual utilizado para 
demonstrar o pensamento muitas vezes misógino de uma sociedade, que pode ser verificado 
inclusive em mecanismos de busca como o Google. 

Os papéis de gênero e suas tentativas de ruptura serão embasadas pela crítica feminista, partindo 
do Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir, passando pelas teorias de gênero e construção 
presentes em Tendências e Impasses, de Heloísa Buarque de Hollanda, A História da 
Sexualidade, de Michel Foucault até chegarmos nos Problemas de Gênero, apresentados por 
Judith Butler. 

Palavras chave: Poesia, crítica feminista, gênero. 

 

 

 

1973



2 
 

RESISTÊNCIA ÀS MEDIDAS DO GÊNERO EM UM ÚTERO É DO TAMANHO 

DE UM PUNHO, DE ANGÉLICA FREITAS 

 

Claudiana Gois dos Santos (USP) 
Emerson da Cruz Inácio (USP) 

 

Publicado em 2012, o livro da escritora gaúcha Angélica Freitas, foi finalista do 

Prêmio Portugal Telecom de 2013, na categoria poesia. Única mulher entre os finalistas, 

seu livro Um útero é do Tamanho de um Punho segue o estilo cômico, mescla de humor 

e ironia, para abordar temas relacionados a papéis sociais de gênero e feminismo.  

Em Um útero é do Tamanho de um punho, Angélica Freitas intensifica a visão 

feminista tratando exclusivamente das questões femininas. O feminismo, como mote 

principal, segundo a autora, pode ter surgido do seu convívio com um grupo de 

Feministas ativistas: 

"[...] 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. [...] 
E por ter ido acompanhá-la, assistir tudo de perto, fiquei mais 
instigada com o tema.” (FREITAS, 2012a) [slide 2] 

O convívio com o grupo feminista, bem como a experiência em uma situação de 

aborto amadureceu os questionamentos a respeito do espaço ocupado pela mulher na 

sociedade e da resistência necessária diante de uma realidade social ainda tão machista 

quanto a latino-americana. Assim, os poemas que formam Um útero é do tamanho de 

um punho trazem diversos enfoques sobre o corpo da mulher no contexto latino-

americano do século XXI. A começar por Uma Mulher Limpa, em que a limpeza 

aparece semanticamente associada à higiene (lembremos da representação do sangue 

menstrual dos comerciais televisivos) mas não só, limpeza também se une à bondade, à 

pureza, à honra, à mansidão, e porque não à submissão desta mulher:  

porque uma mulher boa 
é uma mulher limpa 
e se ela é uma mulher limpa 
ela é uma mulher boa  
[…] 
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há milhões, milhões de anos 
pôs-se sobre duas patas  
não ladra mais, é mansa 
é mansa e boa e limpa”; (FREITAS, 2012, p. 11) 

 

A associação de limpeza à adequação da imagem não é restrita ao campo da 

imaginação da poeta. Em notícia publicada no jornal Folha de São Paulo de 8 de 

setembro de 2016, o jornalista Pedro Diniz analisa a participação de Marcela Temer no 

desfile da Independência. A reportagem expõe no título o peso posto na roupa que ela 

utiliza (Marcela Temer vestiu resumo de mensagem que marido quer passar), ou seja, o 

corpo da mulher é bandeira ostentatória da imagem pretendida não por ela, mas por seu 

marido. Na “relevantíssima” notícia, Pedro Diniz afirma que 

A primeira imagem de Marcela Temer na função de primeira-dama do 
Brasil é, antes de mais nada, um resumo do que o seu marido quer 
transmitir no início da gestão como presidente: serenidade, ordem e 
progresso.[...] O corte relaxado, minimalista, aliado à "cor da paz", 
produziu mensagem de limpeza e simplicidade cujo papel pode ser 
lido como contraste ao clima de ebulição dos protestos anti-governo. 
(DINIZ, 2016 s/p.) 

 Percebe-se aqui que o paradigma da mulher boa porque limpa é utilizado dando 

continuidade à ideia que setores da mídia tentam forjar sobre Marcela Temer. Em outra 

pauta sobre a esposa do outrora vice decorativo, associava-se a imagem da, hoje , 

primeira dama aos adjetivos: bela, recatada e do lar. (LINHARES, 2016 s/p.). Podemos 

novamente estabelecer o contraste já evidenciado por Angélica Freitas:  

Uma mulher braba 
Não é uma mulher boa 
E uma mulher boa 
É uma mulher limpa. (FREITAS, 2012 p.11) 
 

No fim do poema temos a mulher que “é mansa e boa e limpa”. A poeta joga 

com o adjetivo “limpa” que pode ser lido também como verbo. Este procedimento é 

também encontrado em outros poemas da série em trechos como:  

uma mulher limpa 
rápido 
uma mulher limpa (FREITAS, 2012 p. 16) 
 

O efeito polissêmico atribuído à “mulher limpa” é demonstrado no jogo 

adjetivo-verbo que evidencia um lugar social destinado à mulher: a limpeza. Quem 

poderia limpar a aparição incômoda desta mulher braba?  
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Nos trechos demonstrados temos os motes da poesia de Freitas. A crítica ao 

padrão do corpo e do comportamento da mulher é discutido de variadas formas a fim de 

ironizar as normas sociais impostas às mulheres.  

Angélica Freitas utiliza a ironia e o humor de situações banais para colocar o 

leitor em contato com os diversos papeis femininos de uma sociedade que ainda 

conserva ranços de discriminação, misoginia e violência como se vê em uma canção 

popular (séc. XIX-XX), que promove a reflexão do encarceramento de mulheres no:  

[...] depósito 
das mulheres que incomodam 
loucas louquinhas 
tantãs da cabeça 
ataduras banhos frios 
descargas elétricas 
são porcas permanentes 
mas como descobrem os maridos 
enriquecidos subitamente 
as porcas loucas trancafiadas 
são muito convenientes 
interna, enterra (FREITAS, 2012 p.15) 

 

Este poema nos remonta à tradição de espoliação pela qual tantas mulheres 

passaram e passam. A violência patrimonial ainda é tema recorrente em estudos sobre a 

violência contra a mulher. (BRASIL, 2015). A partir de acusações contra a sanidade 

mental da mulher, seus bens ou sua capacidade de autonomia e independência é 

cerceada. Revivendo costumes dos homens que internavam suas irmãs, mães, esposas, 

em conventos, hospícios e sanatórios e se descobriam “enriquecidos subitamente”.  

A submissão à condições precárias é retomada no poema da mulher suja, em que 

a autora descreve uma mulher vista na feira, “ela mesma uma fruta/ caída de um cacho/ 

era frugívora, pelas circunstâncias”. A ironia de Angélica Freitas retorna para mostrar 

o deslocamento social desta outra mulher em restrição alimentar por razão econômica. 

Os alimentos que sobram da feira são sua única possibilidade de subsistência. 

O poema da mulher suja nos conduz à segunda aos poemas Mulher de. Outra 

vez o jogo polissêmico se instaura. A série de poemas Mulher de extrapola as questões 

polissêmicas e passa a questionar os clichês de formas de se vestir, se portar. Se na série 

Uma mulher limpa terminamos com a mulher que vive de restos de feira, temos aqui a 

mulher de regime, que sofre em primeira pessoa por conta de sua imagem corporal: 

[...]eu vou lhe dizer eu me sinto tão mal  
engordei vinte quilos depois que voltei do hospital  
quebrei o pé  
eu vou lhe contar eu quebrei o pé  
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e não pude mais correr eu corria 10 km/dia  
aí um dia minha mãe falou: regina  
regina você precisa fazer um regime você está enorme  
[...]também não precisava óbvio que fiquei magoada  
primeiro fiquei muito magoada depois pensei: ela tem razão  
daí eu comecei regime porque me sentia mal  
eu me sinto mal eu me sinto tão mal  
troquei os biscoitos por brócolis queijo cottage e aipo  
coragem eu não tenho de fazer uma lipo  
eu me sinto tão mal por tudo que comi esse tempo todo  
tão mal e tem tanta gente passando fome no mundo (FREITAS, 2012 
p.41) 

 

O poema nos expõe pensamentos contraditórios. Aqui o nome regina, cuja 

origem “rainha” se trai pela grafia em minúsculo escolhida pela autora, tem seu efeito 

sonoro na proximidade fonética com regime. Não obstante, a autora quebra o tom leve e 

humorado com a reflexão paradoxal que une o mal-estar pelo exagero alimentar ao mal-

estar social por saber da fome de tantas pessoas são submetidas à extrema pobreza. 

A opressão sofrida por mulheres em diversos âmbitos já foi vastamente discutida 

por Simone de Beauvoir em O Segundo Sexo. O pessoal, o político, o íntimo e o social 

fazem parte de um todo, dessa forma, a escrita de Angélica Freitas desliza nesta mesma 

série para poemas como mulher de vermelho em que a mulher é vista sob a ótica do 

“euzinho” masculino que, partindo de seus pressupostos lógicos baseados nos clichês 

sociais sobre como uma mulher deve se vestir, deduz que,  

[...]caro watson, elementar:  
o que ela quer sou euzinho  
sou euzinho o que ela quer  
só pode ser euzinho  
o que mais podia ser (FREITAS, 2012 p.31) 
 

As provocações contidas neste poema evidenciam o problema da mulher em 

espaços públicos de contextos sociais nos quais imperam comportamentos que podemos 

englobar nos termos da filósofa Márcia Tiburi, como “cultura do estupro”. A cultura do 

estupro pode ser definida como a legitimação de práticas de violência psicológica, 

verbal ou física aplicadas contra mulher por diversos motivos oriundos de uma cultura 

patriarcal, entre eles a misoginia e o preconceito de gênero. (TIBURI, 2016 p.110) 

 Assim, o euzinho-lírico do poema se coloca como quem não apenas julga a 

intenção desta mulher de vermelho, e, por ela ser uma mulher, pode afirmar que 

conhece seu desejo, que elementar, “caro watson, só pode ser euzinho”. Bem como o 

anteriormente citado vestido branco de Marcela Temer, que foi digno de análise política 
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relacionada ao corte, modelo e a cor, que, para o jornalista Pedro Diniz transmitiria uma 

intenção não apenas da mulher em questão, mas do governo de seu marido. 

O controle sobre o corpo das mulheres não é fenômeno recente. A partir do 

século XVIII, aparelhos do Estado como Medicina, Pedagogia, Igreja e Família 

intensificaram o controle sobre o corpo da mulher. (FOUCAULT, 2014 p.113) A partir 

deste ponto desenvolve-se a chamada Tecnologia de gênero, com rígidos papéis e a 

política de valorização da “essência feminina” através da exaltação da maternidade, 

aleitamento materno e outras políticas do gênero. (HOLLANDA, 1994 p.196) 

 A construção do que deve ser uma mulher foi tão fortemente estruturada na 

cultura ocidental que ainda sofremos tais interdições. O questionamento da mulher 

como um constructo social, a partir da frase icônica de Beauvoir “Não se nasce mulher, 

torna-se”, tem ecos nas paredes do Um útero é do tamanho de um punho. Em A mulher 

é uma construção a poeta faz um divertido jogo semântico criando um movimento 

dúbio entre construção cultural e construção civil.  
 

a mulher é uma construção 
deve ser 
 
a mulher basicamente é pra ser 
um conjunto habitacional  
tudo igual  
tudo rebocado  
só muda a cor 
[...] (FREITAS, 2012 p. 45) 

 

 Esses dois campos por muito tempo excludentes: assuntos de mulher e 

construção civil, são reunidos por Angélica Freitas para explorar provocações sobre a 

mulher contemporânea. A poeta joga com ambiguidades semânticas sobre o baixo 

corporal, seja em termos sexuais ou em assuntos considerados impróprios de se falar 

publicamente, como vemos no trecho a seguir:   
 

(a mulher é uma construção 
com buracos demais 
 
vaza  
a revista nova é o ministério  
dos assuntos cloacais  
perdão  
não se fala em merda na revista nova) (FREITAS, 2012 p.45) 
 

 A interdição dos assuntos naturais ao corpo e a insistência de certos veículos no 

disfarce do corpo da mulher para ser melhor “consumido” é evidenciado. A 
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desmistificação do corpo na analogia dos assuntos sexuais e de sedução com os assuntos 

cloacais desloca o possível sentido erótico do texto, para a crueza que beira o grotesco. 

Em O Discurso Pornográfico, Dominique Maingueneau discute tal subversão do 

sensual pelo grotesco, recurso geralmente visto em obras eróticas classificadas como 

feministas, que, por meio da ironia e da paródia, expõem o grotesco de cenas 

pretensamente sensuais. (MAINGUENEAU, 2010 p.120)  

 Ao remover a romantização do corpóreo feminino Angélica Freitas nos 

direciona ao poema Um útero é do tamanho de um punho. Por meio de paralelismos e 

humor (vide a utilização da “língua do i), questiona o tratamento infantilizado 

dispensado às mulheres, como prova de inferioridade intelectual. A repetição da palavra 

útero também nos aproxima do recurso metonímico do que é ser mulher, além disso, a 

aproximação semântica entre útero e punho resulta em diversas analogias:  

[...] 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 (frase clicherizada, aliás, que a poeta 
usa como primeiro verso de um dos poemas do livro, intitulado: “a 

mulher pensa”, p. 71); com isso, estaria fora do plano racional, 

intelectual, objetivo, científico. (PIETRANI, 2013 p.29) 
 

 Ao deslocar as associações semânticas da palavra útero e colocá-la sob o signo 

do punho evoca-se a luta do feminismo. A mulher de punho cerrado, o punho que é do 

tamanho de um útero. No poema temos igualmente, a predominância dos discursos 

externos sobre o útero da mulher, como, por exemplo, o discurso médico:  

[...] im itiri i di timinhi di im pinhi 
quem pode dizer tenho um útero 
(o médico) quem pode dizer que funciona (o médico) 
i midici 
o medo de que não funcione 
para que serve um útero quando não se fazem filhos 
 
para quê 
 
piri qui (FREITAS, 2012 p. 59) 
 

 Conforme o relato da autora citado no início, a experiência de acompanhar o 

aborto de uma amiga pode ter evocado seus questionamentos em relação à maternidade 

compulsória naturalizada socialmente. Ainda se vê com estranheza a mulher que não 

deseja ser mãe. Ainda sofremos a pressão da imposição da maternidade como 

verdadeira realização e natural vocação da mulher. Essa concepção biologicizante já foi 

e ainda é amplamente discutida. Para Beauvoir, a maternidade desloca a mulher de 

pensar-se como indivíduo quando se assume um discurso que apregoa ser “pela 
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maternidade que a mulher realiza integralmente seu destino fisiológico; é a maternidade 

sua vocação ‘natural’, porquanto todo o seu organismo se acha voltado para a 

perpetuação da espécie” (BEAUVOIR, 2009, p. 248). Hoje sabe-se que a maternidade 

como perspectiva de realização feminina surgiu com propósitos ideológicos de manter a 

mulher longe da esfera pública dos direitos como cidadã (NUNES, 2011 p.103). 

A ideia do útero como metonímia do feminino, bem como sua utilidade senão 

para a procriação é o mote principal do poema que evoca mulheres historicamente 

ilustres (e seus úteros) numa hipotética sala de espera de ginecologista: 
 

o útero de frida kahlo 
o útero de golda meir 
o útero de maria quitéria 
o útero de alejandra pizarnik 
o útero de hilary clinton 
[o útero de diadorim] 
 

kahlo na sala de espera 
meir dos óvulos de ouro 
quitéria de modess na guerra 
pizarnik decerto tampax 
clinton não tem medo 
de espéculos na maca fria 

[mas diadorim nunca foi 
ao ginecologista] (FREITAS, 2013 p.60) 
 

 A reunião destas mulheres é marcada pela relação metonímica destas com seus 

inevitáveis úteros e menstruações. Neste ponto Angélica Freitas coloca a situação do 

feminino num movimento que parte do reconhecimento externo à intimidade: Frida 

Kahlo, artista, feminista, comunista, Golda Meir, primeira e única mulher na chefia do 

governo de Israel, Maria Quitéria, primeira mulher a assentar praça nas Forças Armadas 

Brasileiras, Alejandra Pizarnik, grande poeta argentina, Hilary Clinton, importante 

política norte americana, e, Diadorim, personagem de Guimarães Rosa, que rompe 

qualquer expectativa de gênero em Grandes Sertões: veredas, todas elas unidas por 

úteros, óvulos, menstruações e condições sociais de gênero. Diadorim, como muitas 

mulheres pobres de regiões isoladas no Brasil, nunca foi ao ginecologista. O poema 

retoma o aborto como tema e a interferência da religião nos processos decisórios da 

mulher perante seu corpo. Como Angélica Freitas relata, quando perguntada sobre o 

processo de acompanhar uma amiga ao local em que ela realizaria um aborto:  

Senhoras religiosas católicas chegaram em uma van e ficavam lá 
tentando dissuadir quem faria o aborto, rezavam falavam com uma 
voz super mansa, mas o discurso era forte. [...]. Essa foi uma parte 
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super importante da experiência pra amadurecer a ideia do livro. 
Depois dela, comecei a pesquisar na internet sobre o corpo da mulher. 
[...] Queria saber quais palavras eram usadas, até material de medicina 
consultei. Daí cheguei na frase “um útero é do tamanho de um punho 

fechado”. Fiquei com ela na cabeça e acabei escrevendo o poema que 

dá título ao livro em uma sentada só. É o poema mais longo do livro, 
talvez o maior que já escrevi. (FREITAS, 2012a) 

  
 

 Mantendo o humor e a ironia, Angélica Freitas desenvolve no poema várias 

reflexões acerca de temas pouco abordados na poesia brasileira. Falar sobre aborto ou 

úteros famosos, sobre o alívio com a chegada da menstruação, relacionando com 

sarcasmo à sacralidade atribuída aos discursos médicos sobre o corpo feminino, ressalta 

seu caráter iconoclasta perante uma sociedade que desconsidera a autoridade da mulher 

diante do próprio corpo.  

 Seguindo na linha do humor irônico, Angélica Freitas dispõe de recursos 

tecnológicos para criticar estereótipos, na série 3 poemas com o auxílio do google os 

clichês trabalhados em A mulher vai, a mulher pensa e A mulher quer são apresentados 

a partir de uma estrutura paralelísticas em estrofes longas que são quase narrativas.  

 No primeiro poema da série, Freitas narra a um encontro amoroso em gravidez, 

casamento e separação, cujo desfecho questiona a mulher em sociedades patriarcais:  
 

a mulher vai aprontar 
a mulher vai ovular 
a mulher vai sentir prazer 
[...] 
a mulher vai ao médico e se queixa 
a mulher vai notando o crescimento do seu ventre 
[...] 
a mulher vai pro trabalho e deixa o homem na cozinha 
a mulher vai embora e deixa uma penca de filhos 
a mulher vai no fim sair com outro 
a mulher vai ganhar um lugar ao sol 
a mulher vai poder dirigir no afeganistão (FREITAS, 2012 p.69-70) 

 

 O mesmo movimento paralelístico entre processos íntimos e sociais, já visto 

acima, aliados às ideias estereotipadas que surgem em mecanismos de busca sobre 

mulheres é utilizado na série, como podemos notar em A mulher pensa: 
 

a mulher pensa por metáforas 
a mulher pensa sobre sexo 
a mulher pensa mais em sexo 
a mulher pensa: se fizer isso com ele, vai achar que faço com todos 
a mulher pensa muito antes de fazer besteira 
a mulher pensa em engravidar 
a mulher pensa que pode se dedicar integralmente à carreira  
 (FREITAS, 2012 p.71) 
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 Ao abordar os clichês atribuídos não só ao modo, mas ao objeto dos 

pensamentos femininos a poeta retoma o que já dissemos a respeito do poema mulher 

de vermelho em que, para além de segundo sexo a mulher é vista como terceira pessoa. 

Da mulher apenas se fala, não vemos aqui sua enunciação. A objetificação do gênero 

feminino é, a todo momento marcado, pelo local da terceira pessoa do discurso. 

Finalizando a série de três poemas temos a mulher quer, que reitera o desejo das 

mulheres vistos pela ótica do senso comum: 
 

[...]a mulher quer segurança 
a mulher quer mexer no seu e-mail 
a mulher quer ter estabilidade 
a mulher quer nextel 
a mulher quer ter um cartão de crédito 
a mulher quer tudo 
a mulher quer ser valorizada e respeitada 
a mulher quer se separar 
a mulher quer ganhar, decidir e consumir mais 
a mulher quer se suicidar (FREITAS, 2012 p.72) 

 

 Neste poema temos a suposta emancipação da mulher que não chega à esfera do 

consumo. Relações mediadas pelos valores capitalistas sofrem uma progressão que 

evidencia o vazio existencial causado por um ritmo de vida baseado em consumo de 

bens e de si, como vemos nos versos finais do poema “a mulher quer ganhar, decidir e 

consumir mais /a mulher quer se suicidar”.  

E, finalizando, chegamos à série de poemas o livro rosa do coração dos trouxas 

em que a poeta, em alusão aos gêneros destinados às moças subverte as intenções 

sentimentais. Pode-se considerar esta parte do livro como a parte mais lírica, sem no 

entanto, que se perca as características irônicas e humorísticas da autora. A crítica 

feminista se mantém presente no questionamento à ideia de Mulher essencial, em 

poemas como as mulheres são, com variadas perspectivas sobre a mulher 

contemporânea: 
 

as mulheres são 
diferentes das mulheres 
pois 
enquanto as mulheres 
vão trabalhar 
as mulheres ficam 
em casa 
lavando a louça 
e criam os filhos 
mais tarde chegam 
as mulheres 
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estão sempre cansadas 
vão ver televisão. (FREITAS, 2013 p.85) 

  

 A crítica ao essencialismo da representação ganha força nos Estudos Culturais 

que se seguem juntamente aos Estudos Feministas, tendo como importante 

representante Judith Butler. A filósofa norte americana discute em textos como Corpos 

que Pesam a ideia da atribuição da essência sobre o gênero e como isso pesa sobre os 

corpos, sobretudo aqueles atrelados ao feminino. (BUTLER, 2007 p.170 ) 

 A ideia de essência feminina tende a cristalizar as subjetividades de modo a 

obedecer padrões comportamentais, como em relação à maternidade. Numa análise 

geral da obra, Angélica Freitas parece buscar, de forma bem humorada e irônica, 

demonstrar as diversas possibilidades de vivências femininas hétero, homo ou 

transexuais, e como nosso corpo ainda é restrito por convenções sociais que moldam em 

carne e subjetividade para obedecer a determinadas tendências na sociedade patriarcal.  

A resistência a esses limites impostos é traçada no livro por meio da zombaria 

diante de discursos de autoridade como a medicina e a religião, ou mesmo das 

convenções e estereótipos da sociedade patriarcal latino-americana, mais 

especificamente, brasileira. E, para finalizar a leitura do livro, fecho com a estrofe do 

poema metonímia, em que se fala sobre nosso fazer analítico em relação à poesia:  

“não queria fazer uma leitura 
equivocada 
mas todas as leituras de poesia 
são equivocadas” (FREITAS, 2013 p.52) 
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