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Constituído de 37 narrativas, Sob Eros e Thanatos apresenta a poeta 
Giselda Medeiros como contista. Quase todos os personagens-narradores ou 
protagonistas vivem em constante solidão e seus pequenos conflitos parecem 
se desenrolar em ambientes cobertos de brumas. Alguns objetos aparecem 
com freqüência nas narrativas , como se fossem complementos da solidão 
dos seres fictÍcios: retratos, bonecas, camas, poltronas, cadeiras, espelhos. Em 

"Meu espelho mágico", Mirres volta para casa, após despedir-se de alguém 
na estação de trens, senta-se na poltrona, lembra-se de Rui , vai ao banheiro, 
banha-se, mira-se no espelho, lembra-se de um como de fadas e reformula a 
pergunta da princesa: "Haverá alguém mais feliz do que eu?" 

Em algumas histórias a ação real se confunde com incidente de sonho, 

como se o personagem saísse de um e entrasse noutro. Em conseqüência, o re
mate é às vezes inusitado, absurdo, inexplicável, fantástico. O próprio tempo, 
em razão disso , se apresenta transfigurado , como em "A Pousada", onde a mãe 
de André o recebe em casa com recriminação: "Um mês sem dar notícias!", 

enquanto ele e o amigo Luís "não podiam entender como se passara um mês, 
se apenas haviam dormido uma única noite na casinha da colina". 

O inusitado dos desfechos aparece também nos dois contos "infantis" 
do livro. Em "A Casinha da Esquina", narrado pela menina Norma, a órfã 
Lúcia é levada por uma estranha força, enquanto brincavam de boneca. Po
der-se-ia dizer que o desenlace nada tem de estranho, se se levar em coma as 
indicações da narradora logo no início da peça: "Jamais entendi o que ocorreu 
realmente naquela manhã de sol". Ou uma das falas da garota pobre, que teve 
o pai, pedreiro, morto num acidente na construção de um prédio: "- Sabe, 
Norma, um dia, papai vem me buscar". Em "A Visita'", menina de 12 anos 
recorda viagem, com irmãos e o pai, de casa para internato escolar. Um mês 
depois, à noite, sonolenta, a garota vê o quarto se iluminar e o pai surgir de 
repente, entregar-lhe um relógio de algibeira e sumir. 

Os protagonistas de Giselda Medeiros são complexos e misteriosos. 
Mesmo as crianças dos comos mencionados linhas atrás, mesmo o pobre-dia
bo acusado de matar o rival em "A Vingança". São seres tridimensionais ou 
transcendentais. Sua criadora os fez assim, mesmo nos mais corriqueiros con-
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flitos humanos, domésticos e sociais. A contista não se satisfaz com apresentar 
os dramas apenas, movimentar os seres fictÍcios em determinado espaço e 
chegar ao epílogo como se narrasse uma historinha qualquer. Para ela o im
portante é a ebulição no interior do personagem, o vulcão prestes a explodir, 
o fantasma da morte a rondar cada um. A narradora de "A Confidência" vive 
os últimos dias de seu tio Pedro, canceroso, torna-se sua confidente, presencia 
seu final "sereno", após a confissão de um segredo. 

O mistério e o enigma são presenças constantes nas obras de Giselda. 
Que confidência fizera Pedro à sua sobrinha? Em "Difícil é a vida e o seu 
ofício", Vítor é apresentado pelo narrador onisciente ("Mal acabara de vestir
se, teve de sair às pressas. O telefone, dependurado, ficou a emitir um som 
angustiante de sirene. Ocorrera algum fato estranho. Ou não?") e, ao mesmo 
tempo, se manifesta em discurso indireto livre, enquanto se dirige, de carro, 
à residência de Laura, sua noiva. No final, ao chegar ao prédio, "não sente, 
entretanto, qualquer prenúncio de tragédia''. Diante da porta do apartamento, 
Vítor decide ligar, do celular, para o telefone da moça e ouve de novo o "som 
de uma sirene, denunciando que ocorrera um fato estranho. Ou não?" 

O misterioso se faz presente em diversos contos, sobretudo quando 
realidade narrada e sonho do narrador se enlaçam ou se completam. Em "A 
Pousada" o narrador conta passeio de dois jovens, André e Luís, pelo campo, 
a visita a uma pousada, a recepção por uma jovem, que oferta ao primeiro um 
camafeu. No entanto, ao se retirar da casa, André deixa sobre a mesa o presen
te e volta para sua casa. Tudo se passa em pouco tempo. Na segunda fase da 
história, André desperta e lembra de um sonho "com a moça da casa branca 
da colina". E se espanta ao ver sobre o criado-mudo o camafeu. O real da pri
meira parte não terá sido sonho? Em "A Fogueira", narrador masculino, sem 
nome explícito, conta sua solidão, sua fome, seu desespero de desemprega
do. No decorrer da narração, chega-lhe o sono: "Vejo-me num sítio imenso". 
Uma casa-grande, na sala uma mesa retangular e à cabeceira uma dama "com 
ares de dominadora". Ao despertar, descobre no bolso da calça um estranho 

"pedaço de papel com um endereço e uma oferta de emprego". Dirige-se ao 
endereço indicado no papel e, após a recepção, se vê diante da mesma mesa 
retangular do sonho. À parede, um retrato imenso. A narração se plenifica de 
mistérios. O rosto no retrato é o da dama do sonho, já morta. Na verdade, a 
segunda parte da história pode ser um sonho. Ou um delírio, como o narrador 
dá a entender. Sonho e realidade se confundem, se enlaçam, formando um 
todo, um só drama. 
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O leitor mais exigente e mais afeiçoado ao enigma poderá se irritar 
com certas descrições, explicações, lições morais e filosóficas. Sobretudo após 
as primeiras leituras do livro, quando se familiariza com o sombreamento do 
real, do evidente, do óbvio. No entanto, muitas vezes a descrição de ambientes 
se torna necessária e conduz o leitor pela mão às sombras da trama, como na 
abertura de "A Pousada". O mesmo não se pode dizer do final de "A Lagoa". 
A "conclusão" de Nancy, a narradora, soa como lição pedagógica. Já o retrato 
de Miguel, de "Estranha animosidade", se mostra como adereço na parede da 
narrativa: "rapagão musculoso", "olhos pretos, guardadores de um mistério e 
de uma madrugada fria", "corpo atlético", "pessoa alegre". No mesmo conto 
ocorre outra lição de fundo romântico: "O coração é uma ilha inatingível" 
( ... ). No desfecho mais uma preleçáo: ( ... ) "o destino tem as suas razões" ( ... ) 
Em "O sorriso azul", logo depois das primeiras frases , a narradora sem nome 
explícito se deixa seduzir pela especulação filosófica: "A mesmice torna o ser 
humano uma máquina de repetições". São pequenos deslizes (se assim se pode 
dizer) ou resquícios de leituras dos velhos românticos que poderão desapare
cer nas próximas obras da contista Giselda Medeiros. Pois ela sabe como se 
escreve uma boa peça ficcional, tem domínio da linguagem, cria personagens 
complexos, elabora dramas de alta intensidade e consegue, como poucos, hoje, 
manter a narração num ritmo acelerado enquanto também dá ao protagonista 
voz, seja em monólogo interior, seja em discurso indirero livre, deixando no 
leitor a impressão de que o ponto de vista onisciente às vezes deixa de ser do 
escritor/narrador para ser do protagonista. Como em "As núpcias". Enquanto 
se narra a viagem, "o jovem esposo" pensa e seus pensamentos são inseridos na 
narração. O mesmo processo se dá na história de Víror e Laura já mencionada: 
enquanro dirige o carro, o homem pensa: "Ah, Laura! Laura, como te amava!" 
Também em "Era apenas um rouxinol", apesar de escriro na primeira pessoa, 
por Simone, que narra e ao mesmo tempo pensa ou fala para si mesma. 

Grande parte dos seres fictícios de Giselda Medeiros são mulheres ou 
homens urbanos solitários, que narram ou têm narrados seus conflitos pesso
ais ou existenciais. Em "As Flores", Isolda "estava só como sempre estivera". 
Anda pela casa, deita-se na cama, olha-se no espelho, consulta o calendário, 
banha-se, ouve a campainha, pergunta quem é, ninguém responde. Em "Lem
branças esquecidas", a mulher idosa num asilo "espreme-se na cadeira", canta 
uma interminável cantiga, tenta segurar uma chama inalcançável. 

Com o livro Sob Eros e Thanatos, Giselda Medeiros apresenta um uni
verso de personagens multiformes, sejam femininos, sejam masculinos, quer 
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adultos, quer crianças, todos muito bem desenhados, e os mostra em situações 
às vezes próximas do irreal ou do fantástico, mas sempre tendo como objetivo 
pintar a alma humana. Por outro lado, a contista manipula a linguagem da 
prosa ficcional como os bons prosadores, utilizando a narração tanto em pri
meira como em terceira pessoa com a mesma desenvoltura. 

Fortaleza, março de 2005. 
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