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"silêncio", "azul", "paisagem", "espelho", "espinho" e "miragem". 
Esses Leitmotive revelam, respectivamente, contenção, distância ina
cessível, contemplação do ambiente, reflexão sobre si mesma, dor mo
ral e desejo ilusório. 

A disponibilidade amorosa no livro encontra-se a partir do título 
Ânfora de Sol, sintagma altamente expressivo, espalha-se por muitos 
textos, fixando-se de modo mais significativo em pontos como na úl
tima estrofe de "Instabilidade", em que a poetisa sente-se "o porto, 
a chegada final\ que espera em vão\ o assentamento da âncora\ dos 
teus andarilhos passos"; no poema "Deixarei que me busques", em 
que o amado é esperado 11 como um cão a farejar-me\ o exercício dos 
dedos\ ardendo em círios de desejos"; no soneto "Doação", em que 
a autora, em seu 11 crisol", deseja 11 aprisionar-te o gesto de carinho \ 
com que te vi olhar o passarinho\ a voejar por sobre o girassol"; e na 
composição 11 Deuses do sonho", em que, sob um clamor à Cecília 
Meireles, escreve: 11 Apressa-te, pois, amor, \ que amanhã já é inver
no". Esse último poema citado termina com a pretensão poética de, 
por sentir-se endeusados, os amantes atingiram a singularidade no 
amor: "seremos deuses do sonho \ que os homens tolos da terra \ 
vivem doidamente a imitar." 

Não admira que, revelando-se Giselda Medeiros uma poetisa 
com domínio pleno da técnica da arte poética, apresente em sua po
esia uma abundância de conotações e de alusões mitológicas e de 
textos metapoemáticos, tudo dentro de uma coerência de dicção e 
sentimentos atuais. Assim é que "Madrugadas e Crepúsculos", pa
recendo a leitura de quadros representativos dessas situações da Na
tureza, constitui uma sucessão de apóstrofes prosopopeicas, e vários 
poemas são alegorias como: "História", "Nuvem de Sândalo", ��Ho
ras Líquidas", 11 Cântico Outonal", e 11 Motivo III". Como meta poemas, 
textos que mais precisamente mostram consciência do fazer poético, 
contam-se "Conteúdo e Continente", 11 Canção Extraviada" e 11 Can
ção Póstuma", além de vários textos da parte denominada "Lições de 
Solidão", que trazem o subtítulo de 11 Motivos". 
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m Se alguns poemas. Concepção extraordinária a de Destaque - . _ . 
. , oema ilustrado com del1cadas sugestoes sensua1s. Com 

11 M1ragem , P • 

preen e-se q " . . 

ressão de uma ansta de ser carente, que fantasta relacio-como exp 
1, 

. 
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t s e consequências amorosas. O eu tnco a autora sen te-se namen o . . . 

ado que "foi-se aloJ·ando \ no espaço acet1nado de carmim" ser am , . , 

do sentir-se amada: "Só uma cousa, amor, eu mats almeJo: \ ama-me 

muito, faze-me tua amada,\ para que deusa eu surja do teu beijo". 
Ressalte-se em 11 Canção-Oferenda" a delicadeza dos versos, a in

sistência anafórica, exprimindo ênfase na oferenda ( 11 Para ti") e cont ri· 

buindo para o ritmo, tudo em função do conteúdo musical, próprio para 
a oferta amorosa a um poeta: "Para ti \ a  linha do horizonte\ e o voo 
silencioso da esperança \ a rufiar as asas sobre o teu peito \ de poetai" 
Assinale-se a mudança da dicção da última estrofe, o que é significativo 
como valor conclusivo do poema ofertante: 11 E para nós\ o afago da tua 
canção\ a se aninhar, profunda e tão completa,\ em nosso coração ... " 

��Inexorabilidade" constitui uma reflexão existencial, suscitando 
a autora, no silêncio das entrelinhas, algo a fazer-se diante do que 

é inexorável "Quando eu me for": algo remediador como aprovei
tar o tempo, ainda mais que o amado é insistentemente advertido: 
"escuta bem". Por outro lado, revela-se de modo sutil, nesse soneto, 
desencanto pela indiferença da Natureza, das coisas, do mundo ante 
a partida da poetisa: l/Tudo será tal qual como antes era, \ como se 
ainda juntos estivéssemos, \ quando eu me for, amado, escuta bem!" 
A exortação ao amado conecta-se com os versos citados de "Deuses 
do Sonho": "Apressa-te, pois, amor, \ que amanhã já é inverno". 

. 
Os poemas "Sem Palavras" e "Mensagem" impõem um rela· 

o�namento entre si. No primeiro, de uma delicadeza que talvez não 
seJa superada por nenhum outro texto da autora esta constata não 
ter sido preciso a f' - . 

, 

I\. con 1ssao expressa dos sentimentos para que a Cu-
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municação entre os amantes se estabelecesse: o olhar e a neve encar
regaram-se das mensagens de amor. No outro poema, constituído sob 
a força de uma vivência ditada pela emoção, pelo sentimento sincero 
de uma mulher apaixonada, exige-se a comunicação expressa: "Que
ro palavras ... " E esse sintagma repete-se anaforicamente, encontra-se 
em todas as estrofes do soneto, e usam-se argumentos envoltos em 
imagens, símile, metáfora e valores sensoriais. A finalidade das pala
vras exigidas vai desde o 11 alfabetizar minha esperança 11 até o serem 
elas 11 a arma\ com que disparo minhas emoções li. 

O derradeiro capítulo do livro denominado l/Lições de Solidão" 
retoma em parte a expressão de sentimentos do primeiro capítulo, 
l/Lições de Lágrimas e de Espinhos", e a poetisa parece reafirmar, de 
modo ontológico, o que escrevera no poema l/Enigmas": l/Preciso ur
gentemente ser nós dois". Os poemas do último capítulo, dividido em 
vinte 11 Motivos", talvez sejam os mais bem constituídos e poéticos do 
livro, vazados em versos livres, cada um distribuído em duas estrofes. 
Várias dessas composições formam metapoemas, o que já se afirmou. 
Muitos mostram o agravamento da dor por paixão não satisfeita. Três 
11 Motivos", o XVII, o XVIII e o XIX apresentam a superação dos proble
mas pelo poético e o XX traz o formal oferecimento de tais "Motivos" 
ao amado e poeta, a quem efetivamente se dedicam. 

Nos quatro primeiros l/Motivos" há a descrição de vislumbres pra
zerosos, encantadores na primeira estrofe e, na segunda introduzida 
sistematicamente por uma conjunção adversativa, a apresentação de 
uma adversidade vital. No "Motivo V", invertem-se os papéis: a adver
sidade vem antes ("Existe uma lágrima disfarçada em teu olhar") e o 
encantamento depois ("Mesmo assim [ ... ]\ constróis os teus moinhos"). 

o "Motivo X" possui a beleza fundamentada na interação e 
identificação da autora com a poesia do amado. No ''Motivo XI", tra
ta-se a Poesia como sublimação e evasão: "Só a Poesia me conforta ... " 
diante da morte do "gesto que aprendi \ amando e sendo amad,a", 
diante da "fúria do silêncio" cravada "em minha carne" e do nome do 
amado que "o mar cuidou de sepultar". 
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d O Poema anterior focalizar a morte do amor bucr� Apesar e . . � 
• • 11 Motivo XII" volta a reg1strar a tenacidade da prnnlft 
Inutilmente, o . , d 

. ""-"• 

d envolvida pela poet1sa ate a per a de s1 mesma. De t� amorosa es . . u., 

ntece é a dispersão do eu ou perda da 1dent1dade. · 

0 que aco . 

deixo-me para além de mim, porque\ o meu destmo é caminhar fel& 
• 

11 própnos passos. . 
Poema de negatividade o "Mot1vo XIV", sua estrutura fonnat 

apresenta-se acorde com essa significação: os sememas levam� 

sema indicado. Os três advérbios de negação, o advérbio de tempo 

com ideia negativa ("nunca"), os prefixos com ideia de contradi� 

(des e in) e sobretudo os semantemas "desafinado", "angústias', 
"inânimes", "Miragens", "inexato", 11 apagou", 11 tedioso" constituem 
aspectos significantes de um 11 concerto desafinado de angústias" e 

compõem um convincente poema pelo valor artístico, a focalizar •o 
tempo tedioso das esperas". 

No "Motivo XV", há apóstrofes a Deus, não mais às musas, 
como no texto anterior, e os significantes são de dúvida, centrados 
em sete interrogações. O verso da autora representa a aproximação 
da distância que a separa do amado. Por isso, nos versos conclusivm 
do poema, impregnados de frustração, dispersão e negação da iden
tidade, registra-se a única certeza da poetisa, que paradoxalmente se 

encontra pela evasão ou o prestígio da catarse: 11 De mim ... apenas sei 
que sou\ o verso do inverso que não fui." 

Aludiu-se já aos "Motivos XVII, XVIII, XIX". De fato, trazem a 

superação da problemática existencial da autora mediante o poético. 
Vê-se que se articulam com o poema recém-estudado e com o "Meti
v� XI" por ligarem-se ao sentido de evasão. Focalize-se agora a adver-

a � amar no segundo, bendizendo-se aí e ssa dor por ser matéria di 
Poes1a e no ter · f 

. 
' · ce1ro, o so nmento chega ao "desespero de 

sem ouso I" · , . 

102 

• 



r b __ . 

da 
a. De 
de. 
mais eu,\ 

ninhar teus 

ura format 
levam ao 

de tempo 
ontradiçao 
tngústias', 
�onstituem 
gústias• e 

oca lizar ·o 

às musas, 
centrados 

• • 
roxrmaçao 

onclusivos 

o da iden-
�I mente se 

• 
apenas se 

trazem a 

o poético. 

o "Moti
a acJver· 

r ada pekJ 

�la 

�téria da 

a 

• 

1 

evasão aparece em maior força, superando o sofrer, num movimento 
compensatório de doação: 

Entanto restou o perfume nos ventos sobre o· 

roseiral. .. 
Minha alma desprendeu-se e, pétala olorosa, 
Aqui está, em versos, a doar-se. 

A doação está acorde com o sentido de oferenda do 11 Motivo· 
XX", em que, com um pedido de perdão ao amado, classifica a autora 
os "Motivos" como l/vento, barco, rio" e, ainda, l/magia, empatia de 
poetas\\ Ou apenas motivos para celebrar a Poesia". 

Diante do clamor intenso dos sentimentos dessa poetisa, reme
diados por uma tão alta poesia, fica-se encantado, desejando-se ler 
sempre mais versos seus. De fato, como escrevemos algum dia, essa 

• 

poesia suave, elegíaca, sensual, de dor e solidão amorosas, vazada em 
versos de perfeita técnica, ·faz de Giselda Medeiros uma Ânfora de Sol 
e merecedora do título de Princesa dos Poetas do Ceará. 
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