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EROS NO AQUÁRIO (Idéia, 125 p., João Pessoa, 2002) é o 
décimo segundo livro de .poemas do professor, poeta e ensaísta 
Hildeberto Barbosa Filho. Além dos livros de poemas, a produ
ção ensaísta do autor espraia-se por diversas outras obras, o que 
o toma num dos mais operosos e destacados intelectuais de sua 
geração. 

Em seu último livro, é flagrante o predomínio da imagem 
sobre o conceito, e a poesia brota das palavras como um jorro de 
água límpida. Mas isso não significa dizer que o discurso do 
poeta corteja a exuberância dos torneios retóricos . Ele passa a 
impressão de um jogador que apostou todas as fichas, de que só 
a vitória lhe interessa. E a vitória, nesse caso, é a conquista do 
poder e da magia da palavra poética. "Faz tempo I que garim
po a alma I das palavras( ... ) que estou morrendo à míngua I na 
ânsia do último verso" (p. 98). O poeta paraibano exerce com
pleto domínio sobre o reino das palavras, no que elas têm de 
mais impalpável e radical. 

No poema da página 97, o poeta faz uso de um oxímoro 
para dizer que: "O poema I só é poema I quando nada I acon
tece". À primeira vista, fica a impressão de que o poema só é real 
quando não se materializa em palavras (o poema não seria o 
próprio acontecimento?). Mas o paradoxo por ele enunciado, sur
preendente pelo seu ilogismo, pode sugerir que o poeta envere
dou por uma estratégia de cunho surrealista; e desse modo aca
ba por sacudir a inércia do leitor menos atento para os desvios e 
encruzilhadas do fazer poético. Se nada acontece no poema, é 
lícito supor que esse "nada" já é o sinal de que alguma coisa está 
acontecendo ... O NADA, visto sob esse ângulo, assume presen
ça substantiva num contexto de palavras potencializadas pela 
energia avassaladora do verbo poético. De qualquer forma, cum-
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pre destacar a maneira engenhosa com que o poeta recorre a um 
paradoxo para afirmar (ou reafirmar) a perenidade da poesia . 

Muitos poetas têm recorrido ao uso da metalinguagem para 
questionar o poema e até mesmo a própria poesia. Com certeza 
muitos outros continuarão a fazer uso dessa prática salutar, por
que é da natureza do poetaadotar uma posição reflexiva sobre a 
origem e fugacidade da vida e das coisas. Hildeberto Barbosa não 
podia ser diferente, uma vez que as suas atividades de especialis
ta em hermenêutica o colocam no centro das questões e desafios 
inerentes aos misteres da investigação literária. Ele não tem a me
nor dúvida sobre a transcendência do destino que lhe foi reserva
do: "Só um poeta I é capaz de atravessar I desertos I em busca 
de um oásis I de palavras" (p. 84). 

A atitude do poeta é de permanente conflito com as verda
des e conceitos estratificados. Dúvidas de natureza diversa lhe 
assaltam o espírito, sem falar nos dilemas existenciais e metafísicas 
peculiares à sociedade contemporânea. E tudo isso o leva a ques
tionar idéias e convenções homologadas pelo consenso da histó
ria. Sua poesia é um diálogo permanente com vozes próximas e 
longínquas, mitos, abstrações e reminiscências sedimentadas nas 
camadas mais profundas do substrato mítico que existe em cada 
um de nós. As perplexidades do poeta esbarram freqüentemente 
em interrogações como estas: "Existiria o poema I ou existe tão 
somente I a neutra sombra I das coisas?; quem garante I que o 
poema existe?" (p. 96). 

A maior parte dos poemas da coletânea é dedicada à cele
bração do erotismo nos seus prismas mais d~ersos, como a nos 
mostrar que Eros, dentro ou fora do aquário, é a matriz univer
sal de todas as sensações que nos convocam para as semeaduras 
do amor. Eros é o princípio vital em que se aglutinam as mais 
poderosas e sedutoras motivações de ordem sensorial. São mais 
do que oportunas estas palavras de Octavio Paz: "En la Índia, 
encontré un tejido de sensaciones, de ideias, de experiencias. Por 
ejemplo, descubrí que el erotismo no me acerca ni me aleja do 
sagrado. ( ... ) El erotismo es la sexualidad convertida en 
imaginación" (Alberto Rui-Sánchez, em 11 A Palabra Inquieta", 
Belo Horizonte, 1999). 
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"O erotismo é a sexualidade convertida em imaginação". É 
o que nos diz Octavio Paz no texto acima referido. Os poemas 
eróticos de Hildeberto Barbosa confirmam plenamente a assertiva 
do mestre de ""Signos em Rotação"~ Sua imaginação, impregnada 
dos matizes imemoriais da sexualidade, derrama-se pelas bordas 
dos poemas. "Sob a selva/ de serranos cabelos I emaranhados / 
que me falam I de ventos e volúpia (p. 23); inunda-me/ com a 
chuva de tua pele (p. 20); meu reino I pelas curvas perigosas I do 
decote I donde emergem todos os abismos" (p. 26). 

O discurso erótico do poeta paraibano desenvolve-se numa 
atmosfera de autêntica sensualidade, de procurada e consentida 
frugalidade. Só em raros momentos, como no poema "Receita" 
(p.79), ousa empregar algumas raras palavras que os léxicos cos
tumam registrar com tímidas ressalvas. Registre-se, todavia, que 
tais palavras, considerada a ostensiva permissividade vigente nos 
dias atuais, não chegariam a enrubescer uma colegial de quinze 
anos, dessas que estudam em colégios de freiras. 

Não é difícil perceber a região anatômica do corpo feminino 
onde se encontram os "serranos cabelos/ emaranhados", a que o 
autor faz referência. O adjetivo "serranos" (de serra) nos traz à 
memória a imagem acústica do Monte de Vênus, designação poé
tica do triângulo de veludo formado pelo púbis da mulher. Os 
conteúdos dos poemas vão-se desvelando gradativamente, fazen
do com que o leitor identifique as suas matrizes figurativas; além 
dos significados plurais que emergem da trama simbólica dos ver
sos e dos poemas. 

Num estilo direto de seta que se encaminha para o alvo, o 
poeta exibe a sua competência e o seu requinte lúdico em versos 
como estes: "Tens a selva na pele./ Tens a selva na língua./ Tens a 
língua na língua". Quem já leu os versos que falam de "cabelos 
emaranhados" está de posse da senha para decifrar as intenções do 
poeta, subjacentes no verso "Tens a selva na pele". É que a "selva", 
no caso, é metáfora dos "serranos cabelos I emaranhados", que som
breiam a secreta fonte de onde jorra o mistério da vida. 

Em estudo sobre o surrealismo na poesia portuguesa, data
do de 1973, Natália Correia nos ensina que: "Abordar o problema 
do amor é tocar no cerne do pensamento surrealista". Ao ler EROS 
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NO AQUÁRIO, tem-se a confirmação do ponto de vista expresso 
pela ensaísta lusitana. Em diversos poemas do livro de HBF, o cor
po da mulher é contemplado numa perspectiva marcadamente 
surrealista. "Aonde vais I sozinha I sob as libélulas da lua? (p. 70); 
Onde os peixes I que semeias I nas florestas das palavras? (p. 71); 
Trespasso a vulva I das imagens. I Alimento os pântanos I do insó
lito (p. 53); Sei que habitas I o reino cósmico/ da água. I Os grãos 
indóceis I do vento I as arcarias untadas na pedra" (p . 55). 

Convém esclarecer que o veio surrealista de Hildeberto Bar
bosa não irriga apenas ângulos restritos de sua lavra poética. Os 
seus empreendimentos líricos nesse campo se expandem por ou
tros domínios de sua extensa produção de poesia. No poema da 
página 85, por exemplo, descobre-se que o poeta é contemporâ
neo de um "vento I que varre os versículos da pedra". Como se 
vê, lendo os poetas é que as pessoas aprendem que o amor é mes
mo um pássaro surrealista. 
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