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LET'S PLAY THAT 
 

quando eu nasci 

um anjo louco muito louco 
veio ler a minha mão 

não era um anjo barroco 
era um anjo muito louco, torto 

com asas de avião 

eis que esse anjo me disse 
apertando a minha mão 

com um sorriso entre os dentes 
vai bicho desafinar 

o coro dos contentes 
vai bicho desafinar 

o coro dos contentes 
 

English version 
 

when I was born 
a crazy, very crazy angel 

came to read my palm 
it wasn't a baroque angel 

it was a crazy, crooked angel 
with wings like a plane 

and behold, this angel told me, 
pressing my hand 

with a clenched smile: 
go on, pla, sing off key 

in the happy people's choir 
go on, pal, sing off key 

in the happy people's choir 

let's play that – Torquato Neto 
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Tr. Dana Stevens - in book "NOTHING THE SUN COULD NOT EXPLAIN,  
20 Contemporary Brazilian Poets, Sun & Moon Press"  
 
SOB O SIGNO DE ESCORPIÃO 

 
Como Noel Rosa, Torquato Neto, de nome completo Torquato Pereira 

de Araújo Neto, veio ao mundo a fórceps. Sob o signo de escorpião, tendo como regente 
o planeta Plutão, nasceu às 16 horas e 48 minutos do dia 9 de novembro de 1944, na 

Clínica Obstetra localizada no segundo pavimento do Hospital Getúlio Vargas, em 
Teresina, capital do Piauí. Os médicos Antônio Maria de Resende Correa (já falecido) e 

Agenor Almeida, residente no Rio de Janeiro, fizeram o parto. A Clínica era chefiada pelo 
médico João Emílio Falcão Costa, tendo o Dr. Ursulino Martins Correa como seu assistente. 

O HGV prestou este serviço até 25 de maio de 1953, quando foi instalada a Maternidade 
São Vicente, na rua 24 de janeiro, 152. 

Torquato Neto é filho do promotor público Heli da Rocha Nunes, 
espírita, e da professora primária Maria Salomé da Cunha Araújo, católica fervorosa, já 

falecida. Além de Torquato, o casal teve uma filha, nascida “fora de tempo” (8 meses) 
que, infelizmente, viveu poucos dias. Dona Salomé tomava remédios para “segurar” a 

gravidez. Um dos remédios, ministrado de forma errada, provocou o nascimento 
prematuro da criança, que, se fosse menino seria Torquato, como o pai de dona Salomé, 

e menina Rosa, como a mãe de Dr. Heli Nunes. 
Dona Salomé, apaixonada por crianças, queria ter muitos filhos, porém 

foi desaconselhada pelos médicos em vista o falecimento prematuro da garotinha e o 

parto complicado de Torquato Neto. Como forma de satisfazer o desejo da esposa, o Dr. 
Heli Nunes abriu a creche Maria João de Deus, em homenagem à mãe do espírita Chico 

Xavier. 
Dona Salomé é filha de Torquato Pereira de Araújo e Maria da 

Assumpção da Cunha Araújo, a dona Sazinha. Além de dona Salomé, tiveram ainda Maria 
Madalena da Cunha (Antônio Nonato da Cunha - ambos falecidos), Jesus da Cunha Araújo 

(Mirtes Batista Araújo, ele falecido), José Torquato de Araújo (Belinha Barros de Araújo), 
Maria Cleófas da Cunha Araújo (Antônio Neto), Yara Araújo da Cunha (Paulo Francisco da 

Rocha Cunha - ele já falecido), Carmem Célia Araújo da Trindade (Rubem Trindade), 
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Isabel Marlene da Cunha Araújo Mendes (Francisco das Chagas Mendes), Auréa Dulce 

Araújo de Sousa Lima (João de Sousa Lima), Delfim Vital da Cunha Araújo (Ledice 
Teixeira, primeira mulher - Ademildes, segunda mulher), Ernani da Cunha Araújo (Maria 

Vitória Véras de Araújo) e Zélia da Cunha Araújo, que viveu pouco tempo. 

O Dr. Heli da Rocha Nunes é filho de Aurino da Rocha Nunes 
(fazendeiro e jornalista) e de Rosa Pereira Nunes. Além do Dr. Heli, Aurino e Rosa tiveram 

Neli da Rocha Nunes (Nilo de Castro Soares, falecido), Aroli Nunes Figueiredo (Lourival 
Figueiredo - divorciados), Maria Amália (falecida um ano), Amália da Rocha Nunes 

(falecida precocemente), Carolina da Rocha Nunes (falecida menina), Oadir da Rocha 
Nunes (falecido menino), Amália da Rocha Nunes Guimarães (Francisco Almeida 

Guimarães - divorciados). 
O senhor Aurino, em segundo casamento com Maria Bauduino de 

Barros, teve Maria Teresinha Nunes de Barros (Helvídio Nunes de Barros), Aurino Nunes 
Filho (Lúcia Nunes), Jonathas de Barros Nunes (Maria Helena), José Ribamar de Barros 

Nunes (1ª esposa, Ana Maria; 2ª esposa Maria de Jesus), Aurimar de Barros Nunes 
(Chaime Narita Nunes), Nelson de Barros Nunes - falecido (Maria de Jesus Nunes). 

O avô materno de Torquato Neto, Torquato Pereira de Araújo, nasceu em 1893 no 
município de Belém, hoje Palmeirais (PI). Era praça da Polícia Militar do Piauí, 1901. 

Reformou-se no posto de tenente-coronel. Chefe de Polícia e Comandante da Polícia 
Militar, interinamente. Prefeito de Parnaíba e de Piracuruca. Serviu 17 anos no Palácio do 

Governo, primeiro como ajudante de ordens e depois como chefe da Casa Militar. Faleceu 
em 1952, em Teresina. (A. Tito Filho). 

 

CASAMENTO À MODA ANTIGA 
 

O casamento de dona Salomé com o Heli Nunes não se deu de maneira 
fácil. Foi preciso muita negociação e jogo de cintura dele para o enlace final. O coronel 

Torquato queria, em primeiro lugar, que ela concluísse o seu curso normal (formou-se no 
curso Pedagógico na antiga Escola Normal), além do que o pretendente não tinha 

emprego garantido. A mão foi negada no primeiro pedido. Com emprego fixo, ele recebeu 
outra recusa porque o que ganhava era pouco e, segundo o coronel, não podia sustentar 
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uma família. A mão somente foi dada na terceira tentativa, depois que provou ser capaz 

de “cuidar  bem da filha do coronel”, recorda. 
Dona Salomé casou-se conforme o figurino, toda de branco. O Dr. Heli, 

de terno escuro. Após o casamento foram para o Hotel São José, na rua Paissandu, onde 

ficaram por alguns meses. Saindo de lá, foram residir na rua Félix Pacheco. Depois na rua 
São João (antiga Pacatuba). Moraram ainda na rua 7 de setembro (antiga Miguel Couto) e 

na Coelho de Resende, onde receberam a notícia na morte de Torquato Neto, no dia 10 
de novembro de 1972. O casal residiu, ainda, na rua Visconde da Parnaíba, 1618, no 

bairro Jóckey Club. 
Com o falecimento de dona Salomé, no dia 10 de março de 1993, o Dr. 

Heli Nunes mudou-se para Picos, onde residiu na quadra 3, casa 13, condomínio Petrônio 
Portella, bairro Paraibinha. Atualmente reside numa propriedade a 30km da cidade, com 

várias crianças adotadas. Telefone para contato 0xx86 442 3993, residência da irmã 
Amália Nunes. 

 
NOS TEMPOS DA USINA E DA CORRENTE 

 
Teresina dos tempos de infância de Torquato Neto era uma cidade 

onde todo mundo se conhecia, todo mundo sabia quem era quem, onde morava e o que 
fazia. Era uma cidade descalça, limitada pelos rios Poty e o Parnaíba, e pelo Aeroporto e a 

corrente, um pouco depois da Usina, que era usada para fechar a entrada da cidade. Em 
Teresina, às 9 da noite a Usina apitava dando as horas e a interrupção da energia elétrica. 

O historiador Francisco Alcides do Nascimento, no artigo Teresina anos 
40: o labirinto dos incêndios, publicado na Carta CEPRO, v. 17, nº 1, janeiro/junho 1999, 
páginas 16 a 37, dá um perfil histórico e estético da cidade. 

“Teresina dos anos quarenta tinha no início da década um pouco mais 
de 60 mil habitantes. Em 40 anos sua população tinha saltado de 31.523 para 67.641 

habitantes, um crescimento considerado pequeno se comparado com a média de todo o 
Estado ou de outras cidades piauienses. Ocorre que a cidade não conseguiu acompanhar 

o adensamento populacional. Cronistas atentos ao cotidiano da Cidade Verde (N.A. título 
dado pelo poeta maranhense Coelho Neto) mostram que ela fica sem luz elétrica 

periodicamente e, como decorrên-cia, o abastecimento doméstico d’água fica 
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comprometido, tendo os morado-res ricos da cidade de recorrer ao modelo de 

abastecimento das primeiras décadas: o transporte de água no lombo dos animais. 
A cidade só tem ruas calçadas no centro. Todo o subúrbio vive com a 

poeira no período seco e com lama na época das chuvas. 

O governador Rocha Furtado (1947-1951), ao assumir o governo, diz 
que Teresina vivia às escuras porque a usina, com a sua caldeira conhecida por Maria 

Fumaça, passava mais tempo no prego do que funcionando, tendo como conseqüência 
direta a falta d’água também (...). No Natal de 1950, Rocha Furtado entregava a Teresina 

a nova usina elétrica. (...). Em tese o problema de distribuição de água e energia elétrica 
estava solucionado. A elite, para a qual se destinava esses produtos e podia consumi-los, 

estava momentanea-mente satisfeita. 
Em 1940, a Prefeitura Municipal põe em tráfego três ônibus de trans-

porte urbano. Mas a Empresa Municipal de Transportes Urbanos é desativada em menos 
de cinco anos depois porque não era auto-sustentável. Vivia-se o fim da ditadura Vargas, 

e o prefeito (?????) pensava nos ônibus da Prefeitura Municipal como fonte de receitas 
para os cofres do Município e não como um serviço que devia ser prestado aos munícipes. 

Saindo de circulação os ônibus do Município, o serviço de transporte foi entregue 
totalmente à iniciativa privada. Os preços de passagem sobem. 

(...) Só no centro da cidade havia as casas cobertas de telha. No bairro 
Aeroporto, por exemplo, não tinha uma casa de telha”. 
 

MENINO PROIBIDO 
 

Renato José de Carvalho, residente no Rio de Janeiro, um dos amigos 

de infância de Torquato Neto, relembra um pouco os tempos de criança: 
- “Brincamos como irmãos, pois era afilhado de seus avós, dona 

Sinazinha e coronel Torquato, e seus pais, dona Salomé e Dr. Heli, eram padrinhos da 
minha irmã Maria das Mercedes de Carvalho. E é essa singularidade de quase parentesco 

que me leva a evocar a sua figura de menino, filho único, que não podia sair de casa para 

ir brincar com os moleques de rua. Éramos quase vizinhos. Eu morava na rua São José 
(antiga Félix Pacheco), 1864, e ele na......................................................................, 

distância pouca de quatro quarteirões das ruas pequenas de Teresina. Torquato era muito 
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branco, magricela, sempre doente, não podia pegar sol, brincar nos grotões das chuvas. 

Era um menino proibido, cheio de cuidados. Eu criava pombos e galos de briga e era um 
dos poucos a quem era permitido ir brincar com o pequeno doente em sua casa, por ser 

filho da dona Maria do Perpétuo Socorro Carvalho, comadre de dona Salomé. Por isso ia 

sempre lá. Um dia os seus pais consistiram e eu fui lá fazer um pombal, arrumar os 
engradados e o cercado das galinhas. Improvisei um balanço na mangueira do quintal 

onde jogávamos bola de gude valendo castanha e gibi. 
Mas, em 1957 minha família se mudou para o Rio de Janeiro e eu vim 

embora com os meus 13 anos e nunca mais soube dele. Quando na rádio algum locutor 
referia uma composição como sendo de fulano e de Torquato Neto, sua figura me vinha à 

cabeça, mas não atinhava que era o próprio”. 
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DEFERÊNCIA E ABRAÇO DE AMIZADE 
 

O jornalista José Lopes dos Santos, em artigo no Jornal do Piauí (1972), 

relembra “Torquato Neto com apenas 8 anos, indo para a escola e me encontrando na rua 

e me cumprimentando como gente grande. Ele gostava de se aproximar de mim quando 
me via no comando de irradiações da velha Difusora, a única emissora então existente em 

Teresina, e demonstrava pendores pela arte, gostava de música. Mais tarde surge 
Torquato de calças compridas, começando a falar, precocemente, de coisas sérias, de 

seus planos e projetos, sua incontida capacidade criadora. Era a revelação do talento e da 
inteligência viva. Dele eu queira guardar a imagem viva do garoto, do adolescente, do 

jovem, do homem a quem conheci e me cativou desde cedo pela deferência com que 
sempre me tratou. Me lembro de sua infância, entre brincadeiras de caubói e jogos de 

peteca na praça João Luís. Torquato tinha uma fisionomia risonha, alegre, tranqüila, 
segura, firme, determinada”. 

O jornalista e compositor José Eduardo Pereira, na sua coluna Tempos 
e Problemas Atuais, publicada no jornal O Dia, de 11 de novembro de 1978, relembra 

Torquato Neto adolescente, estudando em Teresina e amigo de João Eduardo, “nosso 
irmão que, também como ele, adolescente, conosco residia. Não foi por muito tempo 

porque logo ele deixaria Teresina para aqui voltar apenas uma poucas vezes, em visita. E 
nestas poucas vezes nunca deixou de nos reservar um instante para um suave abraço de 

amizade. Até quando deixou Teresina, Torquato Neto apenas nos impressionava pela 
distinção de modos no seu relacionamento com as pessoas e pela inteligência das coisas 

que dizia, no seu jeito de não falar muito”. 

O primo Paulo José Cunha, jornalista, poeta, produtor cultural, lembra 
os seus tempos de infância com Torquato Neto e reforça a imagem dele muito carinhoso e 

muito apegado à família e aos amigos. “Eu morava na Praça Saraiva, isso me deu uma 
vcisão sempre muito bucólica, muito gostosa da cidade. A cidade sempre fomos eu e a 

Praça. O meu mundo era ali. A Praça, o passarinho, a pipa, jogar triângulo, jogar peteca, 
eventualmente jogar bola porque eu era asmático, não podia forçar muito a barra, senão 

ia parar no antibiótico. Mas eu tive uma vida de menino muito comum, relativamente 
tranqüila. Sempre fui um bom aluno, nunca fui um ótimo aluno, fui razoável, nunca perdi 

um ano, nem fiquei pra segunda época. Pelo fato de ser filho único, talvez isso tenha 
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forçado um pouco esse recolhimento interior maior. Eu sempre li muito, gosto de ler até 

hoje. Eu acho que esse vício veio dessa coisa mesmo de ficar em casa. Naquela época, 
Teresina não tinha a televisão, o tempo sobrava porque você não tinha compromissos. E 

por ai entra muita coisa de Torquato Neto, sofri uma grande influência de Torquato Neto, 

sobretudo essa coisa de ler, de escolher livros. Porque é sempre fundamental a coisa do 
interlocutor. Não adianta!. Você não se transforma num bom poeta, num bom redator, 

nem numa pessoa de formação mais ampla se você não tem um bom interlocutor. E nisso 
o Torquato Neto me ajudou muito. Trocávamos idéias. Torquato Neto escrevia cartas 

como o diabo. Mesmo depois que ele foi pra Bahia, continuamos a trocar cartas, 
correspondências. Quando eu vinha, conversávamos sobre o que estávamos lendo, 

trocávamos livros. Isso foi me moldando, mais ou menos para o que e sou hoje. Há uma 
diferença entre a gente de seis anos de idade. Naquela época uma diferença de seis anos 

era uma coisa razoável. O Torquato era muito carinhoso com a família, sempre foi uma 
das pessoas mais carinhosas. Interessante como esse negócio aparece de uma maneira 

muito confusa na obra de Torquato. A relação dele como a mãe, sobretudo, algumas 
vezes vista como opressora, quando não era. Quando ele chegava aqui, tinha um negócio 

de olhar, a coisa era muito gostosa, entende? Aqui, com a família, Torquato era muito 
carinhoso, com todos nós. Andávamos sempre juntos. Com a vovó  ele tinha um chamego 

louco. Um carinho danado, um agarrado. Ele vivia grudado. 
Ele passava sempre aquela coisa de muito carinhoso, de muito amável 

com a gente. Nós gostávamos muito quando ele vinha de férias e ficava com a gente 
aqui”. 

O companheiro Nacif Elias é outro que engrosso o coro de que 

Torquato Neto era carinhoso com todo mundo. Não fazia diferença. “Éramos muito 
amigos, brincávamos muito. Nos fechávamos, nos abríamos. Criamos um grupo, quando 

adolescente, em Teresina. Tivemos relação muito efetiva, pessoal. Moramos juntos no Rio 
de Janeiro, e, mesmo quando morávamos separados, saíamos, bebíamos, fazíamos muitas 

coisas. Torquato Neto foi um cara que muito me influenciou. Contribuiu muito em minha 
formção. Foi através deles que li os primeiros livros socialistas. Li a História da Riqueza do 

Homem. No meu rompimento com o Piauí, nunca rompí com ele, mesmo sabendo que ele 
ia e vinha. Conheci muita gente através dele. Desde pequeno, o Torquato Neto sempre 

teve influência muito grande sobre mim Sempre tive muita admiração por ele. Era muito 
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inteligente. Nossas avós moravam perto, estávamos sempe juntos. Nos separamos por um 

tempo, quando fui morar em São Paulo. Quando voltei, restabelecemos a amizade. No Rio 
ele morava com a Tia Dulce, eu com o tio Benedito, e sempre nos encontrávamos em 

Copacaba ou no Leblon. Saíamos muito com a Ana, fazíamos contato. Ele era um líder. Era 

um grande aglutinador de pessoas bem heterogêneas. Gostava muito disso. 
 

MESTRE NA ARTE DE PEDIR 
 

O Dr. Heli Nunes diz que Torquato Neto, desde menininho, era cheio de 
vontades. Era ele que, em casa, dirigia a vida dos pais. E todas as vontades dele eram 

atendidas. Desde cedo mostrou-se super inteligente. E era inteligente até na arte do pedir. 
Ele tinha uma habilidade para pedir. Ninguém sabia pedir mais do que ele. O Dr. Heli 

Nunes era mais resistente aos pedidos de Torquato Neto, mas sempre acabava 
fraquejando. “Torquato era irresis-tível, era um mestre na arte de pedir, de conseguir o 

que queria e ainda tinha a mãe que era cumplíce dele em tudo. Dizem que ela era durona, 
mas nada disso é verdade. Ela se derretia toda pra ele. Me convencia a fazer todas as 

vontades dele. Até mesmo na hora dele ir pra Bahia estudar. Eu não queria me separar 
dele de jeito nenhum, como ele também não queria se separar da gente, da cidade, mas, 

aqui, sem condições para o talento dele, ele tinha mesmoque era que ir e foi, e quando 
voltou foi para ficar na saudade de todos nós”. 

 
RESPEITO E CARINHO POR SUA TERRA NATAL 

 

O amigo Arnaldo Albuquerque ressalta que uma das marcas mais fortes 
de Torquato Neto é o telurismo, centrado em quase todos os seus trabalhos. ‘O Torquato 

Neto, se pudesse, não teria saido de Teresina, não teria deixado os companheiros de 
infância, as brincadeiras da praça, da pipa, as traquinagens escondidas da mãe Salomé. 

Mas, ele precisava de vôos mais altos. E aqui ele não tinha espaço pra isso. Contudo, 
posso afirmar, o Torquato tinha um respeito e um carinho profundos por Teresina. Ele se 

ligava nas ruas da cidade. Ele morou na rua São João e lá havia uma grota. Ele falava 
nessa grota com vida, com alma, com um espírito humano, pulsante, vivencial mesmo, 

total e totalmente. Era uma ternura que só vendo. Ela via assim. Ela gostava de empinar 
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papagaio pelas ruas de Teresina, que ele conhecia muito bem. Eu fico puto porque falam 

apenas que o Torquato era doidão, maluquete, quando se lembra de um poema dele é o 
Cogito, quando se lembram de uma letra dele e Pra Dizer Adeus, essas coisas, melosas e 

pra baixo. Ele tinha isso, mas tinha, também, A Rua: 

 
são joão ê pacatuba 

ê rua do Barrocão 
ê parnaíba passando 

separando a minha rua 
das outras, do maranhão 

de longe pensando nele 
meu coração de menino 

bate forte como um sino 
que anuncia a procissão 

 
Porra, o coração dele sempre foi de menino, anunciando a procissão. 

Tem coisa mais linda, mais telúrica, mas forte que isso? Tem? E Chapada do Corisco? 
Onde ele expressa todo o seu sentimento por Teresina, ou melhor, pela Chapada do 
Corisco dele, nossa, de quem chega aqui e se dá bem. 
 

As sete cidades mortas 
Sete pedras sete portas 

No caminho da chapada do corisco 

De onde eu vim 
 

Meu lugar 
 

O que eu sei é que em Torquato, nós devemos fazer o que ele disse, 
louvar o que bem merece, deixando o ruim de lado. Torquato precisa ser explorado mais 

teluricamente, mais liricamente, mais, porra, eu me emociono e não posso falar mais...”. 
Paulo José Cunha lembra que a grota “Ficava atrás da minha casa. Nós 

íamos muito lá. Tinha uma pontizinha de madeira. Um dia eu fui na Casa da Cultura, que 
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o gênio do prefeito Wall Ferraz fez o favor de reformar toda a casa do Barão, e deu o 

nome de Casa da Cultura, um grande palacete, vivo e atuante, eu fui lá, como vou lá 
todas às vezes que estou em Teresina, e vi uma foto dela, da nossa grota, com a 

pontizinha e um casal de apaixonados passando nela. Meu bateu uma saudade, dela e de 

Torquato Neto, porque, realmente, ela via muita ternura nela, era uma de suas paixões”. 
 
O PRIMEIRO POEMA 
 

Torquato Neto, menino ainda, vivia pelos cantos lendo, com cadernos e 
mais cadernos rabiscados, ora com desenhos, ora com versos. Era. Confessa o pai Dr. Heli 

Nunes, muito dado ao desenho, à escrita, à literatura. Aos 9 anos, praticou o primeiro 
poema, carinhosamente dedicado aos pais: 

 
O meu nome é Torquato 

O de meu pai é HELI 
O de minha mamãe SALOMÉ 

E o resto ainda vem por aí. 
 

Neste poema, já se percebe a marca da sua inteligência criadora e a 
certeza do menino-poeta do espaço que iria ocupar na contracultura brasileira. 

 
MANIA DE MEXER EM RÁDIO 
 

Amigos de infância de Torquato Neto dizem que ele tinha uma mania 
que o fazia terror dos mais velhos. Ele, quando chegava numa casa, a primeira coisa que 

procurava era pelo rádio. Ali mesmo, desmontava o parelho todo, peça por peça, 
justificando que estava consertando o objeto, que nunca mais funcionava depois que caia 

em suas mãos. 
Torquato Neto, talvez levado por essa curiosidade, participou de um 

programa de rádio durante certo tempo na Rádio Clube, de propriedade do professor 
Walter Alencar, o primeiro a instalar uma emissora de TV no Piauí, tendo como lema “A 

Força de um Ideal”. 
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O artista gráfico Arnaldo Albuquerque informa que Tereza Fonseca, 

uma jovem que morreu de pressão alta, trabalhava com Torquato Neto na Rádio Clube. 
 

EXAME DE ADMISSÃO 

 
Aos 11 anos, quando passou no exame de admissão, indagado sobre o 

que queria ganhar como presente, solicitou, no ato, a coleção completa do poeta e 
dramaturgo William Shakespeare. Dona Salomé, surpresa com a esco-lha do autor, por 

achá-lo de nível elevado para a idade dele, sugere a escolha de um escritor de mais fácil 
compreensão, posto que aquele ele não iria compreender bem. Torquato, determinado, 

reage afirmando que “é só ler com atenção que a gente compreende tudo”. 
 

UM SINGELO PRESENTE 
 

Ainda aos 11 anos, por ocasião do Dia das Mães, sem recursos 
financeiros para comprar um presente, oferece à dona Salomé, dado de todo o coração, o 

poema: 
 

O MEU PRESENTE A MAMÃE 
 

No segundo domingo de maio 
se celebra com fervor 

o dia de nossas mães, 

aquela que nos criou 
 

 

E por este belo motivo 
eu estou muito contente 

pois vou dar à mamãesinha 

êste singelo presente 
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Não é geladeira 

não é maquina nem fogão, 
é um paupérrimo presente 

dado de todo coração 
 

 

Muito mais ela merece 

mas eu não pude comprar 
tenho certeza no entanto 

que êste muito vai lhe agradar. 

 
ESTUDOS ESCOLARES EM TERESINA 
 

O Jardim de Infância, estudou no Colégio das Irmãs, no período de 

1948 a 1949. 
O primário estudou, primeiramente, no Colégio batista, mantido pelos 

americanos, e que funcionava na rua Mato Grosso,??????, onde hoje funciona o INEC. 
Uma das professoras de Torquato não era formada. E ele, que tinha a mãe formada em 

Pedagogia, não admitia estudar com uma “leiga”. Para mostrar o seu descontentamento 
com tal situação, fez uma redação com os seguintes termos: “Eu sou Torquato Pereira de 

Araújo Neto. Eu sou um menino muito bom, pelo menos acho. Meu pai, Heli da Rocha 
Nunes, é advogado. Minha mãe, Maria Salomé da Cunha Araújo, é professora formada”. 

O diretor do colégio, curioso com o teor da redação, foi até a casa dos 
pais de Torquato para conhecê-los pessoalmente e falar sobre o assunto. Fica marcado 

pela direção do educandário. 
Um dia Torquato recebeu, como castigo, a proibição de ir para casa no 

ônibus escolar. Foi a pé do colégio para casa. Dr. Heli quando soube do ocorrido foi ao 
Colégio, discutiu com a direção e o tirou de lá, transferindo- o para o Leão XIII. 
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LEÃO XIII E A COLEÇÃO DE MACHADO DE ASSIS 

 
No Leão XIII conclui o curso de admissão ao Ginásio, correspondente 

ao 5º ano primário. Pelo feito, solicita a coleção completa de Machado de Assis. 

Estas são as suas notas de aprovação: Português: prova escrita 7,5 - 
prova oral 7,5 - média 7,5. Matemática: prova escrita 8 - prova oral 10 - média 9. 

Geografia: 9. História do Brasil: 8,75. Média Geral: 8,56. 
O exame é datado de 16 de novembro de 1955 e está assinado pela 

professora Vilma de Castro Lopes Rêgo. Embora com o resultado acima, com Português 
obtendo a menor média, Torquato garante que a sua matéria preferida no colégio era 

escrever. 
Em 1956, fez a 1º Série. Em 1957, fez a 2º Série. Em 1958, fez a 3º 

Série. Em 1959, fez a 4º Série. Todas no Colégio Leão XIII. Sempre passando no terceiro 
lugar. Não tirava o primeiro lugar, embora tivesse capacidade para isso, segundo ele, 

porque não queria ficar nesta obrigação. Dona Salomé era vigilante quanto aos seus 
estudos e poderia, esclarece, cobrar o devido primeiro lugar todos os anos. Obrigação a 

que ele não queria se submeter. 
 

O MEDO DE SER DESAPROVADO 
 

Waly Sailormoon, que conviveu longa e estreitamente com Torquato 
Neto, revela, em artigo no Jornal do Brasil, (Idéia/Ensaio, página 9, 26. 01. 1992), que ele 

sempre procurou estar de bem aos olhos de dona Salomé, de quem gostava muito, apesar 

do medo que sentia dela. “Ele morria de medo de ser desaprovado aos olhos da mãe 
medusa, tirana que atendia pela graça do nome bíblico de Salomé e que semelhava em 

mais de um aspecto à mãe de Charles Envrez-Vous Baudelaire. O temor fulminante de se 
constituir no idiota da família. O medo de ser doido aos olhos da mãe suserana. Ser feliz é 

ser capaz de olhar para si mesmo. O medo exclui a felicidade e inclui a melancolia”.  
Nacife Elias fala que o úncio conflito que “vi do Torquato foi um pouco 

com dona Saló, que era muito legada, tão super mãe quanto super avó. Quando o Thiago 
quis ser piloto era queria impedir, achando que o avião ia cair. Desde os quatro ou cinco 

anos, que o Thiago já nos mostrava livrinho de avião. Ela dava duro em cima de mim. Eu 
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tinha que tomar a bença a ela, poxa!. Acho que a coisa de ser super mãe, vinha por causa 

da morte da primeira filha, claro!”. 
 

ESTRIPULIAS DE UM COLEGIAL 

 
Dentro da turma do Leão XIII, dez figuras andavam sempre juntas, 

conta Nacif Elias, um dos amigos de estripulias e hoje correspondente da France Press: 
“eu, Torquato, Noronha, Haroldo Vasconcelos, Luís Augusto Vasconcelos, os dois irmãos 

Arêa Leão, os dois irmãos Reis e o negão Odilon. Era um Clube do Bolinha. E tinha o Vital 
Araújo, que chegara de São Paulo, todo empolgado, para dar aulas de jiu-jitsu. Ele pegava 

a gente pra brigar uns com os outros. Apanhávamos a torto e a direito. Foi quando 
resolvemos aproveitar o grande quintal da Coelho de Resende para fazer uma quadra de 

vôlei. Nos cotizamos, mas era caro pra cacete! A saída foi roubar os tijolos da construção 
da frente. Acordávamos às 4 da manhã. Quando roubamos o último tijolo, o dono 

apresentou a conta ao Heli Nunes. Fazíamos campeonato pra ver quem levava mais”. 
Um dia, Torquato Neto estava bebendo próximo a uma das janelas do 

Leão XIII quando passa um casal. Sem mais nem menos, cospe na cara da moça. 
Chamado à direção, negou que tivesse feito de propósito. Em casa confessou tudo para 

Dona Salomé e mostrou-se arrependido. 
Torquato depois armou uma tremenda briga com um dos companheiros, o Haroldo 

Almeida de Vasconcelos. Foi preciso a intervenção da família dos dois para resolver a 
questão. 

Certa feita, levado pela curiosidade, sobe para o banheiro das meninas, 

pelo cano da calha, para vê-las nuas. Denunciado pelo companheiro Jesus Albuquerque, é 
repreendido e quase expulso do Leão XIII, que tinha como diretor o professor Moací 

Madeira Campos, de sistema rígido e que raramente voltava atrás em suas decisões. 
Faziam parte da turma de Torquato Neto Fernando P. Fortes, Vicente 

de P. R. e Silva, José Felipe Madeira Campos, Antonino Freire da Silva, Geraldo R. da Silva, 
Antônio José da S. Rego, João Ribeiro de Carvalho Neto, Antônio de Noronha Pessoa Filho, 

Francisco J. M. E., Haroldo Almeida de Vasconcelos, Francisco José Martins de Arêa Leão, 
José A. P. de Melo, Armando J. Melo, José R. P. de Araújo, José W. da P. Santos, José A. 

da S. Filho, Otávio Melo da Mota, José Teixeira Brasil, João P. da S. Neto, dentre outros. 
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CARREIRA DIPLOMÁTICA 

 
Pretendendo seguir carreira diplomática, solicita aos pais que o 

encaminhem para Salvador (BA), uma cidade mais desenvolvida e que lhe daria mais 

oportunidades do que a sua provinciana Teresina. 
Só para se ter uma idéia da situação cultural e educacional de Teresina, 

a primeira estação radiofônica de Teresina foi instalada em 1948. Em 1952, foi 
comemorado o Centenário da cidade. Em 1953, houve a criação da Arquidiocese de 

Teresina. Em 1956, foi criada a Faculdade de Odontologia. Em 1958 (18 de fevereiro) foi 
posta em funcionamento a Faculdade Católica de Filosofia do Piauí, com os cursos de  

Letras Neolatinas, Filosofia, História e Geografia. A Universidade Federal do Piauí somente 
seria criada em 1971. Em 1972 é implantada a primeira estação de televisão do Piauí, a 

TV Clube, “A força de um Ideal”, do professor Walter Alencar. Em 1973, num projeto 
megalomaníaco do engenheiro Alberto Tavares e Silva, governador de então, é construído 

o estádio Albertão. 
Caio Lima, um cronista da época, assim se expressa sobre a cidade: 

“Teresina é uma cidade curiosa. Uma cidade que se compõe de um núcleo de casario de 
telha mais ou menos simétrico em disposição geométrica (...) E de uma cinta infinitamente 

maior que corre da Vermelha ao Poti Velho, casinha de gentalha, pobres, de palha, sem 
nenhum gosto e sem a menor arte. É como a miséria abraçando a abastança relativa; a 

nudez espreitando a comodidade. 
Por outro lado, “Nesse tempo, vivia a Bahia mais um dos seus períodos 

da exuberância, tocada que estava pela ressonância de um projeto de renovação cultural, 

atravessando o país. Como alavanca, apresentava-se uma geração disposta a investir na 
expressão comunicativa, fruto de uma consciência astuta. A magia da palavra, o fetiche da 

imagem e, ainda,o encanto do som constituíam o centro das aspirações de uma juventude 
irrequieta e vigorosa”. (Caetano Por que não? Uma viagem entre a aurora e a sombra. Ivo 

Dieguez e Gilda Korff. Rio de Janeiro, Liviatã Publicações, 1993). 
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UM PIAUIENSE BAIANO 

 
Torquato Neto confessa que tendo vivido e estudado durante muito 

tempo na Bahia, se considerava  um verdadeiro baiano. Em entrevista conce-dida ao 

jornalista Menezes y Morais, jornal O Dia, Domincultura de 18 de junho de 1972, Torquato 
Neto dá o seguinte depoimento: “Em fins de 1959, quando terminei o Ginásio e no início 

de 60 eu fui estudar o Científico na Bahia. Quando sai de Teresina, os poetas que eu 
conhecia eram aqueles dos textos de escola: Castro Alves, Gonçalves Dias etc. A poesia 

moderna eu não conhecia nada. Naquela época, no Piauí, nós não tínhamos acesso a isso. 
Na Bahia, eu tive contato imediato com essas coisas, como Carlos Drummond de Andrade. 

Drummond foi o cara que mais me interessou, logo de cara. Me impressionou, sei lá. Aí eu 
fui lendo João Cabral de Melo Neto, a secura do engenho, da Faca, coisa seca, agreste de 

Cabral. Depois li outros poetas etc. Na Bahia, conheci um bocado de gente no colégio e 
tal. Dentre estes tinha um amigo que era amigo de outro e tal e tal, e nessa cirandinha eu 

cheguei a conhecer Caetano, depois dele eu conheci Gil”. 
Caetano Veloso, no livro Vereda Tropical, Companhia de Letras, página 

136, revela que neste tempo, Torquato Neto “andava às voltas com um caderno cheios de 
poemas que um dia possivelmente seria um livro. Torquato adorava Drummond e suas 

poesias eram francamente drummondiana. Todas me pareciam bonitas, elegantes, 
soavam bem, sensíveis e sóbrias, delicadas e longas - e não tinham a ingenuidade política 

de Capinan. Mas a minha opinião sobre seus poemas não era diferente da sua própria: era 
como se ele ainda não tivesse feito o primeiro. E a ele faltava aquele comprometimento 

que fazia de Capinan um poeta, talvez bom poeta, talvez não era tão bom, mas um poeta. 

Torquato não errava, mas não estudava o bastante, não se sentia gravemente 
responsável pela poesia. Embora seus ouvido para os ritmos e para as rimas fosse muito 

mais espontaneamente sensível do que o de Capinan, e a delicade-za de sua imaginação 
sempre parecesse mais fluente”. 

Na verdade, neste período a experiência de Torquato Neto estava mais 
voltada para o cinema, conforme relato para o jornalista Menezes Y Morais, no mesmo 

jornal acima citado: “A experiência era só cineclubismo mesmo. A gente era vidrado em 
cinema. Falava-se nisso de manhã, de tarde, de noite. Nessa época, Glauber Rocha (era 

por volta de 60) começou na Bahia o movimento cinema novo e foi justamente nesta 
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época em que ele filmava Barravento, o primeiro grande filme brasileiro. E nós fizemos 

então um filme que na verdade foi dirigido por Alvino Guimarães, que terminou hoje em 
dia sendo editor de Verbo Encantado - que já acabou no vigésimo número, há poucos 

dias. O filme chamava-se Moleques de Rua, feito por todos nós, Alvino, Caetano, Duda, eu 

e mais alguém que se perdeu no tempo”. 
A verdade é que Torquato Neto sempre pendeu mais para o lado do 

cinema do que para as outras artes. Quando fazia poesia ou se aventurava por outras 
linguagens, ressalta Paulo José Cunha, Torquato Neto estava fazendo cinema. “As letras 

de um pouco, e teve o maior problema de iluminação”. 
 

COLÉGIO DOS IRMÃOS MARISTAS 
 

Torquato estudou dois anos de Científico em Salvador, no internato do 
Colégio Nossa Senhora da Vitória, o Colégio dos Irmãos Maristas, onde, em turma mais 

adiantada, estudava também Gilberto Gil. 
Além da mesada mensal enviada pelo Dr. Heli Nunes, dona Salomé 

mandava, religiosamente, uma caixa de produtos de higiene e mantimentos. Entre outros 
itens, não faltavam carne de sol, sabonetes Alma de Flores, pasta dental Philips e lenços 

bordados com as iniciais TN. Sem falar nas roupas, sempre as mais tradicionais e cafonas, 
que acabavam transformando-o numa figura pitoresca. 

 
EM TORNO DO TEATRO VILA VELHA 

 

Em Salvador, em torno do Teatro Vila Velha, convive com José Carlos 
Capinan, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Maria Bethânia e Gal Costa (na época ainda Maria 

das Graças), dentre outros que, como ele, iriam fazer uma nova história da Música Popular 
Brasileira. 

O Teatro Vila Velha foi inaugurado em 1964. Caetano Veloso foi 
convidado para organizar um show para a sua inauguração e, convocando boa parte dos 

amigos que se reunia aos sábados, na casa de Maria Muniz, faz o Nós, Por Exemplo, na 
noite de 22 de agosto de 1964, com intenção bem definida: “introduzir um grupo de 

jovens compositores, cantores e instrumen-tistas, em maior ou menor medida 
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influenciados pela bossa nova, com preten-sões de renovar a música popular brasileira. 

Provando que essa ambição não era descabida, o show acabou ofuscando todas as outras 
atrações da semana comemorativa. No dia seguinte, era o assunto das conversas nas 

faculdades e bares da cidade (...). Duas semanas mais tarde, o show foi reapresentado, 

com algumas modificações. O sucesso da segunda versão de Nós, Por Exemplo foi maior 
ainda que o da primeira. E o resultado mais evidente da excelente repercussão do show 

foi o convite da produção do Vila Velha para uma temporada mais extensa do grupo, de 
21 a 23 de novembro de 64”, assinala Carlos Calado no livro Tropicália, a história de uma 
revolução musical, Editora 34, SP,  1997, páginas 50, 52, 54. 
 

VOCAÇÃO PARA O JORNALISMO 
 

Torquato Neto, em pouco tempo, descobre sua verdadeira vocação: o 
jornalismo. Começa, então, a colaborar com os jornalzinhos dos colégios e outros que 

apareciam de quando em vez em seu caminho. 
Torquato Neto, diante da descoberta de não querer ser mais diplomata 

e sim jornalista, envia para os pais Heli e Salomé Nunes vários artigos que foram 
publicados nos jornalzinhos da Bahia, informa da mudança de rumo em sua vida e pede 

permissão para se mudar para o Rio de Janeiro, onde encontraria opções melhores de 
trabalhar na chamada grande imprensa.  

 
PRISÕES DE TORQUATO NETO 

 

Torquato foi preso algumas vezes. (Consultar Anísio Félix e Alvino 
Guimarães). 

 
O RIO DE JANEIRO E ANA MARIA 

 
Em janeiro de 1962 vai para o Rio de Janeiro. Termina o Científico e faz 

o vestibular para jornalismo na Faculdade de Filosofia da Universidade do Brasil. Cursa até 
o segundo ano, “ai achei que o negócio tava muito chato e larguei”. 
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Em 1963, durante a inauguração do Teatro da UNE, no antigo Villa-
Lobos da praia do Flamengo, conhece a sua futura mulher Ana Maria Santos e Silva, 
baiana de Ilhéus, retratada por Caetano Veloso, no livro Vereda Tropi-cal, Companhia das 
Letras, SP, 1997, página 136, como “uma mulher inteligente e de personalidade muito 

forte, embora fosse baiana de nascimento tinha crescido no Rio e dizia rindo que odiava o 
sotaque que nós trazíamos de Salvador”. 

Carlos Calado, em seu livro Tropicália - a história de uma revolução 
musical, Editora 34, SP, 1997, página 78, revela uma passagem interessante na vida de 

Torquato Neto e Ana Maria: “Muito tímido, geralmente calado, entre amigos Torquato 
revelava seu humor ferino, Ana jamais esqueceu o primeiro passeio que fizeram juntos, 

logo depois de ser apresentado a ele pelo irmão (Helinho???), no final de 1963. Naquela 
noite decidiram assistir a um show com a sambista Aracy de Almeida, na inauguração do 

teatro da União Nacional dos Estudantes, na praia do Flamengo. Mal entraram na sala, 
Torquato disparou uma das suas: ‘Eu quero sentar bem ali na frente, porque me disseram 

que a Aracy usa cueca. Eu tenho que tirar isso a limpo’”. 
Tratando ainda da timidez de Torquato Neto, Carlos Calado, na página 

79 do citado livro, revela que, neste aspecto, ele só perdia para Gal Costa “mais calada 
ainda do que ele; os dois empatavam até na mania de roer as unhas), Torquato era 

incapaz de cantarolar duas frases musicais com a devida afinação. Provavelmente passaria 
fome como cantor”. 

Nacif Elias, amigo de infância de Torquato Neto, se lembra que certa 
vez presenciou Torquato cantar quando ele morava na Ladeira dos Tabajaras. “Eu era 

casado com a Vera da Portela, uma crioula que dançava no Opinião, e, de vez em quando, 

ele aparecia lá no Geléia Geral. Fomos ao Teatro Opinião, numa daquelas segundas-feiras 
musicais, e, muito corajoso, ele cantou uma de suas músicas. Porque não tinha voz 

nenhuma”. 
 
CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE 
 

Diferentemente dos baianos, “que tínhamos todos desenvolvidos algum 
tipo de crítica ao Rio de Janeiro, Torquato Neto adorava o Rio de Janeiro à maneira dos 

imigrantes tradicionais, desejoso de afastar-se rapidamente de sua província de origem e 
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integrar-se na vida carioca”. (Vereda Tropical, Caetano Veloso, Companhia de Letras, 

137). 
Torquato Neto, ainda no depoimento de Caetano Veloso, “gostava de 

sentir-se atuando na mesma cidade em que Antônio Maria atuara, em que Otto Lara 

Resende atuava, em que Rubem Braga atuava. Sobretudo, parecia-lhe um perpétuo 
milagre que ele vivesse na mesma cidade em que viviam Carlos Drummond de Andrade e 

Nelson Rodrigues. Por vezes, ele seguia um desses dois personagens na rua, sem se 
deixar perceber (assim ele acreditava), e era como se tivesse participado 

clandestinamente de um ritual secreto. O fato de um fotógrafo do centro da cidade exibir 
em sua pequena vitrine a ampliação de uma foto de Drummond, enchia-o de emoção”. 

 
O DESEJO DE MANTER UMA COLUNA JORNALÍSTICA 

 
Caetano Veloso, no livro Vereda Tropical, Companhia das Letras, SP, 

1997, página 137, narra que, embora não saiba bem por intermédio de quem, Torquato 
Neto “foi introduzido nas reuniões da casa de Tereza Cesário Alvim, de onde voltava com 

histórias sobre Paulo Francis e Flávio Rangel que lhe pareciam sempre mais saborosas do 
que a mim que o ouvia com agrado, mais interessado nele do que no objeto dos seus 

relatos. Às vezes ele confessava que seu grande desejo era tornar-se jornalista no Rio, 
manter uma coluna. Comprazia-se em pedir a todos os motoristas de taxi que o 

conduziam pela Zona Sul, que tomassem a praia, pois - e aqui ele olhava sério para o 
motorista como se fosse a própria sensibilidade lírica desafiando o espírito prático - “é 

mais bonito”. Os motoristas cariocas, metropolitanos práticos porém poéticos, fingiam não 

ouvir esse último adendo, e Torquato sorria maroto para mim, duplamente feliz: por fazer 
seu pequeno número de personagem folclórico da cidade, e por reassegurar-se de que 

essa cidade era o Rio de Janeiro”. 
 
INVASÃO DO PRÉDIO DA UNE 

 

O jornalista Nacif Elias diz que Torquato Neto abominava um assunto 
chamado político. Ele era contra todos os “ismos”. Entretanto, nem sempre foi assim. 

Embora esse seja um tema que poucos procurem ressaltar na vida de Torquato Neto, ele 
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era uma figura engajada com as coisas de seu tempo, participante ativo, como opositor 

ferrenho, do processo que estava acontecendo nos anos de chumbo. E é o próprio Nacif 
Elias, que estava com o Torquato Neto no dia, que conta a sua participação na luta 

universitária contra o regime militar. “Nos estávamos no prédio da UNE, naquele 1º de 

abril, na sala da cinemateca, o Torquato batendo um manifesto numa máquina de 
escrever portátil que ele tinha, quando houve a grande invasão por parte da polícia. O pau 

cantou. Para fugir da polícia, do pau, de tudo, dos tiros, dos gritos, do horror, corremos 
para pular o muro lá na Buarque de Macêdo. Era todo mundo correndo, pulando a porra 

daquele muro. O Torquato com os papéis e com a máquina de escrever nas mãos, 
também estava tentando pular o muro, quando um tiro pega exatamente na máquina, 

bicho, por pouco ele não se vai ali. Foi a máquina a salvadora dele. Por um bom tempo, 
ele a conservou como relíquia. Parece que foi essa mesma máquina, que tempos depois 

ele quebrou toda, quando começou o processo da auto-destruição total, queimando tudo, 
dizendo que não ia mais escrever porra nenhuma”. 

 
CANALHA EM CRISE 

 
Em 1964, o cineasta piauiense Miguel Borges realiza o filme Canalha 

em crise, todo filmado na sinuca do Lamas, restaurante localizado no Lago do Machado, 
ao lado do Cine São Luís, no Rio de Janeiro. Em cena, como atores principais Joffre 

Soares, Flávio Miliat e Teresa Raquel. Torquato aparece jogando uma partida de sinuca. 
Canalha em crise, realizado em 1964, somente seria exibido, quase 

todo mutilado pela censura, em 1966. É considerado o ponto crítico do cinema, 

apresentando uma nova linguagem dentro do cinema novo. 
 
REPÓRTER DE SETOR NO GALEÃO 
 

Em 1965, Torquato Neto trabalha como repórter de setor no aeroporto 
do Galeão, no Rio de Janeiro. 

Lena Rios, em entrevista ao autor, informa que, durante certo tempo, 
entre 1970 a 1971, Torquato Neto trabalhou, também, como intérprete de inglês no 

Galeão. 
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PARCERIA COM GILBERTO GIL 
 

Em 1965, Torquato Neto compõe, em parceria com Gilberto Gil, 
Louvação, retumbante sucesso da dupla Elis Regina e Jair Rodrigues, no programa O Fino 
da Bossa da TV Record. 

“O gerente da Gessy Lever, Vicente Creazzo, andava com a pulga atrás 
da orelha. Sua auxiliar Edma teimava em abandonar o posto e deixar a pequena sala em 

que trabalha às escuras. ‘É para economizar energia, seu Vicente, dizia ela. A desculpa 
esfarrapada atiçou ainda mais a curiosidade do chefe, que abriu a porta e acendeu a luz. 

Deparou com um rapaz estendido no chão, roncando como um inocente. ‘Esse cara é 
maluco!’, esbravejou Creazzo, antes de bater a porta e acordar Gilberto Gil, que passara a 

noite no Juão Sebastião Bar, templo da bossa nova em São Paulo, tentando convencer Elis 
Regina a gravar Louvação. Gil, que ganhava o equivalente a US$ 700 por mês, era trainee 

e estava sendo preparado para virar executivo, mas o convívio boêmio com outros 
músicos o obrigava, cada vez mais frequentemente, a dormir de manhã na sala da colega. 

‘Gil, essa vida de gerente é medíocre, não tem nada a ver com você’, emendou Creazzo. 
Hoje, Creazzo está casado com a ex-assistente Edma, a cúmplice de Gil, e o baiano é um 

dos músicos brasileiros do século. (Revista Isto É – O Brasileiro do Século – Categoria 
Música). 

 
LOUVAÇÃO 
 

Letra de Torquato Neto - Música de Gilberto Gil - 1965 
 

Vou fazer a louvação - louvação, louvação 
Do que deve ser louvado - ser louvado, ser louvado 

Meu povo, preste atenção - atenção, atenção 
Repare se estou errado 

Louvando o que bem merece  
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Deixo o que é ruim de lado 

E louvo, pra começar 
Da vida o que é bem maior 

Louvo a esperança da gente 

Na vida, pra ser melhor 
Quem espera sempre alcança 

Três vezes salve a esperança! 
Louvo quem espera sabendo 

Que pra melhor esperar 
Procede bem quem não pára 

De sempre mais trabalhar 
Que só espera sentado 

Quem se acha conformado 
Vou fazendo a louvação - louvação, louvação 

Do que deve ser louvado - ser louvado, ser louvado 
Quem ‘tiver me escutando - atenção, atenção 

Que me escute com cuidado 
Louvando o que bem merece 

Deixo o que é ruim de lado 
Louvo agora e louvo sempre 

O que grande sempre é 
Louvo a força do homem 

E a beleza da mulher 

Louvo a paz pra haver na terra 
Louvo o amor que espanta a guerra 

Louvo a amizade do amigo 
Que comigo há de morrer 

Louvo a vida merecida 
De quem morre pra viver 

Louvo a luta repetida 
Da vida pra não morrer 

Vou fazendo a louvação - louvação, louvação 
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Do que deve ser louvado - ser louvado, ser louvado 

De todos peço atenção - atenção, atenção 
Falo de peito lavado 

Louvando o que bem merece 

Deixo o que é ruim de lado 
Louvo a casa onde se mora 

De junto da companheira 
Louvo o jardim que se planta 

Pra ver crescer a roseira 
Louvo a canção que se canta 

Pra chamar a primavera 
Louvo quem canta e não canta 

Porque não sabe cantar 
Mas que cantará na certa 

Quando enfim se apresentar 
O dia certo e preciso 

De toda a gente cantar 
E assim fiz a louvação - louvação, louvação 

Do que vi pra ser louvado - ser louvado, ser louvado 
Se me ouviram com atenção - atenção, atenção 

Saberão se estive errado 
Louvando o que bem merece 

Deixando o ruim de lado. 

(c) Musiclave Editora Musical Ltda. 
 

Louvação, na interpretação de Fred Goes, Literatura Comentada. 
Gilberto Gil, página 18, “é feita, basicamente, aproveitando adágios popu-lares, numa 

tentativa de sintetizar o pensamento popular. ‘Repare se estou errado’. Tomando o povo 
como interlocutor, emerge aí a visão do artista a serviço da coletividade, visão esta 

presente na produção cultural engajada da época. ‘Quem espera sempre alcança’. O 
aproveitamento do adágio popular ganha relevância devido aos versos que o seguem (pois 

só espera senta-do/quem se acha conformado)”. 
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O sucesso alcançado pela música leva a gravadora Philips a se 

interessar por Gilberto Gil e a contratá-lo para gravar o seu primeiro Lp – Louvação, 
lançado em maio de 1967, com três canções de Torquato Neto: Louvação e A Rua (com 

Gil) e O Rancho da Rosa Encarnada (em parceria também com Geraldo Vandré). 

A partir dai a carreira de Gil toma impulso e ele resolve abandonar 
definitivamente o emprego na Gessy Lever, ingressado através de concurso no final de 

1964, assim que recebeu o diploma de Administrador de Empresas, e passa a se dedicar 
totalmente à música. Separa-se da baiana Belina, com quem estava casado desde o dia 29 

de maio e já tinha duas filhas, e inicia um romance com Nana Caymmi, filha de Dorival. 
“Gil e Nana Caymmi até teriam razões para duvidar do futuro de seu affair. Além de 

casamentos recém-desfeitos, os dois tinham filhos pequenos e moravam a 429km de 
distância um do outro. Sem falar em outro aspecto, bastante sério aos olhos mais provin-

cianos e preconceituosos daquela época: ela era branca e ele, negro. Mesmo assim, nada 
impediu que a atração inicial acabasse se transformando em namoro e, logo depois, em 

um informal casamento”, conta Carlos Calado, em Tropicália - a história de uma revolução 
musical, Editora 34, SP, página 100.  

Essa convivência com Nana Caymmi o estimula ainda mais a enfrentar 
o seu destino. Mas, o futuro na MPB, foi decidido mesmo, ao assistir à gravação do 

programa O Fino da Bossa, sentado na platéia do Teatro Record, depois de aplaudir muito 
Elis Regina e o Zimbro Trio. O programa havia estreado três semanas antes, em março de 

1966. 
Carlos Calado, no livro Tropicália - a história de uma revolução musical, 

Editora 34, SP, 1997, página 82, relata que “Num dia de março de 66, Gil estava 

trabalhando no escritório da Gessy Lever, na Praça da República, quando teve a boa 
surpresa. Para um compositor jovem e ainda pouco conhecido em São Paulo, nada 

poderia ser mais animador do que receber um telefonema da cantora mais popular do 
país, demonstrando estar muito interessada em conhecer suas músicas. Naquela mesma 

tarde, ao final do trabalho, Gil atendeu o convite. O apartamento de Elis ficava a um pulo 
dali, na esquina das avenidas Rio Branco e Ipiranga. 

Dias antes, ao retornar ao país, após uma viagem de dois meses pela 
Europa, a famosa ‘Pimentinha’ também tivera uma surpresa. Viu a hegemonia de seu 

programa de televisão, O Fino da Bossa, ser ameaçada pelo sucesso da Jovem Guarda, o 
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programa que o ‘Brasa’ Roberto Carlos e sua turma - destacando o ‘Tremendão’ Erasmo 

Carlos, a ‘Ternurinha’ Wanderléa, a ‘Queijinho de Minas’ Martinha e conjuntos como os 
Golden Boys, o Trio Esperança e os Vips, entre outros - animavam nas tardes de sábado, 

pela mesma TV Record. Para enfrentar a briga de audiência, a cantora não perdeu tempo: 

decidiu fazer mudanças no programa e introduzir novidades em seu repertório. 
Elias achou graça, ao ver Gil de terno e gravata, com pinta de 

executivo, carregando uma pasta modelo 007. Mas bastou ouvir algumas músicas inéditas 
do rapaz, como Louvação (parceira com Torquato Neto) e Ladainha (com letra de 

Capinan), para que Elias esquecesse as aparências e aprovasse na hora a indicação de 
Edu Lobo. Aqueles canções, com um certo sotaque nordestino e boas doses de indignação 

social, eram exatamente o que ela estava procurando”. 
 

LOUVAÇÃO E A  RESPOSTA AO FINO DA BOSSA 
 

Louvação deu ao Gil a oportunidade de comandar um programa de 
televisão em resposta aO Fino da bossa, um programa da Tv Record, estruturado na base 

dos shows do Paramount produzidos por Walter Silva. Transformou-se no QG das últimas 
atividades da BN. Elis conquistou a audiência da Tv em seu horário, mantendo lotado o 

auditório do antigo Cine Rio da rua da Consolação, de São Paulo. Perdeu o prestígio em 
função da Jovem Guarda. (Augusto de Campos, Balanço da Bossa e outras Bossas, p 118). 

Gilberto Gil, em depoimento à revista Realidade, dezembro de 1968, 
conta que vinha do Rio toda semana para fazer o programa, “e já vinha de farda, quer 

dizer, já vinha de smoking. O programa acabou esvaziando logo, mas só depois é que a 

gente entendeu porque. Nós estávamos tentando alimentar uma guerra que, se não 
estivesse perdida há muito tempo, era pelo menos sem sentido, que era a luta contra a 

jovem guarda e seu principal armamento - a guitarra elétrica”. 
Torquato Neto, na mesma revista Realidade, informa que quando fez a 

letra de Louvação tinha “a absoluta certeza do valor de tudo, de cada coisa. Dai a 
separação que fiz, dividindo o mundo em duas metades bem definidas - louvando o que 

bem merece e deixando o ruim de lado. Hoje, já sou capaz de distinguir entre um fato 
particular e o processo a que ele pertence. Eu não sou de plantar bananeira em 

apartamento”. 
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O jornalista Carlos Calado, no livro Tropicália - a história de uma 
revolução musical, Editora 34, SP, página 79, diz que, no início de 1966, “Com Belina em 
Salvador, prestes a parir Nara, primeira filha do casal, Gil passou a hospedar amigos como 

Torquato, o também poeta e letrista José Carlos Capinan, o compositor Geraldo Vandré e 

cineasta e eventual letrista Ruy Guerra. Não foi à toa que durante esse período o lar dos 
Gil Moreira, que ficava no afastado bairro de Cidade Vargas, no extremo sul da cidade, 

ganhou o apelido de ‘pensão dos baianos’”. 
 

PARCERIA COM CAETANO VELOSO 
 

Em entrevista concedida ao jornalista Marcos Augusto Gonçalves, para o 
jornal Folha de São Paulo, domingo, 8 de novembro de 1992, caderno Mais, 6-5, sob o 

título Ele era doce, diz Caetano, o compositor baiano informa que a sua primeira parceira 
com Torquato Neto “Talvez tenha sido Minha Namorada. Talvez tenha havido alguma 

colaboração antes que não chegou a ser veiculada. Minha Namorada é de 66, quando vim 
morar no Rio. Mas eu conheci o Torquato através do Duda Machado, na Bahia. Ele era 

muito jovem. Não sei se mais jovem do que Duda, que naquela época era muito mais 
moço que eu (risos)”. 

Torquato Neto tem, em parceria com Caetano Veloso, Deus Vos Salve Essa 
Casa Santa; Chapada do Corisco (  ? ); Nenhuma Dor; Mamãe, Coragem e Ai de Mim, 
Copacana. 

No livro Caetano, Esse Cara, de Heber Fonseca, Editora Revan, RJ, 1993, 

página 171, dá conta de uma parceria entre Caetano Veloso e Torquato Neto com uma 

música chamada Capitão Lampião. 
 

CHAPADA DO CORISCO 
 

Se eu disser 

Que quero ir até 

O outro lado do mar 
Não acredite eu vou 

Querer até ficar 
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Se eu disser 

Que quero ir até 
Do outro lado de lá 

Não me pergunte 

Não vou querer contar 
As Sete Cidades mortas 

Sete pedras sete portas 
 
 
Chapada do Corisco nasceu de uma conversa de Torquato Neto com 

Lena Rios, na beira do Rio Parnaíba, quando a Barradinha pediu para ele compor uma 
música que falasse de Teresina. “Torquarto Neto era de uma teresinensidade muito 

grande. Embora, às vezes, ele não admitisse isso, adorava falar do rio Parnaíba, falar do 
Barrocão, da Chapada do Corisco, com certeza”, afirma Lena Rios. 

 
AI DE MIM, COPACABANA 
 
Um dia depois do outro 

Numa casa abandonada 
Numa avenida 

Pelas três da madrugada 
Num barco sem vela aberta 

Nesse mar 

Nesse mar sem rumo certo 
Longe de ti 

Ou bem perto 
É indiferente, meu bem 

Um dia depois do outro 
Ao teu lado ou sem ninguém 

No mês que vem 
Neste país que me engana 

Ai de mim, Copacabana 
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Ai de mim: quero 

Voar no concorde 
Tomar o vento de assalto 

Numa viagem num salto 

(voc6e olha nos meus olhos 
e não vê nada – 

é assim mesmo 
que eu quero ser olhado). 

Um dia depois do outro 
Talvez no ano passado 

É indiferente 
Minha vida na tua vida 

Meu sonho desesperado 
Nossos filhos nosso fusca 

Nossa butique na Augusta 
O ford galaxie, o medo 

De não ter um ford galaxie 
O táxi o bonde a rua 

Meu amor, é indiferente 
Minha mãe teu pai a lua 

Nesse país que me engana 
Ai de mim, Copacabana 

Ai de mim, Copacabana 

Ai de mim, Copacabana 
Ai de mim. 

 
(Musicada por Caetano Veloso). 
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BOSSA NOVA 

 
A bossa nova veio pegá-lo no Rio de Janeiro, juntamente com Caetano 

Veloso, Edu Lobo, e Gilberto Gil, participando do grupo baiano, responsável pelo 

movimento de renovação da Música Popular Brasileira. 
“A geração dos mocassins sem meia, camisa de manga curta e calças 

cigarrete inventou a bossa. Uma bossa novinha em folha, mistura de jazz com samba, 
traduzida num canto descontraído e intimista. Um grupo de moços vestidos de maneira 

despojada encontrou um jeito de fazer música com a cara da zona sul do Rio de Janeiro. 
‘A bossa nova é movimento específico dos setores urbanos, brancos e de classe média, da 

zona sul carioca, filão musical de natureza diversa da do samba tradicional e de base 
negra; ou da dos nordestinos e sertanejos de base nitidamente folclórica ou popular. A 

classe média ascendente da zona sul encontrava o seu canal de expressão’, sintetiza Artur 
da Távola no livro 40 anos de bossa nova. A mélange era filha legítima da inocência que 

antecedeu a dureza cor de chumbo dos anos de ditadura militar e do otimismo que 
empolgou o pós-guerra. A criação deste produto sofisticado envolveu gente com a 

grandeza musical de Tom Jobim, João Gilberto, Nara Leão, Carlos Lira e Roberto 
Menescal. Seu marco inicial foi o lançamento do disco Canção do amor demais, gravado 

por Elisete Cardoso com acompanhamento do celebrado João Gilberto. A exaltação 
planetária da bossa nova foi alcançada num festival do gênero realizado no Carnegie Hall 

de Nova York, em 1962. A gravação de Garota de Ipanema por Frank Sinatra, transformou 
Jobim e seu parceiro Vinícius de Moraes nos autores de uma das canções mais tocadas 

pelo mundo. A música não atravessou incólume as transformações impostas pela história. 

Em meados dos anos 60, o aprofundamento da crise política impulsionou uma vertente 
mais engajada, liderada por figuras como Geraldo Vandré, Edu Lobo e Sérgio Ricardo. A 

fase produziu a combativa Para não dizer que não falei das flores, hino de uma juventude 
rebelada e alternativa. Outra reviravolta aconteceu na década seguinte, com a reação 

contra a americanização da cultura. ‘O movimento chamado bossa nova constituiu, há 20 
anos, a primeira tentativa bem-sucedida da classe média brasileira de parecer americana’, 

escreveu o crítico José Ramos Tinhorão na edição do Jornal do Brasil de 3 de fevereiro de 
1979. O tropicalismo de Gilberto Gil e Caetano Veloso tingiu de nacionalismo os acordes 
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da música brasileira, encerrando a fase dourada da bossa nova”. (Revista Isto É  - Bossa 
Nova, nº 1578 – 29 de dezembro de 1999). 
 

TROPICALISMO OU CRUZADA TROPICALISTA 

 
Em 1967, Torquato Neto, juntamente com o poeta José Carlos Capinan, 

se reúne com a Caetano, Gil, Gal, Tom Zé, ao maestro Rogério Duprat e, unidos, iniciam o 
movimento Tropicalista. “Assumem o subde-senvolvimento brasileiro, aproveitam 

elementos estrangeiros e reintepretam-nos, segundo uma ótica antropofágica. Desse 
modo, adotam uma atitude de questionamento de costumes e comportamentos que 

ultrapassa a própria música”. (Literatura Comentada. Gilberto Gil, p 5, Fred de Goes). 
O tropicalismo é um movimento cultural iniciado na década de 60 que 

atingiu, posteriormente, outros setores artísticos. Nascido sob a impressão da 
antropofagia oswaldiana, teve em Torquato Neto um dos seus mais atuantes e radicais 

integrantes: “Esse termo Tropicália foi criado pela imprensa, em 68, quando um grupo de 
baianos (eu era o único piauiense), entre eles Gil, Caetano e Gal, surgiu com uma nova 

bagagem de composições. Um estilo diferente. Nós éramos amigos de verdade. Não 
necessitávamos de um local determinado para o encontro. Estávamos sempre juntos. Essa 

história de ‘ismos’ é muito chata, reduz a coisa momentânea, e a Tropicália é uma coisa 
de repercussão enorme, além do prazo. E eu queria dizer aqui é que a Tropicália, no 

sentido da música, foi uma radicalização tão grande quanto a poesia concreta também foi 
no sentido da poesia. Quer dizer, a gente  mexeu exatamente com a forma da música 

brasileira. E eu acredito sinceramente que isso é a coisa importante em qualquer processo 

cultural. Ou você mexe com a forma ou não mexe com nada”. 
Caetano Veloso já definiu o tropicalismo como um neo-antropo-

fagismo. 
Antropofagismo é mais um ciclo dentro do segundo momento 

modernista iniciado em 1928 por um grupo de intelectuais paulistas capitaneados por 
Oswald de Andrade. O movimento, segundo Raul Bopp, visava a captar “debaixo de um 

Brasil de fisionomia externa ‘uma outra nação’ de enlaces profundos, ainda incógnita. Esta 
subcorrente do modernismo deveria descer às fontes genuínas, ainda puras, para captar 

germes de renovação e deveria ainda retomar este Brasil subjacente, de alma 
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embrionária, congregados de assombros... e procurar alcançar uma síntese cultural 

própria, com maior densidade de consciência nacional”, o que, como já vimos, foi muito 
bem captado por Hélio Oticica na teorização da sua proposta tropicalista. 

Uma das fontes inspiradoras do movimento foi a exposição Tropicália 

que o artista plástico Hélio Oiticica realizou em abril de 1967 no Museu de Arte Moderna 
do Rio de Janeiro, tendo como objetivo principal “contribuir fortemente para essa 

objetivação de uma imagem brasileira total, para a derrubada do mito universalista da 
cultura brasileira, toda calcada na Europa e na América do Norte, num arianismo 

inadmissível aqui: na verdade, quis eu com a Tropicália criar o mito da miscigenação - 
somos negros, índios, brancos, tudo ao mesmo tempo - nossa cultura nada tema a ver 

com a européia, apesar de estar hoje a ela submetida: só o negro e o índio não 
capitularam a ela. Quem não tiver consciência disto que caia fora”. 

Hélio Oiticica, indo mais além na sua formulação, ressalta que “para a 
criação de uma verdadeira cultura brasileira, característica e forte, expressiva ao menos, 

essa herança maldita européia e americana terá que ser absolvida, antropofagicamente, 
pela negra e índia de nossa terra, que na verdade são as únicas significativas, pois a 

maioria dos produtos da arte brasileira é híbrida, intelectualizada ao extremo, vazia de um 
significado próprio”. 

Interessante é o estudo de Nadiá Paulo Ferreira, publicado na Revista 
de Cultura Vozes, ano 66, volume LXVI, de dezembro de 1972, nº 10, páginas de 6 a 15 

que, por edição esgotada e ser de alto teor, publico, aqui, na íntegra: 
 

TROPICALISMO; RETOMADA OSWALDIANA 
 

NADIÁ PAULO FERREIRA 
 

O é a retomada da posição oswaldiana em face à cultura brasileira. 

Tem como estratégia contestar um procedimento que, em suas variáveis contextuais, 
apresenta um material constante: a temática do nacionalismo. Esta temática está 

comprometida com um tratamento de linguagem, que denominaremos de verbalismo. 
Entendendo como tal a presença de uma retorização na qual a taxa de redundância se 

marca pelo uso de uma morfologia extensa investida de uma semântica restrita. É 
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representante do sentimentalismo e saudosismo, construindo uma escrita que produzum 

efeito cartático, transformando o procedimento artístico numa máquina de produzir 
“lágrimas”. Um discurso que, envolvendo o receptor, realiza o efeito de reconhecimento, 

próprio da função do discurso ideológico. Não estamos querendo nos descentrar da 

linguagem para fixarmos na figura do preceptor, na medida em que um procedimento 
descritivo desta marcaria o seu não-processo-de-transformação (presença da 

redundância) como suporte que possibilita o envolvimento por parte do receptor. Dito de 
outra forma, são discursos marcados por um solo fixo, no nível sintático, cujo investimento 

semântico (representante de um determinado momento histórico) será o elemento 
motivador para o efeito catártico. 

A conjunção simultânea entre nacionalismo e verbalismo remete para 
um porblema teórico: a definição do ideológico. Este é um dos níveis de uma totalidade 

social (que comporta outros dois: o econômico e o jurídico-político) cuja função é dotar o 
homem concreto de atitudes-representações-sociais-atitudes-comportamentos para que 

ele se insira neste todo social completamente estruturado. Este processo se dá na 
organização de um sistema simbólico que estrutura signos imaginários, porque contínuos 

como uma dada realidade social, que (ele) os crê contínuos, não por uma opção 
individual, mas por ser produto de um sistema social no qual a ideologia tem uma função 

precisa: manter o equilíbrio das relações sociais a fim de que se mantenha um 
determinado modo de produção. Por isso Althusser a denominou de super-instância, ou 

seja, aquele nível responsável pela transparência dos outros (níveis) na estrutura social: o 
homem concreto só toma conhecimento deles através de suas versões fictícias realizando-

se assim seu efeito de reconhecimento. Pela mesma razão o nacionalismo, como uma 

opção temática, corresponde a uma explicação fictícia da realidade brasileira na medida 
em que ele é uma resposta ao modo de produção de bens materiais, segundo a ótica 

estruturante da classe dominante. 
Não nos esqueçamos que falar em ideologia é falar em ideologia da 

classe dominante, pois todos os membros da comunidade se envolvem nessa versão 
fictícia que distribui papéis e funções demarcadas para serem exercidas. Daí dizer Antônio 

Sérgio mendonça: “Convencerá a classe dominante de sua função e reservará para a 
classe dominada o papel sem voz no palco da história”.1 
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Se o caminhar histórico explicitou a opção da nossa “burguesia 

nacional”, espelhando a imaginaridade de nossa esquerda, repensar nossa realidade sem 
o emblema nacionalizante exige como tarefa simultânea o repensar novas formas de 

expressão. O tropicalismo, fiel ao pensamento de Maiakovski “sem forma revolucionária 

não há arte revolucionária”, ao (re) propor um rompimento com as bases desse 
procedimento recorrerá a algumas táticas que permitem o realizar de sua estratégica: a 

paródia e o uso da antimetáfora. Estas já tinham sua base lançada por Oswald de 
Andrade. Como paródia, não confundida com metalinguagem, entendemos a escritura 

que, para criticar os valores, representantes de uma dada cultura, apropia-se de suas 
versões para desatualizá-las, criando um sentido, que, na linguagem destas, correspondia 

a um espaço vazio. 
Estas (versões) se escrevem num espaço determinado, que definimos 

anteriormente como discurso ideológico. Este discurso se erige a partir do código, o lugar 
onde fixa uma cultura. Entendemos como tal o solo positivo, que é o de uma ordem 

fictícia, que, ao se mostrar como real, delimita o espaço que o homem concreto há de 
habitar. Se a função de toda cultura é marcar diferenças para imediatamente recolher 

identidade (estabelecer a ordem das coisas), esta se realizará a partir de e em nome da 
proibição, marcando o que Foucault denomina o lugar do Mesmo. 2 Este promove uma 

reduplicação cêntrica não dando possibilidade de ser pensar o Outro, i. é, de se pensar 
fora dos limites do código. Estrutura-se uma representação na medida em que o que é 

dado como imaginário é consumido como real. Ora, a paródia lança mão dessa 
representação através da utilização de modelos já-dados para explicitar a impossibilidade 

do Mesmo pensar o Outro. Transforma o impensado daquele no pensado deste. É uma 

agressão que assimila a linguagem do Mesmo para mostrá-la incompatível com a realidade 
e denunciar seu caráter de imaginaridade. Neste procedimento reside sua antropofagia. 

A antimetáfora consiste na quebra do desdobramento natural do 
sentido ideológico pelo imprevisto; tem um papel agressivo porque instaura o 

aparentemente absurdo, do ponto de vista do código, introdu-zindo um léxico que 
compromete culturalmente o objeto criticado. É o que Décio Pignatari chama de “Palavra 

Direta”, “a palavra nua e seca”. 3 
Em termos de exemplificação, abordaremos o poema de Oswald de 

Andrade “História da Pátria”. 
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As escolhas do léxico (Aventureiros/Bacharéis/Cruzes de Cris-

to/Donatários/Flibusteiros/Governadores/Holandeses) e do procedimento que assinalam a 
técnica de apropriação deste texto, que consiste em dispor os termos numa narrativa que 

demonstre cronologicamente a participação deles na história. Realiza-se assim a paródia 

sobre o livro de História do Brasil (o modelo a ser transformado) pela introdução de um 
léxico (barquinha) que marca o estranhamento, do ponto de vista do código, porque este 

atribui àquele um tratamento referencial. O livro de histéria é ao mesmo tempo deglutido 
e ridicularizado pelo campo semântico de “barquinha/cheinha”, que funcionam como 

antimetáforas. A reiteração de “barquinha”na composiçãodo texto é um suporte investido 
de ambigüidade, no nível do significado: a ironia se faz por e pela presença do verbalismo, 

que é por ela descentralizado. Assim, o uso do clichê “poético” (“No litoral azul de meu 
Brasil”) tem para o verbalismo uma função diversa da produzida pela ironia... Certos de 

que não só a análise não se esgota, como também deixamos alguns procedi-mentos 
silenciados, acreditamos ter atingido nosso objetivo: determo-nos naquilo que foi por nós 

de paródia e antimetáfora. 
Ainda, em termos de exemplificação, citamos o poema As quatro gares 

no qual o núcleo semântico da antimatéria desestrutura a caracterização familiar, que se 
vinha constituindo na narrativa. A presença de uma ironia contundente nos é dada pela 

escolha semântica e gráfica: a 1ª, assinalanda no emprego da antimetáfora (latrina) e a 
segunda, pela utilização do grafema (o fato de ser redigido como se fosse o 

prolongamento de um convite de casamento). Oswald representa a própria representação 
ao se utilizar de modelos já dados, compromi-ssados historicamente com a semântica do 

Mesm, e vinculados à instância do Outro, na medida em que por um processo de 

transformação sua lingaugem fala do silêncio da outra linguagem utilizada. Não podemos 
compreender a paródia como um processo metalingüístico porque ela não se reduz a uma 

mera reduplicação, como tentamos acima demonstrar. Quanto ao processo 
metalingüístico, lembramo-nos de Jacques-Alain Miller que, ao falar de sua 

impossibilidade, explicita seu caráter reduplicativo com aquele “processo de diferenciação 
do idêntico, ou seja, uma mera ëstrutura da repetição”. 5 

Na música a deglutição se instaura nos meados de 1966, não só no 
plano tonal, como no semântico. Já nos disse Nietzche que tudo que é decisivo se constrói 
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apesar de. A música de Caetano e Gil se constrói apesar da música de protesto e 

saudosita (aquela está para Caetano-Gil assim como a TUSP estava para Celso (José)). 
A Tropicália (como se intitulavam os componentes deste movi-mento 

musical) retioru da Bossa Nova apenas seus elementos radicais problemáticos. Estes, 

segundo Augusto de campos6, se concentraram basicamente na interpretação, um estilo 
“anti-operístico”, que adota uma encenação discreta e direta. O cantar da Bossa Nova se 

opõe a uma tradição de interpretação musical brasileira em que o sentimentalismo se fazia 
presente nos agudos vocais de nossos intérpretes. No entanto, a Bossa Nova só se 

prendeu a um consumo restrito (aspecto da indústria cultural), como, a partir da música 
de protesto, pouco pode oferecer senão o pueril e mundano SO/SAL/MAR... Quanto ao 

primeiro aspecto, ouçamos o depoimento de Augusto de Campos: 
“Mesmo depois do sucesso extraordinário nos E.U.A, o número de 

consumidoresda B N continuou reduzido, embora já estivesse consolida-da a sua posição, 
a princípio tão negada e combatida, inclusive pela maioria dos remanescentes da velha 

guarda (intérpretes e críticos)”.7 
Em relação ao segundo aspecto, ele foi o grande responsável para o 

refortalecimento da corrente tradicionalista, que pregava, em nome do nacionalismo, uma 
reconciliação com as formas mais tradicionais de nossa música, tentando anular a 

contribuição da Bossa Nova para a trajetória evolutiva da música popular brasileira. 
Caetano-Gil, entre outros compositores, retomam esta linha criativa, decretando a morte 

de uma opção nacionalista, em nome de uma música nacional-universal. Mas, os 
oponentes da Tropicália elegem como idolo o autor de Roda Viva, que, prisioneiro de 

consumo esteriotipado, que ele mesmo procu-rou combater, se torna o último baluarte de 

um lirismo açucarado, remanescente de nossa tradição sentimentalista, que repousa na 
discursividade. Se nem todas as composições de Chico Buarque mere-ciam este triste fim 

(ex.: Pedro Pedreiro), Carolina não é o caso, e como tal passa a ser defendida pelos 
velhos guardiães de nossa cultura, na medida em que suscita as atitudes saudosistas 

daqueles que defendiam o procedimento liricizante de nossa cultura musical. Augusto de 
Campos comenta a respeito de certas músicas de Chico Buarque: 

“O Chico menos exigente de Carolina está sendo usado muito mais do 
que pelos mecanismo da comunicação de massa, por uma crítica superada, presa a uma 

visão tímida e saudosista de nossa cultura musical, ...8 A Banda de Chico Buarque foi uma 
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ducha de serenidade, um tranqüilizante para o equilíbrio nervoso de nossa música. Mas, 

na sua indsição entre Noel e João Gilberto, Chico pagou tributo à redundância. A 
Tradicional Família Musical festejou, principalmente, mais um eternel retour, mais um 

“retorno às fontes”. 9 

Mas a retomada da linha evolutiva da música popular brasileira pelo 
chamdo grupo baiano revive as discussões de 22 entre as poéticas de Oswald e Mário de 

Andrade. Caetano Veloso, ao tomar conhecimento das obras oswaldianas, declara-se seu 
fiel seguidor: 

“Atualmente eu componho depois de ter visto O Rei da Vela. O 
espetáculo é a coisa mais importante que vi. Acho a obra de Oswald enormemente 

significativa. Fiquei impressionado, assutado mesmo (...). Fico apaixonado por sentir 
dentro da obra de Oswald um movimento que tem a violência que eu gostaria de ter 

contra as coisas da estagnação, contra a seriedade. É fácil você compreender como 
Oswald de Andrade deve ser importante para mim, tendo passado por esse processo, 

tendo ficado apaixonado por um certo deboche diante da mania da seriedade em que caiu 
a B. N. (...). Uma outra importância muito grande de Oswald para mim é a de esclarecer 

certas coisas, de me dar argumentos novos para discutir e para continuar criando, para 
conhecer melhor minha própria posição. Todas aquelas idéias dele sobre pau-brasil, 

antropofagismo, realmente oferecem argumentos atualíssimos que são novos mesmo 
diante daquilo que estabelecem como novo (...). O tropicalismo é um neo-

antropofagismo”. 
Os adeptos do tradicionalismo musical lançam mão de Mário de 

Andrade. Esta escolha é bastante significativa na medida em que reflete bem a posição 

desses dois participantes da semana modernista. Enquanto o primeiro foi um grande 
combatedor do nacionalismo ufanista, propondo através de seus manifestos (Pau-Brasil e 

Antropofágico) e sua obra poética uma visão crítica e deglutidora de nossa realidade (para 
tal não vacilou em recorrer a fontes estrangeiras <canibalismo, futurismo>; para 

encontrar uma nova forma de expressão que libertasse a nossa poesia de fórmulas 
nacionalóides e/ou discursivas); enfim, “nenhuma fórmula para a contemporânea 

expressão do mundo”, VER COM OS OLHOS LIVRES 11, já o segundo tem como trajetória 
a oscilação entre tentativa de construir uma nova linguagem e a recaída num sentimenta-

lismo romântico, ambigüidade de que nunca conseguiu se libertar. Luiz Costa Lima 
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explicitando esta duplicidade afirma que “Mário permanece um romântico inebriado a 

desconfiar, entretanto, desta ebriez”. 12 Desconfiança, aliás, ineficaz que nunca o libertou 
de um procedimento subjetivista na sua obra poética. Quanto ao Macunaíma, seria um 

caso à parte, que deixaremos para comentar mais adiante. 

Esclarecida a ligação tropicalismo-Oswald. Vejamos sua definição feita 
por um dos compositores mais importantes: 

“Tropicalismo é uma tentativa de superar o nosso subdesenvolvi-mento, 
partindo exatamente do elemento ‘cafona’ de nossa cultura, difundido e fundido ao que 

houvesse mais avançado industrialmente, como as guitarras e a roupa de plástico. Não 
posso negar o que já li, nem posso negar onde vivo”. 13 

Ma se em 1968 o grupo baiano já tinha conhecimento de Oswald de 
Andrade, o mesmo não acontece à época do lançamento do LP Tropicália. E o que 

constatamos? A concretização do Brasil-Pau-Brasil como propugnava Oswald: em Alegria, 
Alegria (numa de suas faixas) temos a representação da realidade brasileira, por uma 

técnica de readymademia colagem dos ritmos cotidianos que se reorganizam pela 
montagem na qual os elementos contextuais se justapõe em verdadeiras codificações que 

retratam o painel tropical: a mesclagem entre o mais atrasado (tradições arraigadas como 
casamento) e o mais avançado industrialmente, e/o como diria Oswald, ‘velhas 

senzalas/transfiguradas pela picareta do Progresso’. A artificialidade de nossa cultura é 
falada pelo confrontar entre fenômenos de contestação (guerrilhas/cardinales bonitas, 

caras de presidente/grandes beijos de amor, bandeira/bomba e Brigitte Bardot). 
Abrimos um parênteses para relembrar aos nacionalóides que Caetano, 

repetindo a experiência oswaldiana, utiliza uma forma de expressão (a montagem) cuja 

origem remonta ao movimento dadá, e nem por isso, ou por causa disso, deixa de falar a 
historicidade de nossa realidade que é encoberta pela ideologia, concretizando, assim, 

através de uma prática específica (musical) a função da produção artística. E neste sentido 
podemos falar de uma prática participante que, unindo a cafona à roupa de plásticom 

tenta se apropriar da ideologia industrial, onde ela se encontra para envenenar o seu 
código. 

Vários exemplos poderiam, ainda, ser dados, mas nos restringimos, 
somente, a algumas referências, visto ser nosso propósito, apenas, um delineamento 

deste aspecto cultural de nossa realidade. Citamos a música de Gilberto Gil,  Soy Loco Por 
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Ti, América (feita em co-autoria com Capinan), e a de Caetano, Superbacana, para 

ressaltar o caráter antropofágico deste tropicalismo musical. A primeira no seu papel 
desmistificador de uma opção nacionalista: sua composição é a fusão de vários ritmos 

latino-americanos e sua letra é um entrecuzamento de idiomas, onde o português e o 

castelhano são permutacionados, numa justaposição de planos, construindo uma 
mensagem cuja tônica é a integração de todos os países latino-americanos, a partir de 

uma mesma problemática – a América para os latino-americanos e/ou que se possa 
pronunciar o nome do homem morto... 

Já a segunda, é uma aguçada crítica aos mass media, que através de 
suas mensagens publicitárias “standardizam” os gastos, a fim de que se exerça a dupla 

função da publicidade: consumindo os produtos, os homens concretos interiorizam a 
marca da identidade, garantindo assim rica inserção na lei da ordem de uma dada 

realidade social. Ou, como diz Baudrillard, a publicidade, ao informar seus consumidores 
dos seus próprios desejos, adverte-os, racionaliza-se a seus próprios olhos, para melhor 

impora ordem real da distribuição dos bens materiais do modo de produção capitalista – 
os slogans e suas imagens fazem com que uma instância social imaginária seja 

interiorizada: 
“‘A sociedade adapta-se totalmente a você, integre-se totalmente nela’, 

é claro que a reciprocidade é falsificada: é uma instância imaginária que se adapta a você, 
enquanto que, em troca, você se adapta a uma ordem bem real”. 15 

Esta imaginaridade social da propaganda é representada (na letra da 
música) pela reiteração exaustiva do prefixo “super”que condensa a significação 

persuasiva da publicidade aos super-heróis das histórias em quadrinhos, enfeixando-se 

numa mesma máquina consumidora. A prática musical da tropicália se exerce “contra o 
vento”, ou seja, contra a “Tradicional Família Musical”, contra uma esquerda (pró-

discursiva) e contra o sistema de uma sociedade de consumo que, planificando a 
existência dos homens-concretos, forja necessidades, fictícias que – ao se tornarem 

“reais”- os coloca sendo conduzidos pela história, onde sua participação é a não 
participação. É a consciência histórica do momento que determina as tomadas de posição 

dos participantes da Tropicália, onde a letra de suas músicas se interseccionam por 
simultaneidade às atitudes-comportamentos, produzindo um efeito de choque, que para 

eles era a única saída possível para a conjutura de então. Para a obtenção deste (efeito de 
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choque) utilizam como matéria-prima a encenação circense de Chacrinha e a atitude 

irrisória da joverm Guarda (“E que tudo mais vá pro inferno, Pode vir quente que eu estou 
fervendo”). 

Parece-nos de suma importância tentar recolocar a problema da Jovem 

Guarda e do Chacrinha que, na época conturbada das discussões pró e contra a tropicália, 
aqueles que se colocaram a favor, acabaram dando um caráter de agressividade à Jovem 

Guarda e um papel revolucionário ao Chacrinha, de tal forma que já não se fazia mais 
distinção entre eles e a tropicália. Em tal equívoco se  insere Augusto de Campos: 

“Curiosamente, porém, a agressividade sóbria e disponível da Jovem 
Guarda (...) se revelava mais contudente e eficaz que a retórica empostada da Música 

Popular Brasileira”. 14 
Augusto de Campos, a nosso ver, ressalta apenas um lado da medalha, 

sem ver seu reverso. Se, por um lado, a jovem Guarda foi um impacto no panorama 
musical, abalando a defesa de uma logicidade que apelava para a consciência das massas; 

por outro, este impacto foi anexado às exigências de uma nova estética industrial e sua 
contundência se transformava numa receita ideológica para ser vendida e consumida. 

Instaura-se a Homeopatia do irrisório através da imagem de jovens irresponsáveis sem 
preocupação político-social. 

Quanto ao Chacrinha, a encenação circense do seu programa lança 
mão de elementos visuais que, coadunados a uma não-lenearidade da narrativa, criam 

uma tensão responsável pela dinamicidade do espetáculo. As roupas do Chacrinha se 
incorporam à estrutura visual e à din6amica da tensão, marcando o caráterde 

agressividade do espetáculo. Os tele-espectadores e o auditório não assistem 

passivamente o programa. A participação do sujeito-observador é solicitada pela 
alternância significativa dos prêmios que se dirigem a uma meta: compensar o melhor 

artista e /ou quem tiver o maior nariz etc., depois de prolongado “sacrifício”. Este consiste 
sempre, por parte do candidato, em cumprir uma tarefa (que vai desde o cantar até ter 

que comer uma barata viva), que para os “humanistas”se define como imoral, aviltadora 
da dignidade humana. E, justamente, o que é classificado de “indigno” torna  o seu 

programa um espetáculo grotesco e atraente para aqueles que esperam uma ‘chance”. A 
diferença do Chacrinha em relação a outros programas (Flávio, Dercy, Silvestre etc...) se 

instaura na medida em que a “chance” é oferecida sem uma explicação prévia, ou como 
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diz Chaim Samuel Katz, sem uma “linguagem complementar”: enquanto nos outros 

programas, 
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“o candidato mais miserável, infeliz e doente ganha prêmios. Através da 

tipificação ele é incorporado à sociedade que antes o recusava! Ela o localiza e lhe 
estabelece um lugar no seu nobre seio. Ele será disposto numa cadeia de significações 

que terá como vetorial a proteção social e a bondade humana”. 17 

No Chacrinha se explicita a marginalização social do candidato na 
medida em que as tarefas que lhe são designadas provocam situações grotescas, que só 

poderiam ser aceitas por aquele que no seu contidiano as vivencia. Logo “quando alguém 
come uma barata viva para ganhar mil cruzeiros novos, este alguém só pode ser um 

expelido da sociedade...”. 18 
Mas a esta organicidade chacrinesca outorgaram uma caráter político, 

idêntico a atuação da tropicália. Confusão que na época pode ser entendida porque se, 
por um lado, os mesmos que criticavam o tropicalismo do grupo baiano se lançavam na 

defesa de Silvestre (e outros) para atacarem o “Velho Guerreiro”, por outro os 
participantes da tropicália lançavam mão dos elementos grotescos do Chacrinha e os 

associavam às letras de suas músicas para produzirem uma imagem agressiva, com cujo 
efeito de choque objetivaram envenenar o código de uma sociedade de consumo. 

A diferença de proposições, Chacrinha/Jovem Guarda X Tropicá-lia, se 
explicita quando este último passa a ser reprimido, e aqueles  que lhe serviram de 

matéria-prima permanecem impunes e vencedores de uma nova forma de expressão 
industrial: a música “descomprometida”, que se dessacraliza a anexar temas, que eram 

classificados como banais e/ou sacros (cf. Jesus Cristo, de Roberto Carlos), e o programa 
que destrói a barreira do moral X imoral, porque, apesar do “humanismo”, consegue 

vender os comentários e os comestíveis das Casas da Banha. Institucionaliza-se a palavra 

tropicalismo porque seu caráter antropofági-co se esvazia, para restar apenas seus 
escombros, ou seja, a agressão envolvida por uma capa de cetim que mantém 

ilusoriamente um sonho que não se realizou... Se o Tropicalismo foi uma resposta política, 
numa determinada conjuntura, que se frustou, esta passou a ser um espaço vazio, que só 

o caminhar da história refalará ou não... 
O fracasso das proposições políticas do tropicalismo (assumir o lugar 

que até então era reservado aos estudantes e suas entidades representativas) demonstrou 
a impossibilidade de se delegar poderes de transformações sociais à prática artística. Dito 

de outra forma, a antropofagia é uma das opções na prática artística, talvez a mais 
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radical, que tem como função específica ( o que é característico da produção artística) 

trazer à cena a ficticidade do discurso ideológico. 
O nosso Oswald de Andrade vê na prática antropofágica a 

“escolha”artística dos dominados. Este esclarece seu ponto de vista no manifesto 

Antropófago quando estabelece como o único ponto comum entre a cultura dominadora e 
a dominada a antropofagia. 

“Só a antropologia nos une. Socialmente. Economicamente. 
Filosoficamente. 

Única lei do mundo. Expressão mascarada de todos os individualismos, 
de todos os coletivismos. 

De todas as religiões. De todos os tratados de paz. 
Só me interessa o que não é meu. Lei do antropófago”. 19 

Mas se a antropofagia é uma forma de dominação (baixa antropofagia), 
ela será também uma forma de contestação (alta antropofagia): 

“Antropofagia. Absorção do inimigo sacro. (...) Chegamos ao 
alvitamento. A baixa antropofagia aglomerada nos pecados de catecismo – a inveja, a 

usura, a calúnia, o assassinato. 
Peste dos chamados povos cultos e cristianizados, é contra ela que 

estamos agindo. Antropófagos”. 20 
Para compararmos Mário e Oswald temos que perceber que Mário 

recusa a posição do manifesto antropófago, subordina-o ao advento de uma nova 
nacionalidade, pois o personagem é no livro apenas espedaçado, o quelhe permite ir fazer 

parte da constelação da Ursa Maior. A resolução narrativa os afasta na medida em que o 

1º opta pelo antropofagismo e o 2º se coloca numa perspectiva utópica, buscando 
retomar o nacionalismo numa outra ordem de relações que o permitiria combater a sua 

ordem primeira. 
Mas a solução final de uma narrativa não é o elemento isoladoque 

possa ser atomizado. Logo, sua construção já traz so elementos primordiais que 
desembocam num enfoque final. Assim, a narrativa marioandradiana privilegia situações 

ofertadas pelo folclore, que esvaziam o caráter antropofágico do personagem para inserir 
numa permanência mitológica, ou seja, a etiologia da preguiça e do mau caráter. A esse 

respeito, diz-nos Augusto de Campos: “Foi justamente o cacoete nacionalista (a miragem 
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da tal gramatiquinha da fala brasileira) o que mais envelheceu na obra de Mário de 

Andrade: hoje sabemos que seria melhor que não tivesse escrito ‘milhor’”, 21 
José Celso e o tropicalismo na MPB revivem dois pontos fundamentais 

da construção oswaldiana. Primeiro, apresentam a selva e a escola (cf. Caetano, roupa de 

plástico e o cafona); segundo, formulam como solução para este impasse “civilizatório”a 
deglutição que nos dividiu dessa forma (cf. José Celso – Rei da Vela/Caetano e Gil – Geléia 

Geral): 
“Tupy, or not tupy, that is the question. 22 Mas nunca admitimos o 

nascimento da lógica entre nós. Contra o Padre Vieira. Autor do nosso primeiro 
empréstimo, para ganhar comissão. O rei analfabeto dissera-lhe: ponha isso no papel mas 

sem muita lábia. 
Fez-se o empréstimo. Gravou-se o açucar brasileiro. Vieira deixou o 

dinheiro em Portugal e nos trouxe a lábia”. 23 
Contextualiza-se a tarefa do dominador numa realidade latino-

americana, revivendo o trajeto do guesa sousadradino (cf. Secretário dos Amantes, 
Oswald de Andrade; Soy Loco Por Ti, América, Capinan e Gilberto Gil – ambos em 

composição portunhol). 
Por isso tudo é que a Alegria é a prova dos nove, no matriarcado do 

Pindorama. 
 

III FESTIVAL DA MÚSICA POPULAR BRASILEIRA 
 

O deslanchar do movimento foi o III Festival da Música Popular 
Brasileira, promovido em outubro de 1967 pela TV Record de São Paulo. Foram mais de 3 
mil canções inscritas. Delas, apenas 36 foram levadas ao público, representando, em 

média, 1% das concorrentes. 
Augusto de Campos, em Balanço da Bossa e Outras Bossas, página 

126, informa que os prêmios daqueles Festivais giravam, “pois, em torno de Edu Lobo, 
Vinícius, Vandré, Chico Buarque, Gilberto Gil, Baden Powell, Vera Brasil, Paraná etc. e os 

certames assume, cada vez mais, as características de um torneio entre os melhores 
dentre os profissionais atuantes da música popular brasileira”.  
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Estes Festivais, segundo ainda Augusto de Campos, “tais como se 

apresentam até aqui, não preenchem, senão mui limitadamente, o objetivo de estimular 
valores novos, restringindo-se, quase sempre, a consagrar a obra de autores profissionais 

já conhecidos, embora jovens. Esta é uma falha que só poderia ser sanada se fosse 

modificado o regulamento dos Festivais de forma a dar maior oportunidade aos 
compositores não-profissionais, o que poderia conseguir dividindo-se em grupos diferentes 

profissionais e amadores”. 
Caetano Veloso relata que “a esquerda festiva encontrou no Festival de 

67 sua primeira oportunidade de expor seus recalques e preconceitos. Apesar de tudo 
cantei  com Os Beat Boys Alegria, Alegria e fui classificado em quarto lugar. Gil cantou 

Domingo no Parque, com Os Mutantes, e ganhou o segundo. Rogério Duprat foi 
considerado o melhor arranjador do Festival. Foi uma glória, mora!”. 

O primeiro e o terceiro lugares, respectivamente, foram Ponteio, de Edu 
Lobo e José Carlos Capinan, e Roda Viva, de Chico Buarque. 

Augusto de Campos, em seu Balanço da Bossa e Outras Bossas, página 
127, revela cifras e promove críticas à premiação do III Festival da Música Popular 

Brasileira: 
“O Festival da Record ofereceu, este ano, NCr$ 52 000,00 de prêmios 

em dinheiro, além das violas de ouro e de prata. O Governo do Estado, que oficializou o 
Festival, adicionou-lhes sabiás de ouro e de prata. E a Prefeitura Municipal, para não ficar 

atrás, apressou-se em acrescer a essa enormidade NCr$ 21 000,00. Nota-se que os 
prêmios em dinheiro do Festival Internacional da Canção somam, ao todo, NCr$ 35 000,00 

– cerca da metade da quantia total do de São Paulo. Além de exagerados, os prêmios do 

festival paulista ficaram mal distribuídos. Basta que se diga que, enquanto ao 1º colocado 
(Ponteio) coube a importância de NCr$ 37 000,00, mais viola e & sabiá de ouro, ao 2º  

(Domingo no Parque) foi atribuída apenas a importância de NCr$ 16 000,00 mais sabiá de 
prata, ao 3º (Roda Viva) NCr$ 10 000,00 e ao 4º (Alegria, Alegria) tão-somente NCr$ 5 

000,00. Qualquer que seja a opinião pessoal do observador – e do autor destas linhas e a 
de que a classificação deveria ter seguido a ordem inversa, com Alegria, Alegria, em 1º, 

Domingo no Parque em 2º e Ponteio em 3º -, é fora de dúvida que não há, entre as 
primeiras colocadas, diferenças de categoria que justifiquem tão abismais distâncias na 

premiação efetiva dos concorrentes”. 
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Heloísa Buarque de Holanda (IV, página 54 - que livro? meu Deus!) 

relata que “Em 1967, Alegria, Alegria, de Caetano Veloso, causa intensa polêmica. 
Apresentada no III Festival da Música Popular Brasileira, a letra, marchinha que foi 

acompanhada a toque de guitarra elétrica por um conjunto de iê-iê-iê, é construída em 

fragmentos. Como diz Augusto de Campos ‘uma letra-câmara-na mão, colhendo a 
realidade causal’, a realidade urbano-industrial da modernização brasileira”. 

Charles A. Perrone, no livro Letras e Letras da MPB, tradução de José 
Luiz Paulo Machado, RJ, Elo, 1988, página 64, a respeito de Alegria, Alegria, comenta: “A 

apresentação de Alegria, Alegria no Festival inspirou Augusto de Campos a procurar 
Caetano Veloso para discutir os caminhos da música e da poesia no Brasil. No final de 

1967, o jovem compositor baiano inciou uma duradora amizade com os poetas concretos, 
que o familizaram com sua poesia, tarduções e crítica literária de Ezra Pound, Mayacovsky, 

James Joyce e Oswald de Andrade. Anos depois, se pode notar essa associação com a 
vanguarda paulista nas composições de Caetano, algumas vezes perceptível em termos de 

técnicas específicas ou modelos estilísticos. Essa ligação com os poetas e críticos 
concretos aconteceu, também, com Gilberto Gil, Capinam e o poeta-letrista Torquato Neto 

(Teresina 1944- Rio de Janeiro 1972 N.A.), que contribuiu com letras esplendidas para os 
primeiros LPS de Gil e Caetano (D77). Caetano Veloso começava a ser reconhecido tantos 

pelos poetas concretos como pelo público; Walmir Ayala inaugura a Moderna Poesia 
Baiana com uma saudação à poesia da canção: ‘A Bahia canta. Vem cantando 

eficientemente para dentro e para fora. Para fora: Caetano Veloso”. 
Augusto de Campos, no livro Balanço da Bossa e outras Bossas, Editora 

Perspectiva, SP, 3ª Edição, 1978, páginas 151 a 157, analisa, com bastante propriedade, 

esse novo rumo da música popular brasileira, em 
 

A EXPLOSÃO DE ALEGRIA, ALEGRIA 
 

Alegria, Alegria, de Caetano Veloso, parece-me assumir, neste 
momento, uma iomportância semelhante a Desafinado, como expressão de uma tomada 

de posição crítica em face dos rumos da música popular brasileira. Ao fazer a defesa do 
“comportamento anti-musical” do “desafinado”, Newton Mendonça & Tom Jobim (via João 

Gilberto) puseram naquela composição a teoria & prática do movimento: o desabafo 



 53 

sentimental do “desafinado” (muito bem afinado), por sinal, era, bem compreendido, um 

manifesto contra os preconceitos da harmonia clássica que boloquevam a receptividade da 
suposta interlocutora (ou do próprio público, àquela altura), impedindo-os de aceitar como 

“afinadas”, isto é, como familiaresou “musical” as harmonias dissonantes da BN. A 

explosão de Alegria, Alegria soa como um novo desabafo-manifesto, mais do que 
necessário, ante a crise da insegurança que, gerando outros preconceitos, tomou conta da 

música popular brasileira e ameaçou interromper a sua marcha evolutiva. Crise que se 
aguçou nos últimos tempos, com a sintomatologia do temor e do ressentimento, ante o 

fenômeno musical dos Beatles, sua projeção internacional e sua repercussão local na 
música jovem guarda. 
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Recussando-se à falsa alternativa de optar pela “guerra santa”ao iê-iê-

iê ou pelo comportamento de avestruz (fingir ignorar ou desprezar o parecimento de 
músicos, compositores e intérpretes, por vezes de grande sensibilidade, quando nãoi 

verdadeiramente inovadores, como os Beatles, na faixa da “música jovem”), Caetano 

Veloso e Gilberto Gil, com Alegria, Alegria e Domingo no Parque, se propuseram, 
oswaldianamente, “deglutir”o que há de novo nesses movimentos de massa e de 

juventude e incorporar as conquistas da moderna música popular ao seu próprio campo 
de pesquisa, sem, por isso, abdicar dos pressupostos formais de suas composições, que se 

assentam, com nitidez, em raízes musicais nordestinas. 
Pode-se dizer que, Alegria, Alegria e Domingo no Parque representam 

duas faces complementares de uma mesma atitude, de um mesmo movimento no sentido 
de livrar a música nacional do “sistema fechado” de preconceitos supostamente 

“nacionalistas”, mas na verdade apenas solipistas e isolacionistas, e dar-lhe outra vez, 
como nos tempos áureos da nossa-nova, condições de liberdade para a pesquisa e a 

experimentação, essenciais, mesmo nas manifestações artíticas de largo consumo, como é 
a música popular, para evitar a estagnação. 

Mas é Alegria, Alegria que tem, estampada na própria letra, a 
consciência verbal dessa postulação crítica. Por isso mesmo, no contexto maior da música 

popular brasileira, aquele “Por que não?”do estribilho tomou características de um 
deabafo-desafio. E foi com esse sentido que o compositor, na primeira apresentação da 

música, triunfando sobre o desagrado com que um público preconcebido recebera o 
conjunto acompanhante dos Beat Boys, terminou, ao final, por exclamar, braços abertos à 

platéia conquistada: “Por que não?”. 

Furando a maré redundante de violas e marias, a letra de Alegria, 
Alegria traz o imprevisto da realidade urbana, múltipla e fragmentária, captada, 

isomorficamente, através de uma linguagem nova, também fragmentária, onde 
predominam substantivos-estilhaços da “implosão informativa” moderna: crimes, 

espaçonaves, guerrilhas, cardinales, caras de presidentes, beijos, dentes, pernas, 
bandeiras, bomba ou Brigitte Bardot. É o mundo das “bancas de revista”, o mundo de 

“tanta notícia”, isto é, o mundo da comunicação rápida, do “mosaico informativo”, de que 
fala Marshall Mcluhan. Nesse sentido, pode-se afirmar que Alegria, Alegria descreve o 

caminho inverso de A Banda. Das duas marchas, esta mergulha no passado na busca 
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evocativa da “pureza” das bandinhas e dos coretos da infância. Alegria, Alegria, ao 

contrário, se encharca de presente, se envolve diretamente no dia-a-dia da comunicação 
moderna, urbana, do Brasil e do mundo. 

Da mesma forma que a excelente letra de Gilberto Gil para Domingo no 

Parque, a de Caetano Veloso tem características cinematográficas. Mas, como me 
observou Décio Pignatari, enquanto a letra de Gil lembra as montagens eisenstenianas, 

com seus closes e suas “funções” ( O sorvete é morango – é vermelho / Ôi girando e a 
rosa – é vermelha / Ôi girando, girando – Olha a faca / Olha o sangue na mão – ê José / 

Juliana no chão – ê José / Outro corpo caído – ê José / Seu amigo João – ê José ), a de 
Caetano Veloso é uma “letra-câmara-na-mão”, mais ao modo informal e aberto de um 

Godard, colhendo a realidade causal “por entre fotos e nomes 
Os adversários do “som universal”de Caetano e Gil têm colocado mal o 

problema da inovação nestas composições. Não se trata meramente de adicionar guitarras 
elétricas à música popular brasileira, como um adorno exterior. O deslocamento dos 

instrumentos da área musical definida da jovem guarda para a da MPB já tem, em si 
mesmo, um “significatdo”que é “informação nova” e tão perturbadora que houve muita 

gente que se confundiu auditivamente a ponto de não perceber em que ritmo esta sendo 
tocada Alegria, Alegria. As sonoridades eletrônicas ampliam o horizonte acústico do 

ouvinte para um universo musical onbde são comuns a dissonância e o ruído. Por outro 
lado, embora simples, a melodia de Alegria, Alegria não deixa de fazar uso dos largos e 

inusitados intervalos musicais de Caetano (Boa Palavra, Um Dia). Já Domingo no Parque 
joga com uma complexidade maior no arranjo musical: na gravação definitiva, a 

composição é uma verdadeira assemblage de fragmentos documentais (ruídos do parque), 

instrumentos “clássicos”, ritmo marcademente regional (capoeira), com o berimbau se 
associando à maravilha aos instrumentos elétricos e a vocalização típica de Gil 

contraponteando com o acompanhamento coral da “música jovem” – montagem de 
ruídos, palavras, sons e gritos. 

E aqui deve ser lembrada a contribuição do arranjador, Rogério Duprat, 
no caso, essencial, e em si mesma um marco para a música popular brasileira. Marco de 

uma colaboração que muitos julgariam impossível entre um compositor de música popular 
e um compositor de vanguarda (embora Rogério não goste de ser chamado assim, seus 

conhecimentos e sua prática de alta cultura musical contemporânea não suportam outra 
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classificação). Esse encontro, tão bem sucedido, mostra que já não há barreiras 

intransponíveis entre a música popular e a erudita. Pois o guitarrelétrico Paul McCartney 
não descobriu o “eletrônico” Stockhausen? Embora a música popular, pela necessidade, 

que lhe é inerente, de se comunicar com um largo auditório, tenha que laborar 

essencialmente na faixa da redundância (que, em termos de teoria da informação, é o 
contrário da inovação), ela não escapa à lei geral da “estética das formas”, definida por A. 

Moles como uma dialética banal/original, previsível/imprevisível, redundante/informativa. 
Portanto, a aproximação com a música erudita de vanguarda (que, ao contrário, trabalha 

exclusivamente com a informação original) só pode ter efeitos benéficos, no sentido de 
tornar mais exigentes compositores e ouvintes de música popular, dando a esta um 

significado maior do que o de mero entretenimento. 
Numa entrevista a Dirceu Soares (Música é Gil é Pop, Música é Pop é 

Veloso, Jornal da Tarde, 20-10-67), Gilberto Gil procurou definir a nova linha das suas 
composições e das de Caetano como “música pop”. A expressão é discutível, porque a 

pop’art já têm uma semântica definida, no quadro das artes plásticas, e poderia fazer 
supor uma dependência que, realmente, não existe, embora haja algumas afinidades. Mas 

a explicação de Gil demonstra que ele sabe muito bem o que quer. Vale a pena repetí-la: 
“Música pop – diz ele – é a música que se consegue comunicar de maneira tão simples 

como um cartaz de rua, um outdoor, um sinal de trânsito, umahistória em quadrinhos”. 
Domingo no Parque joga palavras, música, som, idéia, numa montagem dentro dos 

moldes da comunicação moderna: o layout, a arrumação, a arte final. Segundo observa 
Gil, em Alegria, Alegria “as palavras com sentido de atualidade e interesse – guerra, 

Brigitte Bardot, coca-cola, caras de presidentes, espaçonaves – despertam e encaminham 

a percepção das pessoas para o sentido total das coisas que estão sendo ditas. E a 
familiaridade, o senso de participação na criação de Veloso tornam Alegria, Alegria, de 

repente, uma canção da consciência de toda uma class-média urbana latino-americana”. 
Posta nestes termos, a posição de Caetano e Gil os aproxima muito das 

manifestações artísticas da vanguarda brasileira. E especialmente das postulações da 
Poesia Concreta, intimamente relacionada, de resto, com a música de vanguarda de São 

Paulo, que tem em Rogério Drupat, Daminao Cozzella, Willy Corrêa de Oliveira e Gilberto 
Mendes os seus mais dotados compositores. No manifesto publicado do Décio Pignatari, 
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em 1956 (Nova Poesia: Concreta), já estava sob o signo antropofágico de Oswald de 

Andrade: 
América do sul 

América do sol 

América do sal 
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Uma arte geral da linguagem, propaganda, imprensa, rádio, televisão, 

cinema, uma arte popular. 
A importância do olho na comunicação mais rápida: desde os anúncios 

luminosos até as histórias em quadrinhos. (...) a colaboração das artes visuais, artes 

gráficas, tipográficas. a série dodecafônica (anton webern) e a música eletrônica (boulez, 
stockhausen), o cinema, pontos de referência. 

Não faltarão, por certo, como não faltaram, quando surgiu a bossa-
nova, quando surgiu a poesia concreta, os conselhos e as admoestações das “linhas 

duras” de todos os tempos para dvertir contra os riscos da aventura criativa de Caetano e 
Gil. Há pouco li um artigo título é sintomático: “É perigoso ter alegria, alegria”. Vieram-me 

à mente aqueles juízes deprimidos do poema de Maiakósvski, que quiseram “encerrar num 
círculo de incisos/os pássaros, as mulheres e o riso”. 

É precisamente contra isso, contra essa espécie de temor, que a 
música-manifesto de Caetano Veloso mada a sua mensagem. No estágio de 

desenvolvimento de nossa música, a discriminação proposta pelos “nacionalistas”só nos 
poderá fazer retornar à condição de fornecedores de “matéria-prima musical”(ritmos 

exóticos) para os países estrangeiros. Foi a bossa-na que pôs fim a esse estado de coisas, 
fazendo com que o Brasil passasse a exportar, pela primeira vez, produtos acabados de 

sua indústria criativa, e a ter respeitados, como verdadeiros mestres, compo-sitores como 
Jobim e intérpretes como João Gilberto. 

Tivessem esses 
 

I FESTIVAL INTERNACIONAL DA CANÇÃO 
 

Minha Senhora, musicada por Gilberto Gil, é apresentada no I Festival 
Internacional da Canção, realizado em outubro de 1966, no Rio de Janeiro, no 
Maracanãzinho. Gal Costa foi a intérprete.. 

Carlos Calado, no livro Tropicália - a história de uma revolução musical, 
Editora 34, SP, 1997, página 100, conta uma passagem interessante acontecida durante o 

I Festival Internacional da Canção, envolvendo Gilberto Gil e Nana Caymmi: “Nana 
retornara ao país em junho de 66, depois de morar cinco anos em Caracas casada com 

um médico venezuelano. Resolvida a se separar do marido, desembarcou no Rio de 



 59 

Janeiro com os dois filhos, já grávida do terceiro. Pouco depois do parto, retomou a 

carreira do cantora, interrompida desde o casamento, com a mudança para a Venezuela. 
Em outubro, Nana já estava participando do I Festival Internacional da Canção, no Rio de 

Janeiro. 

Não foi nada fácil. Com o filho recém-nascido nos bastidores, à espera 
da amamentação, Nana subiu ao palco do Maracanãzinho, para defender a canção 
Saveiros (do irmão Dori Caymmi, com letra de Nelson Motta). Para sair dali com o primeiro 
prêmio, que lhe garantiu uma razoável independência econômica, a cantora teve que 

enfrentar uma enorme vaia. Nana só soube tempos depois, mas entre os adversários que 
a vaiavam naquele festival estava o próprio Gil, que concorria com a canção Minha 
Senhora (parceira com Torquato Neto), interpretada pela tímida Gal Costa”. 

 
DOMINGO É SUPER BOSSA-NOVA 
 

Em julho de 1967 é lançado o Lp Domingo, P 765.007 P, Philips, de Gal 
e Caetano Veloso. Distribuição pela Companhia Brasileira de Discos. Arranjos de Francis 

Hime, Roberto Menescal e Dori Caymmi, que também assinava a produção. O disco, na 
opinião de Caetano Veloso, foi o primeiro produto do grupo baiano que ostentava 

liberdade em relação aos vícios musicais da época. “Muitos dos nossos colegas cariocas 
reagiram a ele com muito maior entusias-mo do que eu esperaria. Lembro dos rostos 

enternecidos e comentários que pareciam carícias sinceras”. 
Caetano Veloso, no texto da contra-capa, escreve: 

 “I GAL participa dessa qualidade misteriosa que habita os raros 

grandes cantores de samba: a capacidade de inovar, de violentar o gosto contemporâneo, 
lançando o samba para o futuro, com a espontaneidade de quem relembra velhas 

musiquinhas. Por isso eu considero necessária a sua presença neste disco em que se 
registra uma fase do meu trabalho em música popular, algumas das canções que eu fiz 

até agora. Por isso, e também porque desde a Bahia que nós cantamos juntos, desde lá 
que ela faz com que meus sambas existam de verdade. Não há defasagem de tempo 

entre a composição e o canto: cada interpretação sua tem a mesma idade da canção. 
Todas as minhas músicas que apareçam aqui foram feitas junto dela e um pouco por ela 

também. Ouso considerá-la como parte integrante do meu processo de criação: este é um 
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disco de "GAL interpretando Caetano" mesmo nas faixas de outros autores ou quando sou 

eu mesmo quem canta as minhas. GAL cantando o que quer que ela goste, isso já é 
‘minha’ música, e quando eu canto ela está presente. O seu canto (como o de Gil ou o de 

Bethânia) tem sido sempre meu parceiro. 

II - Eu gosto muito de cantar. Mas jamais consegui gostar muito de 
cantar as minhas composições. Um velho baião, uma canção antiga, o último samba de 

um amigo, isso é bom de cantar: uma música que eu mesmo tenha inventado me aparece 
informe pela proximidade e eu desconfio de tudo que escrevi. Neste disco estou 

enfrentando uma experiência nova: ouço essas coisas que fiz transformadas em música 
por Dori, Menescal e Francis e procuro amá-las despreocupadamente, tento aceitá-las 

como prontas (não há mais como compô-las): cantar as músicas que eles me devolveram, 
não aquilo que eu lhes dei. 

 
III - Acho que cheguei a gostar de cantar essa músicas porque minha 

inspiração agora está tendendo pra caminhos muito diferentes dos que segui até aqui. 
Algumas canções deste disco são recentes (UM DIA, por exemplo), mas eu já posso vê-las 

todas de uma distância que permite simplesmente gostar ou não gostar, como de 
qualquer canção. A minha inspiração não quer mais viver apenas da nostalgia de tempos e 

lugares, ao contrário, quer incorporar essa saudade num projeto de futuro. Aqui está - 
acredito que gravei este disco na hora certa: minha inquietude de agora me põe mais à 

vontade diante do que já fiz e não tenho vergonha de nenhuma palavra, de nenhuma 
nota. Quero apenas poder dizer tranqüilamente que o risco de beleza que este disco possa 

correr se deve a Gal, Dori, Francis, Edu Lôbo, Menescal, Sidney Miller, Gil, Torquato, Célio, 

e também, mais longe, o Duda, a seu Zezinho Veloso, a Hercília, a Chico Mota, às meninas 
de Dona Morena, a Dó, a Nossa Senhora da Purificação e a Lambreta”. 

"Foi o Dori Caymmi quem produziu. Tem arranjos lindos. Ele toca um 
violão lindo. A gente botava a voz de manhã, veja só. Tinha outros artistas mais famosos 

que ocupavam os estúdios à noite. Gosto muito de Coração Vagabundo e de Gal cantando 
Candeias (Edu Lobo). Foi uma documentação do que eu já tinha feito e que não 

correspondia ao que eu fazia na época. Já estava com o germe do tropicalismo na cabeça. 
O João Araújo, que era o diretor da gravadora na época, foi um amor. Aceitou fazer essa 

experiência. Não dava para fazer um LP de cada um, aí ele juntou eu e a Gal num só. 
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Adoro quando começo a cantar Um Dia. A voz estava linda". (Depoimento à Márcia 

Cezimbra - Jornal do Brasil - 16/05/91). 
"Domingo" é sub-Bossa Nova. A única coisa que não é sub ali é a voz 

da Gal. É bonito, tem alguma graça, mas desde aquela época eu achava isso mesmo. 

(Caetano Veloso em depoimento à Roberto Benevides  - Songbook Caetano Veloso - 
Lumiar Editora). 

Nele, aparecem, de Torquato Neto, Minha Senhora; Zabelê e Nenhuma 
dor, além de Coração Vagabundo (Caetano Veloso), Onde eu nasci passa um rio (Caetano 

Veloso), Avarandado (Caetano Veloso), Um dia (Caetano Veloso), Domingo (Caetano 
Veloso), Candeias (Edu Lobo), Remelexo (Caetano Veloso), Quem me dera (Caetano 

Veloso) e Maria Joana Sidney Miller). 
Uma observação, que me foi ressaltada pelo jornalista Nacif Elias, na 

autoria das letras e das músicas, Nenhum Dor, no disco Domingo, aparece apenas com o 
nome de Caetano Veloso, apenas. O de Torquato Neto, autor da letra, não consta. Conferi 

e é isso mesmo, o nome do Torquato sumiu. 
 

MINHA SENHORA 
 

minha senhora 
onde é que você mora 

em que parte desse mundo 
em que cidade escondida 

dizei-me que sem demora 
lá também quero morar 
 

onde fica essa morada 

em que reino, qual parada 
dizei-me por qual estrada 

é que eu devo caminhar 
 

minha senhora 
onde é que você mora 
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venho da beira da praia 

quantas prendas que eu lhe trago 
pulseira, sandália, e saia 

sem saber como entregar 
 

quero chegar sem demora 
nessa cidade encantada 

dizei-me logo senhora 

que essa chegança me agrada. 
ZABELÊ 

 
minha sabiá 

minha zabelê 
toda meia noite 

eu sonho com você 
se você duvida 

eu vou sonhar pra você ver 
 

minha sabiá 
vem me dizer por favor 

o quanto eu devo amar 
pra nunca morrer de amor 

minha zabelê 
vem correndo me dizer 

porque eu sonho toda noite 

e sonho só com você 
se você não acredita 

vem pra cá 
vou lhe mostrar 

que riso largo é o meu sonho 
quando eu sonho 

com você 
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mas anda logo 

que a noite 
já não tarda a chegar 

vem correndo 

pro meu sonho escutar 
que eu sonho falando alto 

com você no meu sonhar 
 

Musicada por Gilberto Gil. 
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Zabelê era a filha do chefe da tribo dos Amanajós. Ela amava Metara, 

índio da tribo dos Pimenteiras, terríveis inimigos dos Amanajós. Zabelê e Metara se 
encontravam secretamente. Ela saía dizendo que ia caçar mel na beira do rio Itaim. Mas 

Mandaú desconfiou daquelas andanças. É que ele vivia magoado com Zabelê, porque se 

via preterido por um inimigo e nunca conse-guiu que seu amor fosse correspondido. 
Mandaú descobriu o local de encontro dos dois. Certa vez resolveu levar algumas 

testemunhas para desmascarar Zabelê. Os dois amantes foram surpreendidos, surgindo 
uma briga genera-lizada. Depois de tanta luta, morrem Zabelê, Metara e Mandaú. O fato 

deu origem a outra guerra que durou sete sóis e sete luas. Mas Tupã teve pena dos dois 
amantes e resolveu transformá-los em duas aves que andam sempre juntas e cantam 

tristemente ao entardecer. Mandaú foi castigado e transfor-mado num gato maracajá, que 
anda sempre perseguido pelos caçadores (por causa do valor de sua pele). Zabelê vive 

cantando hoje a tristeza de seu amor infeliz. (Folclore Brasileiro – Piauí. Noé Mendes de 
Oliveira. 3ª edição, Teresina, Fundação Cultural Monsenhor Chaves, 1999). 

 
NENHUMA DOR 

 
minha namorada tem segredos 

tem nos olhos mil brinquedos 
de magoar o meu amor 

minha namorada muito amada 
não entende quase nada 

nunca vem de madrugada 

procurar por onde estou 
 

é preciso ó doce namorada 
seguirmos firmes na estrada 

que leva a nenhuma dor 
minha doce e triste namorada 

minha amada idolatrada 
salve 

salve 
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 o nosso amor. 
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Ivo Lucchesi e Gilda Korff, no livro Caetano. Por que não?: uma viagem 
entre a aurora e a sombra, Rio de Janeiro, Leviatã Publicações, 1993, nas páginas 30 e 
31, em estudo comparativo entre Alegria, Alegria e Tropicália,  de Caetano Veloso, e 

Nenhuma Dor, de Torquato Neto, no que se refere à apropriação de ordem intertextual, 

escrevem: “Os acordes  de abertura de Alegria, Alegria, idéia sugeria pelo conjunto (N. A. 
Os Beat Boys), insinuam atmosfera musical própria para hino. Considerando-se as notas 

que servem de base aos acordes e a sonoridade de perfil majestático, intensificado pela 
percussão e enfatizado pela repetição (três vezes), não fica descartada a hipótese de leve 

alusão à abertura do Hino Nacional Brasileiro. Tal efeito pode ser intencional; isso em 
nada altera, no entanto, o modo como se dá a recepção do objeto estético. Usando-se, 

como referência, as três notas de base (sol – dó – mi), e repetindo-as quatro  vezes cada, 
obter-se-á similaridade melódica com a abertura do Hino Nacional. Ainda mais perceptível 

é o que se pode extrair da melodia dos dois primeiros versos de Tropicália (Sobre a 
cabeça os aviões/sob os meus pés os caminhões, precedidos de uma fala que recupera o 

discurso de fundação – Carta de Pero Vaz de Caminha -, criação do percussionista), cujas 
quatro primeiras notas formam a seqüência musical de um fragmento de nosso Hino: Ó 

Pátria amada, idolatrada, salve, salve! ( sol – si – ré – fá), que, por sua vez, indica a 
reduplicação da matriz melódica nordestina. Diferente não é o efeito obtido na letra de 

Torquato Neto (Nenhuma Dor), musicada por Caetano Veloso e incluída no LP Domingo 
(1967). É nítida a apropriação de ordem intertextual: 

(...) 
minha doce e triste namorada 

minha amada idolatrada 

salve 
salve 

o nosso amor 
 

Em Marginália II, de Torquato Neto, há, também essa questão da 
utilização dos nossos hinos. Quem comenta isso, com mais propriedade, é o autor da 

música Gilberto Gil, numa conversa, em forma de entrevista, entre Augusto de Campos e 
Gilberto Gil, com a participação de Torquato Neto, publicada no livro Balanço da Bossa e 
Outras Bossas, Editora Perspectiva, 3ª Edição, SP, 1978 páginas 195, 196 e 197), 
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mostrando um pouco a feitura do Lp Gilberto Gil: “Por outro lado, a idéia de comentar o 

Hino Nacional e o Hino dos Fuzileiros Navais no Marginália foi mesmo do Rogério, e, no 
entanto, é uma idéia que, de certa forma, já estava contida, em germe, no texto e na 

música. Creio que esses exemplos ilustram bem o processamento do nosso trabalho”. 

Os autores de Caetano. Por que não? relatam que “O conjunto dessas ocorrências 
lítero-musicais serve para enfocar a produção tropicalista a partir de uma perspectiva de 

reconstrução crítica do próprio percurso brasileiro como processo histórico, atitude poética 
também adotada por Oswald de Andrade, no início do movimento de 22, em vários 

poemas, entre os quais História Pátria e Canto de Regresso à Pátria. Muito já se escreveu 
a respeito da retomada da antropofagia oswaldiana pelos poetas-compositores do Tropica-

lismo”. 
 

CASAMENTO OU FESTA TROPICALISTA? 
 

Em janeiro de 1967, Torquato Neto casa-se com a antiga namorada 
Ana Maria dos Santos e Silva, que passa a se chamar Ana Maria Silva de Araújo e com 

quem teria, três anos depois, em 1970, o filho Thiago, mais tarde piloto comercial da 
Varig, com o nome de comandante Nunes. 

Ronaldo Bóscoli, em artigo no Última Hora, lembra que “Quando 
Torquato casou, era ainda muito importante para a patota baiana. Que - honra lhes seja 

feita - iniciavam um rompimento de estruturas. Mas todo mundo muito paisano, ainda. 
Torquato casou numa igreja linda e antiga. Lembro-me que cheguei cedo demais e visitei 

a igreja e seus pátios seculares. O casamento foi tão careta que a noiva - como manda o 

figurino - chegou mesmo. Embora com atraso, e numa limusine dessas que só pintam em 
casamento”. 

Por pouco o casamento não vira uma grande festa tropicalista. Tudo 
estava programado para isso acontecer. 

“Meia hora antes o padre já estava nervoso: ia celebrar o casamento de 
Torquato Neto, o mais ativo letrista do chamado grupo baiano, com Ana Maria dos Santos 

e Silva, e tinha medo de que, na Hora H, começassem a aparecer violões perto do altar. 
Realmente, estava programado um show para a cerimônia, em que tomariam parte todos 

os artistas amigos do casal. Diante, porém, da solenidade do padre ao declarar que não 
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permitiria samba na igreja, acharam melhor deixar a farra para a chapada na casa da 

noiva. E ela, a farra, aconteceu”. (Torquato e Ana: Vida a dois - Louvação não pôde entrar 
na igreja no casamento - Os últimos dias de Paupéria). 

Ana Maria conta  que conheceu “Torquato no Rio em 1963. Ele era uma 

pessoa meiga, doce”. 
 

SE A NOIVA VIER DE MINI-SAIA, NÃO CASO 
 

Fato parecido aconteceu quando do casamento de Caetano Veloso com 
Dedé, no dia 29 de novembro de 1967, na Igreja de São Pedro. 

“ A cidade de Salvador fechou o seu comércio, os estudantes 
abandonaram as escolas, o prefeito de Santo Amaro da Purificação decretou feriado e 

colocou ônibus à disposição do povo”. 
Na igreja totalmente apinhada de jornalistas, cabeludos, fãs à beira do 

desmaio, o padre proclamava a quem quisesse ouvir: 
- Se a noiva vier de mini-saia, eu não realizo a cerimônia! 

Dedé chegou com um manto cobrindo a sua mini-saia, da mesma cor-
de-rosa (um arranjo de Ana Maria, mulher de Torquato Neto), poucas flores na mão, 

muitas pintadas no rosto. O noivo apareceu de terno e com uma camisa de gola rulê 
laranja (“na linha inventada por Guilherme para evitar os smokings que todos usavam nas 

apresentações de TV”). Alguém observou que com aquele traje, a cerimônia não se 
realizaria. Caetano então trocou sua camisa com a de um irmão e se achou mais discreto. 

Estava de abóbora. 

- O negócio foi tão confuso, que até hoje eu não tenho certeza se casei 
de fato. Depois, foi todo mundo pra praia, pra comemorar”. (Realidade, dezembro de 68. 

Acontece que ele é baiano). 
 

O PROBLEMA DO CARTOLISMO NO DIREITO AUTORAL 
 

No Brasil, ainda é muito comum o desrespeito à Lei 9.610/98, que 
regulamenta os direitos autorais. Torquato Neto consciente dessa situação, muito 
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escreveu e debateu sobre o assunto. Por sua luta em favor do cumpri-mento da Lei, foi 

expulso da SICAM - Sociedade Independente de Compo-sitores e Autores Musicais. 
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“PROBLEMÃO  
 

1 - O direito autoral no Brasil vem-se constituindo num grave problema, 

que afeta diretamente (economicamente) toda uma classe profissional, a dos 

compositores. 
2 – O sistema de arrecadação dos direitos é deficiente. Dirigentes das 

sociedades existentes (quatro: só no Brasil existem tantas), são os primeiros a reconhecer 
o problema. 

3 – A existência de quatro sociedades aumenta excessivamente os 
gastos e descontos que se refletem na distribuição do direito do autor. 

4 – A SICAM, sociedade a que pertenço, quer saber se tenho algo 
contra ela. Recebi correspondência perguntando. Resposta: SICAM quer dizer: Sociedade 

INDEPENDENTE de Compositores e Autores Musicais. Era independente. Pelo que sei, 
transa atualmente com as três ‘grandes’ (UBC, SBACEM, SADEMBRA), para ingresso, 

talvez imediato, no SDDA. Por que será, se a SICAM sempre, até bem pouco tempo, 
combatia abertamente o SDDA? O que está acontecendo. Quero saber. E aviso: A SICAM 

pode, com a publicação dessa nota, encontrar um macete estatutário qualquer para me 
afastar do seu quadro de sócios. Ou pode tomar providên-cias mais sutis, como – por 

exemplo – pontuar meus direitos de modo que eu passe a receber uma micharia qualquer. 
Se acontecer isso, aviso daqui. Isso tem nome e devo dizer: não só a SICAM, mas todas 

as sociedades costumam tomar esse tipo de ‘providência’ contra os que ousam abrir a 
boca para reclamar. 

5 – Está sendo estudado o novo Código de Direito do Autor e Direitos 

Conexos (aguardo a vez na ordem de prioridade com que o Governo está encaminhando 
anteprojetos ao Congresso). Um Conselho (CONDAC) substituiria o SDDA e teria, depois 

de posto em execução, cinco membros nomeados pela Presidência da República com 
finalidade fiscalizada. A cobrança dos direitos já está diretamente afeta à Censura Federal. 

E agora? O que vai ser disso? 
6 – As sociedades (todas) se dizem ‘rivais’ e fazem uma política 

‘externa’ de revilaidade. Criticam-se e acusam-se mutuamente. Mas estão todas unidas 
agora através do que é chamado ‘Comissão  Intersocietária’ (SBAT também). O que será a 

Comissão Intersocietária? Pretendem passar por cima do Código, atribuindo ao Bureau 
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(SDDA) a função fiscalizadora que seria do CONDAC? Isso pode ser bom, mas é preciso 

que seja feito às claras, com a fiscalização dos compositores. E a função distribuidora, 
pagadora, fica com quem? Com a SDDA? Com cada sociedade como vem sendo feito até 

agora? Com o CONDAC? Explicações necessárias. 

7 – Como são feitas as eleições para a diretoria e conselho fiscal das 
sociedades? Todos os sócios efetivos, com direito a voto, são avisados a tem da data das 

eleições? Perguntem a eles. Coluna Geléia Geral - 26/8/71. Quinta-feira. Os Últimos 
Dias de Paupéria, páginas 34 e 35). 

 
“EM RESPOSTA À VOSSA CARTA 
 

Não me sinto feliz por Ter recebido a notícia de minha expulsão da 

SICAM, sociedade arrecadadora e distribuidora de direitos autorais a que sempre pertenci. 
Menos feliz ainda em Ter sido expulso por engano: nunca me referi à SICAM de maneira 

‘desairosa’, nem que pudesse comprometer a segurança de nenhum dos seus (até pouco 
meus) cartolas. Mas andei escrevendo, aqui mesmo em UH, vários comentários rápidos 

sobre um problema que todos os compositores conhecem bem, pensam em combater  e 
terminam sempre contemporizando com uns e outros e entre eles mesmos. O problema 

do cartolismo no direito autoral é primo legítimo do outro, mais popular. E precisa ser 
combatido pra que as coisas fiquem mais tranqüilas, não somente lá pras bandas deles. 

Nunca me referi diretamente à SICAM, cujos mistérios tenho fingido 
ignorar: o mistério do álbum de carnaval, por exemplo. Esse e outros. Mas avisei daqui 

mesmo, nesta Geléia, que a SICAM trataria de encontrar um macete estatutário qualquer 

onde me enquadrar para efeitos de punição. Punição. Só que eu não devo satisfação à 
SICAM, como a SICAM pediu (por carta) antes de me expulsar oficialmente (por carta). 

Aqui – e o pior é ter que dizer isto – eu sou um jornalista que, por acaso, pertencia ao 
quadro de sócios compositores da SICAM. E um colunista amigo meu aqui de perto já 

havia tomado a palavra pra contar que eu não sou compositor. Agora, oficialmente: não 
estou mais ‘pertencendo’ a nenhuma sociedade brasileira – nem mesmo à SICAM, que é a 

mais ‘simpática’ delas. 
Era. Livre e somente jornalista, vou começar a fazer perguntas. O 

Álbum do Carnaval: quem é quem ali dentro? Quanto rende para a diretoria e ‘conselho 



 72 

fiscal’, autores de todas as músicas? E como são feitas as eleições para a diretoria e 

‘conselho fiscal’ da  SICAM? E em que nível funciona esse ‘conselho’? E esses 
‘conselheiros’, como chegaram lá? Ah, ó presidente do ‘conselho’! 

Isso não é nada. As perguntas são interessantes, mas o quente são as 

respostas. E essa história de cartolas, amigo, vai render”. Coluna Geléia Geral - 21/9/71. 
Terça-Feira. Os Últimos Dias de Paupéria, página 70 e 71. 

 
ESSE TIRO VAI SAIR PELA CULATRA 

 
Tá Certo, baby, eu não entendo nada de direito autoral: o que eu sei, 

todos os compositores fora das diversas (quatro) panelonas estão cansados de saber: a 
bagunça é geral e o cartolismo impera. Aliás: o mistério comanda as operações. Ninguém, 

chega a “saber” de nada, efetivamente. Nada além disso: a patota, os cartolas, são quem 
sabe de tudo. Eu, não. 

Por não saber e ficar perguntando fui expulso da sociedade a que 
pertencia. Dou graças a Deus, embora alguém ainda me deva explicar quem vai pagar o 

meu repertoriozinho mixuruca que ainda está por lá, e que toca de vez em quando por aí. 
Mas isso não interessa agora. 

Interessa é o seguinte: se os compositores estão a fim de algum 
movimento em torno da questão – e eu li sobre isso aqui mesmo em UH, um dia desses – 

a solução que os mais apressadinhos estão transando não poderia ser pior. Já pensou, 
Carlos Lyra, em que nível a censura poderia funcionar caso as sociedades fossem 

dissolvidas para se transformarem numa espécie de autarquia? Já pensou, Dori? Já 

pensaram, crianças? 
É preciso lutar contra a ráfia que domina o negócio (transformou-se 

num tremendo negócio, sim), mas é preciso que os próprios compositores tomem conta 
dos seus direitos, como acontece em toda parte – menos, compreensivelmente, nos países 

socialistas. O cartolismo no direito autoral deste lugar é uma praga. A primeira providência 
lógica seria denunciá-la através da imprensa e adjacências, sem medo de “ofender” 

estatutos cheios de armadilhas. Sabendo: como toda máfia, é perigosa: mas como todo 
cartolismo, é corrupto. A missão é desmoralizar os focos de corrupção, e não entregar o 

assunto às autoridades sugerindo encampações e transformações em autar-quias ou 
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outros bichos do gênero burocrático oficial. Aí, amigo... Aí, crianças, o tiro sai pela culatra. 

E como se não bastasse o que já está acontecendo, a transa ia acontecer mesmo na área 
econômica, ou, para os “profissionais”, na jogada do tutu. A música popular brasileira 

anda realmente tão sem caráter que mereça mesmo um presentinho desses?. Coluna 

Geléia Geral. 25/11/71 – Quinta-feira. Os Últimos Dias de Paupéria, página 173. 
TRAIÇÃO DA MEMÓRIA 
 

Por pouco, a conhecidíssima letra de Pra Dizer Adeus, musicada por 

Edu Lobo, não se transforma num outro enigma tipo decifra-me ou devoro-te. Explico. 
Num disco da cantora americana Sara Vaughn, da gravadora Polygram, aparece a letra de 

Pra Dizer Adeus tendo como co-autor de Edu Lobo o poeta-diplomata Vinícius de Moraes. 
Foi necessário uma campanha cerrada por parte de familiares, amigos, admiradores, 

políticos etc, para que a gravadora recolhesse todos os discos e expedisse nota 
informando que “a substituição do nome do inesquecível Torquato Neto pelo de Vinícius 

de Moraes, como co-autor da obra Pra Dizer Adeus, deveu-se a uma traição da memória 
do responsável pela expedição da guia do rótulo. O equívoco já foi reparado, entretanto, e 

podemos assegurar que não haverá prejuízo com relação aos herdeiros de Torquato Neto, 
já que o engano foi detectado a tempo”. 

Em Pra Dizer Adeus o equívoco foi detectado a tempo. Em Soy Loco Por 
Ti, América, porém, ele permanece até hoje, infelizmente. 

 
SOY LOCO POR TI, AMÉRICA 

 

Em 1968, no Lp Caetano Veloso, Philips, R 765.026L, distribuído pela 
Companhia Brasileira de Discos, aparece Soy Loco Por Ti, América, no lado dois do disco. 

Há muita controvérsia em torno da autoria da composição - ela própria também 
controvertida - Soy loco por ti, América. A polêmica gira em torno da participação ou não 

do compositor piauiense Torquato Neto, ao lado do baiano Carlos Capinan, na elaboração 
da letra, musicada por Gilberto Gil e interpretada por Caetano Veloso. 

 
LADO A – O CORO DOS CONTRÁRIOS 
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O poeta e crítico Affonso Romano de Sant’Anna no artigo Tropica-lismo! 
Tropicalismo! Abre as asas sobre nós, publicado no Jornal do Brasil, do dia 2 de março de 
1968, escreve que “Como fontes próximas do movimento tropicalista vamos encontrar 

Glauber Rocha (Terra em transe), Caetano Veloso (Tropicália), Soy loco por ti, América 
(Gil, Capinan e Veloso), Oswald de Andrade (Rei da Vela), José Celso (diretor de Rei da 
Vela e Roda Viva) e todos os artistas plásticos que participaram do Festival das Bandeiras, 

principalmente Hélio Oticica, um precursor há alguns anos, com a série Parangolés”. 
Affonso Romano de Sant’Anna acrescenta ainda que “a música de 

Gilberto Gil e Capinan, Soy Loco por Ti, América, cantada por Caetano Veloso, é a 
colocação do mesmo problema em termos de música popular. Não é gratuito o emprego 

do português e do espanhol no correr da canção. Não é inconseqüente o uso do ritmo da 
rumba. Para aqueles que estavam viciados pelo esteticismo da bossa nova e 

deslumbrados com o nacionalismo ingênuo de nossas músicas regionalistas (ainda que 
estilizadas para festivais), soaram estranho o ritmo cubano e as palavras espanholas na 

voz de um cantor baiano interpretando compositores baianos”. 
O poeta e crítico Augusto de Campos no artigo Viva a Bahia-ia-ia, 

datado de 1968, informa: “Gilberto Gil é também o autor da música Soy Loco por Ti, 
América, que tem letra de Capinan (o nome de Torquato Neto, o letrista de Louvação e de 

outras composições de Gil e de Caetano, aparece no selo da gravação por engano)”. Em 
análise da composição, Augusto de Campos acrescenta que “Fundindo vários ritmos latino-

americanos, inclusive a cumbia colombiana, Gilberto Gil, com a colaboração de Capinan, 
realizou esplendidamente um projeto acalentado por Caetano: o de criar uma música que 

integrasse toda a Latino-América, com a sua problemática comum. Tropicalismo anti-

Monroe: a América para os latino-americanos. Essa integração é realizada através da 
fusão de ritmos e entrelaçamentos da letra, onde português e castelhano passam de um 

para o outro como vasos comunicantes, numa justaposição temática de todas as faixas 
sociais que se expressa em alternativas como a morte ‘de susto, de bala, ou vício’  ‘de 

bruço’, ‘nos braços da camponesa, guerrilheira, manequim, ai de mim’. Tudo sob a 
invocação épica do ‘nombre del hombre muerto’ que ‘ya no se puede decir’, tendo ‘el cielo 

como bandera’. Menos gratuita do que parecem figurar seus ritmos ligeiros, Soy Loco por 
Ti, América lembra certas canções cubanas, escondendo na aparente ingenuidade e 

dormência de suas ondulações rítmicas, uma mensagem grave e mordente. Quanto aos 
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pseudopuristas que fingem horrorizar-se com o hibridismo da composição, seja-me 

permitido recordar-lhes O Samba e o tango, de Amado Regis, com Carmem Miranda 
(Odeon 11462, abril de 37), onde o samba ‘faz convite ao tango’ pra parceiro e eles se 

dão as mãos em ritmo e letra: 

 
Hombre yo no sé porque te quiero 

Y te tengo amor sincero 
Diz a muchacha do Prata. 
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Pero, no Brasil é diferente 

Yo te quiero simplesmente. 
Teu amor me desacata. 

 

O crítico Celso F. Favaretto, no livro Tropicália Alegoria, Alegria, p 63, 
ao referir-se à composição Três caravelas, de A. Algueró e G. Moreau, opina: “Esta 

canção, juntamente com Soy Loco Por Ti, América, é importante porque alude à dimensão 
continental do tropicalismo (Soy Loco Por Ti, América é de Gil e Capinan, gravado por 

Caetano)”. 
Caetano Veloso, em entrevista ao Jornal do Brasil, de 11 de janeiro de 

1968, indignado com a linha-dura do samba que repudia a guitarra, declara que “a ela 
dedico Soy Loco Por Ti, América, uma rumba autêntica da dupla Gil e Capinam, incluída 

em meu LP a ser lançado em breve”. 
Num compacto simples, lançado por Caetano Veloso, em 1968, pela 

Philips (441.420), temos no Lado A: Soy Loco Por Ti, América (Gilberto Gil e Capinam) e 
Superbacana (Caetano Veloso). Lado B: Clarice (Caetano Velo-so). 

Caetano Veloso, em entrevista aO Estado de São Paulo, 25 de abril de 
1979, ressalta que: “Alegria, Alegria, Tropicália e Soy Loco por ti, América foram 

consumidas principalmente por classe C - empregadas domésticas, gen-te do povo foram 
os que seguraram a vendagem destas músicas. Aparecia no programa do Chacrinha, e 

aquelas meninas adolescentes suburbanas, adora-vam. Enquanto aquela faixa sofisticada, 
a quem eu devia pertencer, me odiava porque eu me recusava a pertencer a ela ou 

somente a ela. É uma questão muito social no Brasil. Muito violenta e fascista da 

sociedade brasileira. É uma barra. É o que chamo de África do Sul”. 
Em entrevista gravada para o Programa Legal, da TV Globo, em 1991, 

e transcrita sob a observação de * depoimento inédito, no livro Caetano - Esse Cara, de 
Heber Fonseca, Editora Revan, Rj, 1993, página 140., Regina Casé pergunta: 

“O que você gravou, de músicas do Gil? 
CV - Eu cantei o Rock do Segurança no show. Gravar, eu gravei 

Alfômega, quando a gente tava confinado em Salvador... 
GG - Gravou Soy Loco por Ti, América. 

CV - Gravei Soy Loco... que foi um sucesso. 
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GG - Que não é dele mas é meio nossa, é uma idéia de Caetano. 

CV - Essa música foi encomendada. Eu não tinha tempo, estava 
trabalhando muito, e encomendei ao Gil e ao Capinan e eles fizeram. 

RC - Eu achava que era sua. 

CV - Deram uma carona ao Torquato Neto. Botaram o nome dele no 
disco, mas ele não fez nada. É do Gil e do Capinan. 

RC - Eu acho até que no meu caderno de colégio. Eu tinha uma 
caderno velho com as letras. 

GG - Você botou Caetano Veloso? 
RC - Estava escrito que era sua. 

CV - Muita gente pensa que é minha, mas essa música e do Gil, com 
letra do Capinan”. 

O jornalista Antônio Gonçalves Filho, no jornal Folha de São Paulo, 
Ilustrada, sábado, 12 de dezembro de 1992, 4-5, na matéria Parlatino - Nacionalismo gera 
polêmica entre músicos - Capinan contesta Mercedes Sosa em entrevista coletiva e diz que 
a busca da identidade é “conservadora”, noticiando o show Soy Loco Por Ti, América, que 

seria promovido às 24h, na praça do Sol do Memorial da América Latina (estação Barra 
Funda do metrô, zona oeste de São Paulo, informa: “Hoje, no final da noite, quando todos 

os artistas tiverem se apresentando individualmente eles darão as mãos para cantar Soy 
Loco Por Ti, América, uma canção de ‘protesto’, escrita por Capinan e Gilberto Gil em 

1967, no dia da morte do líder guerrilheiro Che Guevara. Hino tropicalista que contrapõe 
Marti às ditaduras latino-americanas do período, a música serve de tema para a instalação 

do Parlatino, falando de palmeiras - colocadas ao lado do prédio de Oscar Niemeyer - e 

trincheiras (...). Para Capinan, mais importante do que encontrar as raízes é reconhecer as 
antenas. No lugar de identidade, ele sugere a pluralidade. ‘Quando fiz Soy Loco Por Ti, 
América com Gil recebemos de nacionalistas conservadores que recusavam o tropicalismo. 
Também a bossa-nova, acusada de ser um produto de influência estrangeira, foi 

responsável pela redescoberta de Nelson Cavaquinho e Cartola. Portanto, é preciso tomar 
cuidado quando se fala em identidade, porque o nacionalismo é redutor’. 

Sob o título de Soy Loco sofreu cortes “estéticos de Gil”, o jornalista 
Antônio Gonçalves Filho, esclarece que “A letra de Soy Loco Por Ti, América, que os 

participantes do show no Memorial cantam hoje, não está completa. Repleta de metáforas 
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para enganar a Censura, ela sofreu cortes - não ideológicos - do parceiro de Capinan, o 

cantor e compositor Gilberto Gil, ainda em 1967, antes de receber sua primeira gravação, 
na voz de Caetano Veloso. 

Em entrevista exclusiva à Folha após a coletiva de anteontem, Capinan, 

51, confirmou que a música foi composta realmente na noite de Che Guevara, como 
homenagem ao guerrilheiro, citado na letra apenas como el hombre muerto. Dos 

fragmentos da letra que Gil cortou ele não se lembra, mas afirma que esses cortes 
aconteceram exclusivamente em função do tamanho. 

‘A letra foi feita numa única noite, em minha casa no Rio de Janeiro, e 
não sofreu qualquer revisão posterior nas várias gravações da música, a última delas por 

Geraldo Azevedo. Por ser uma rumba, ela foi rejeitada  e me lembro até do Sérgio 
Bittencourt dizendo que a letra era escatológica ou algo parecido’. 

Sobre as motivações  poéticas e políticas que respondem pelo advento 
de Soy Loco, Capinan afirma se sentir um pouco constrangido em admitir que ‘foi 

basicamente a desconfiança da ditadura sobre a letra que a fez cair em cima do Caetano e 
do Gil’, posteriormente exilados. ‘O poema é uma forma que não deve ser revelada fora de 

seu contexto, de forma paródica, mas confesso que Soy Loco é o espelho da minha 
personalidade. Invejo o Capinan daquele momento’, diz. 

Ele lembra que a música nasceu não só como forma de homenagear o 
Guerrilheiro Ernesto Che Guevera, mas com a premiação de Ponteio no Festival da Record, 

que ditava a linha estético-musical a ser seguida pelo candidato a se tornar músico 
popular. ‘Existia uma certa identificação dos temas nacionais com o problema do 

Nordeste, tanto no Cinema Novo quanto na música, e Soy Loco encontrou muito mais 

resistência dos conservadores”. 
Na página 7 do disco de Caetano Veloso, produzido pela Abril Cultural, 

na série Nova História da Música Popular Brasileira, com o título Edith do prat & sons 
eletrônicos no show visual de Caetano Veloso, o ensaísta ao analisar a “fusão de ritmos e 

línguas do continente em Soy loco por ti, América”, ressalta apenas que a letra é de 
Capinan. O nome de Gilberto Gil, como autor da música, a exemplo do que acontece com 

o do Torquato Neto, parceiro da letra, não conta. 
Ana Maria, em informações prestadas ao jornalista Tárik de Souza, 

publicadas no artigo Torquato Neto - A volta do Anjo Torto, (onde????) explica que “Ele 
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lutou muito para que as pessoas reconhecessem o cinema marginal do Rogério Sganzerla, 

do Ivan Cardoso, a arte de Hélio Oiticica, brigou pelos direitos autorais. Uma batalha. Sua 
viúva afirma nunca ter recebido um centavo das duas dezenas de parcerias do letrista 

Torquato, algumas regravadas recentemente como Zabelê (com Caetano) por Oliva Hime 

e Pra Dizer Adeus, no LP de Tom Jobim e Edu Lobo. Nem mesmo o caso de Soy Loco Por 
Ti, América, registrada em todos os discos como sendo de Gil, Capinan e Torquato foi 

resolvido: ‘Várias vezes Torquato solicitou à editora que o nome dele fosse retirado, já que 
ele não teve participação na parceria, mas até esse direito lhe negaram’”. 

 
LADO B – DESAFINANDO O CORO DOS CONTRÁRIOS 

 
Na série Nova História da Música Popular Brasileira, lançada pela 

Editora Abril Cultural, no disco de Gilberto Gil, ao comentar Soy Loco por Ti, América, um 
dos resenhistas escreveu que a letra é de Gilberto Gil, Capinan e Torquato Neto, 

recebendo arranjo de Rogério Duprat, com gravação na Philips, nº 765026, de janeiro de 
1968. 

Analisando a letra o mesmo resenhista ressalta que “Fundindo ritmos 
latino-americanos com letras em castelhano e português o trio Gil, Capinan e Torquato 

produziu esse fascinante ‘mambo-cumbia-calipso’, em 68, realizan-do esplendidamente, no 
dizer de Augusto de Campos, um projeto de Caetano Veloso: criar uma música que 

integrasse toda a Latino-América com sua problemática comum. A melodia de Soy Loco 
por Ti, América lembra uma propositada mistura de velhos temas como ‘tropicana, blen, 

blen blen’, e ‘paranpanpin’ de grande sucesso entre os anos 30 e 40, o que proporciona a 

busca da sensação de alguma coisa familiar”.  
No disco A arte de Caetano, série medium, produzido e distribuído pela 

gravadora Phonogran, a letra de Soy Loco por Ti, América aparece como sendo de 
parceria de Gilberto Gil, Capinan e Torquato Neto. 

No disco Caetano Veloso, série de Luxo, Philips, R 765.026 L, 1968, Soy 
Loco por Ti, América recebe a autoria de Gilberto Gil, Capinan e Torquato Neto. A direção 

de produção é de Manuel Barembein, com leiaute da capa de Rogério Duarte. 
O crítico Hélio Werneck em artigo publicado no jornal Última Hora, de 

novembro de 72, informa que Torquato Neto “voltou para sua terra pobre e digna, 
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devolvido e íntegro. Era um poeta de seu tempo, aquele menino musical e complicado, da 

composição dos iluminados”. Adiante, afirma que “Torquato Neto falou muitas linguagens, 
amou e deu-se em muitos ofícios, jornal, poesia, música, teatro, cinema. Em Soy Loco por 
Ti, América falou portunhol”. 

O crítico Luiz Gleiser, no artigo Torquato, o faroesteiro da Cidade 
Verde, publicado no Jornal do Brasil, em 23 de março de 1974, escreve que “Torquato 

Neto chegou ao Rio de Janeiro com 17 anos de idade, vindo do Piauí. Surgiu como 
parceiro-letrista de compositores como Eu Lobo (Pra Dizer Adeus) pouco antes do advento 

do tropicalismo, crescendo dentro deste com suas letras para Caetano (Mamãe Coragem), 
Capinan e Gilberto Gil (Soy Loco por Ti, América) e, principalmente, Gil (Louvação, Geléia 
Geral, Marginália II)”. 

O poeta Renato José de Carvalho, colega de infância de Torquato Neto, 

no artigo Torquato Neto, Mundo Artístico Reconhece Talento, de sua autoria, publicado no 
jornal O Dia, 10 de novembro de 1982, página 8, escreve que “Torquato Neto foi um 

jovem poeta piauiense, figura de primeiro esteio do tropicalismo, letrista de primeira água, 
parceiro de Caetano Veloso (Soy Loco por Ti, América), Gil (Louvação, Marginália II) Edu 

Lobo (Pra Dizer Adeus, Veleiros, Lua Cheia)”. 
Na página 11 do jornal Cemflores, editado em Belo Horizonte, no artigo 

Torquato, vamos encontrar: “Conhecido principalmente por sua participação no 
movimento tropicalista, Torquato (Pereira de Araújo) Neto tornou-se parceiro de Edu 

Lobo, Geraldo Vandré e, sobretudo de Caetano Veloso e Gilberto Gil, contribuindo como 
letrista dos maiores sucessos desses músicos: Pra Dizer Adeus (Edu Lobo), Rancho da 
Rosa Encarnada (com Vandré e Gil), Soy Loco por Ti, América (com Gil e Capinan), Deus 
Vos Salve Esta Casa Santa, Mamãe Coragem (ambas com Caetano), e Louvação, Geléia 
Geral, A Coisa Mais Linda que Existe e Marginália II (todas com Gil)”. 

 
DECIFRA-ME OU DEVORO-TE 

 
Identificar as características peculiares da linguagem de quem assumiu 

a árdua tarefa de trabalhar com a palavra é missão difícil de ser finda. Assumir a postura 
de conhecedor da obra de um artesão do verbo é ingenuidade ou grotesca presunção de 

conhecimento. 
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Há uma legião de poetas que pertencem ao clã dos lutadores, dos que 

acreditam na palavra como arma capaz de modificar e transformar realidades 
aparentemente irreformáveis. 

Torquato Neto, leitor assíduo dos seus irmãos lutadores, sempre 

buscou, na elaboração dos seus poemas, arquitetar uma forma de domar as palavras. E 
terminou, após inúmeros combates, por confessar: “Há palavras que estão no dicionário e 

outras que não estão e outras que eu posso inverter, inventar. Todas juntas e à minha 
disposição, aparentemente limpas, estão imundas e transformaram-se, tanto tempo, num 

amontoado de ciladas”. 
Dentre as várias características que podem ser alistadas quando se faz 

uma análise da obra poética de Torquato Neto, ressaltam as seguintes: fragmentação 
do discurso, elaboração de metáforas, uso reiterado de antíteses, uso de 
gradação ascendente e descendente, humor ferino, subje-tivismo, pessimismo, 
ilogismo pré-estabelecido, neologismo e telurismo. 

 
A PROVA DOS NOVE 

 
Transcreveremos a letra de Soy Loco por Ti, América para, através da 

comparação de estilo e da temática com outras letras de Torquato Neto, mostrarmos que 
o poeta piauiense foi, de fato, parceiro de Capinan na elaboração de Soy Loco por Ti, 
América. 
Vejamos. 

 

SOY LOCO POR TI, AMÉRICA 
 

(Gilberto Gil - Capinan e Torquato Neto) 
 

Soy loco por ti, América 
yo voy traer una mujer playjera 

que su nombre sea marte 
que su nombre sea marte 

soy loco por ti, de amores 
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tengo como colores 

la espuma blanca de latino América 
y el cielo como bandera 

y el cielo como bandera 

 
soy loco por ti, América 

soy loco por ti de amores 
soy loco por ti, América 

soy loco por ti de amores 
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sorriso de quase nuvem 

os rios, canções, o medo 
o corpo cheio de estrelas 

com o corpo cheio de estrelas 

como se chama a amante 
desse país sem nome 

esse tango 
esse rancho 

esse povo, 
dizei-me 

arde o fogo de conhecê-la 
 

refrão 
 

el nombre del hombre muerto 
ya no se puede decir-lo, quien sabe? 

antes que o dia arrebente 
antes que o dia arrebente 

el nombre del hombre muerto 
antes que a definitiva noite 

se espalhe em latino América 
el nombre del hombre es pueblo 

el nombre del hombre es pueblo 

 
refrão 

 
espero o amanhã que cante 

el nombre del hombre muerto 
não sejam palavras tristes 

soy loco por ti de amores 
um poema ainda existe 

com palmeiras, 



 84 

com trincheiras 
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canções de guerra, 

quem sabe, canções do mar 
ay, hasta te comover 

ay, hasta te comover 

 
refrão 

 
estou aqui de passagem 

sei que adiante, um dia vou morrer 
de susto, de bala ou vício 

de susto, de bala ou vício 
no precipício de luzes 

entre saudade, soluços 
eu vou morrer de bruços 

nos braços, nos  olhos 
nos braços de uma mulher 

nos braços de uma mulher 
mas apaixonado ainda 

dentro dos braços da camponesa 
guerrilheira, manequim, ai de mim 

nos braços de quem me queira 
nos braços de quem me queira 

 

soy loco por ti, América 
soy loco por ti de amores 

soy loco por ti, América 
soy loco por ti de amores 

 
Leiamos, com atenção, os trechos baixo: 

 
adeus 

vou pra não voltar 
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e onde quer que eu vá 
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sei que vou sozinho 

tão sozinho amor 
que nem é bom pensar 

que eu não volto mais 

desse meu caminho 
(Pra Dizer Adeus) 

 
mamãe mamãe não chore 

eu quero eu posso eu fiz eu quis 
mamãe seja feliz 

mamãe mamãe não chore 
não chore nunca mais não adianta 

eu tenho um beijo preso na garganta 
eu tenho um jeito de quem não se espanta 

(braço de ouro vale dez milhões) 
eu tenho corações fora do peito 

pegue uns panos pra lavar leia um romance 
leia ‘Elzira, a morta virgem’ 

‘o grande industrial’ 
eu por aqui vou indo muito bem 

de vez em quando brinco o carnaval 
e vou vivendo assim: felicidade 

na cidade que eu plantei pra mim 

e que não tem mais fim 
não tem mais fim 

não tem mais fim 
(Mamãe Coragem) 

 
eu, brasileiro, confesso 

minha culpa, meu pecado 
meu sonho desesperado 

meu bem guardado segredo 
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minha aflição 
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eu, brasileiro, confesso 

minha culpa meu degredo 
pão seco de cada dia 

tropical melancolia 

negra solidão: 
 

aqui é o fim do mundo 
aqui é o fim do mundo 

ou lá 
  (Marginália II) 
 
é preciso que alguma coisa atraia 

a vida ou a morte 
ou tudo será posto de lado 

e na procura da vida de lado 
e na procura da vida a morte virá na frente 

e a abrirá caminho 
   
(Poema do Aviso Final) 
 

louvo a amizade do amigo 
que comigo há de morrer, 

louvo a vida merecida 

de quem morre pra viver, 
louvo a luta repetida 

da vida, pra não morrer 
(louvação) 

 

 e  
 

eu sou como eu sou 

vidente 
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e vivo tranqüilamente 

todas as horas do fim. 
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(Cogito) 
 

Chamamos a atenção para a constância do pronome pessoal eu, aliado 

à conjugação do verbo na primeira pessoa do singular (vou, tenho, brinco, louvo, fui, 
sou, vivo, quero, posso, fiz, quis etc), além da antítese morte/vida nos trechos 
selecionados acima. Comparemos, agora, com o trecho destacado abaixo: 

 
estou aqui de passagem 

sei que adiante, um dia vou morrer 
de susto, de bala ou vício 

de susto, de bala ou vício 
no precipício de luzes 

entre saudade, soluços 
eu vou morrer de bruços 

nos braços, nos  olhos 
nos braços de uma mulher 

nos braços de uma mulher 
mas apaixonado ainda 

dentro dos braços da camponesa 
guerrilheira, manequim, ai de mim 

nos braços de quem me queira 
nos braços de quem me queira 

 

As características torquatianas são visíveis, o que nos leva a afirmar, 
categoricamente e sem medo de errar, que Torquato Neto foi parceiro de Capinan na letra 

de Soy Loco por Ti, América. 
 

TORQUATÁLIA III 
 

(...) 7. soy loco por ti, América. pela vereda tropical eu vou, em busca 
da vereda tropical. ainda sem lenço/sem documento, inédito, anônimo e livre. exercito 

minha liberdade possível, pois para isso fomos feitos. e canto todos os hinos no banheiro, 
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para não cair em tentação. viola enluarada! a tropicália é pornográfica, como convém. 

vitrola enchovalhada! varíola. e não me visto de bom moço, porque o mundo é muito novo 
em latino américa. Rio, 1968. 

Texto de Torquato Neto publicado no jornal de colégio, O Estudo, de 

Ivan Cardoso (Colégio São Fernando, 1968). 
 
“FIZ DE PARCERIA COM CAPINAN” 
 

Para os que ainda insistem em alimentar esta polêmica, transcrevo, 
aqui, parte de uma entrevista que Torquato Neto concedeu para o jornalista Marcos Igreja 

e para a professora Waldília Neiva de Moura Santos, publicado no jornal A Coruja, do 
colégio Diocesano, em maio de 1971: 

“Numa conversa informal, na residência do Torquato Neto eu, (Waldília) 
e o Marcos conseguimos captar o que pensa e deseja realizar o nosso conhecido e 

aplaudido compositor. O diálogo se passou mais ou menos assim: 
 

Quando você deixou Teresina, já tinha esboço dos anos seguintes? 
R - Deixei Teresina, em 1960, para fazer o Científico em Salvador. 

Iniciei ainda o curso de Jornalismo, mas depois tranquei matrícula. Ainda em Salvador, 
conheci em 61, o Gil e o Caetano. De Salvador fui para o Rio. 

P - A opção pela vida de compositor mudou toda a sua vida? Como 
tomou a decisão? 

R - Não, não foi uma decisão. Surgiu espontaneamente. Somente em 
65 foi que pensei mesmo em compor. Em 66 fui para S. Paulo onde fiquei morando com o 
Gil. 

P - Quanto surge seu nome no Rio, ele é logo associado ao Grupo 
baiano, ou melhor, ao grupo ‘tropicália’. Como surgiu este grupo? Quais os primeiros 

contatos? Onde geralmente vocês se reuniam? 
R - Este termo ‘tropicália’ foi criado pela imprensa em 68 quando um 

grupo de baianos (eu era o único piauiense), entre eles Gil, Caetano e Gal, surgiu com 
uma nova bagagem de composições. Um estilo diferente. Nós éramos amigos de verdade, 
não necessitávamos de um local determinado para o encontro. Estávamos sempre juntos. 
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P - Quantas composições você possui? 

R - Mais de 30 composições. 
P - Quando você fez Mamãe, Coragem? 

R - Em 1968. A letra é minha e a música de Caetano. Dei alguns 
palpites na música. 

P - E Soy Louco por Ti, América? 

R - Fiz de parceria com o Capinan. Esta idéia de misturar duas 
línguas numa canção era do Caetano. Ele sempre desejou uma música assim. 

P - Você só faz letras? 
R - Sim, eu sou letrista, como não toco nenhum instrumento não sei 

fazer música, dou apenas palpites. 
(...) 
Depois de 2 horas de conversa, conhecendo os interesses do Torquato, 

compositor de tão lindas canções como: Pra Dizer Adeus, Vento de Maio, Louvação etc., 

concluímos que da mesma maneira que este gênio piauiense conseguiu se firmar na 
música brasileira, ele alcançará a glória do cinema nacional. Seu valor é algo indiscutível”. 

Torquato Neto era de uma honestidade a toda prova. E, no mais, não 
precisaria chupar talento alheio. Se ele declara que foi parceiro de Capinan em Soy Loco 
por Ti, América, nada de duvidar. Com ele fico, e, ponto final. 
 

ARMADILHA PARA CAETANO GIL E TORQUATO 
 

Na noite do 6 de junho de 1968, organizado pelos estudantes da 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo – FAU, localizada na rua Maranhão, Caetano 
Veloso, Gilberto Gil e Torquato Neto foram convidados para um debate sobre suas idéias 

tropicalistas. Mas, a platéia já estava toda preparada, era uma armadilha para serem 
provocados e agredidos. 

Na porta da FAU, estudantes distribuíam, de antemão, uma espécie de 
manifesto contra o tropicalismo, que Augusto Boal escreva por ocasião do espetáculo 1º 
Feira Paulista de Opinião, cuja estréia acontecera na noite anterior, no Teatro Ruth 
Escobar. 
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Carlos Calado, no livro Tropicália – a história de uma revolução musical, 
Editora 34, SP, 1997, página 199, detalha melhor o episódio. 

“Nesse texto, intitulado Chacrinha e Dercy de Sapato Branco, o diretor 

do Teatro de Arena expunha suas críticas aos tropicalistas, obviamente incluindo as idéias 

e o teatro de Zé Celso Martinez Corrêa, do Oficina, no centro de sua mira. Depois de taxar 
o movimento de ‘neo-romântico’ (acusando-o de atacar apenas as aparências da 

sociedade) ‘inarticulado’ (por limitar-se somente a ‘espinafrar’, sem ligar-se a nenhum 
‘sistema’), Boal lançava um desafio irônico. 

‘Eu vou começar a acreditar um pouco mais nesse movimento quando 
um tropicalista tiver a coragem de fazer o que Baudelaire já fazia no século passado: 

andava com cabelos pintados de verde, com uma tartaruga colorida atada por uma fitinha 
cor-de-rosa. No dia em que um deles fizer coisa parecida é capaz até de dar uma boa dor 

de cabeça a algum policial... (Será sem dúvida uma contribuição para a revolução 
brasileira)’. 

Com uma recepção tão amistosa, o circo já estava armado para pegar 
fogo. Não foi à toa que, ao noticiar o evento, na edição daquela quinta-feira, a Folha de S. 
Paulo antecipara a temperatura no auditório da FAU: ‘Dizem que vai esquentar’. Para 
polemizar com os convidados, os organizadores escalaram dois conhecidos opositores do 

Tropicalismo: o compositor Mara-nhão (também aluno da FAU) e o jornalista Chico de 
Assis. Pressentindo que o ambiente seria desfavorável, Guilherme Araújo decidiu reforçar 

o time tropicalista, convidando os poetas concretos Augusto de Campos e Décio Pignatari. 
Augusto, que acabara de lançar o livro O Balanço da Bossa, que incluía 

seus artigos já publicados na imprensa sobre a música de Caetano e Gil, foi o primeiro a 

falar. Fazendo uma espécie de introdução, observou que o caminho de inovação aberto 
pela bossa nova fora abandonado, especial-mente após 64, quando se instaurou na 

música popular brasileira um ambiente de repulsa a qualquer influência estrangeira. Por 
isso, em sua opinião, as incursões tropicalistas de Caetano e Gil eram ‘uma verdadeira 

revolução contra o medo’. 
Pignatari pronunciou-se em seguida, indicando a conexão do novo 

movimento com a antropofagia modernista: 
‘O nosso tropicalismo é recuperar forças. O de Gilberto Freyre é o 

trópico visto da casa grande. Nós olhamos da senzala. Pois, como dizia Oswald de 
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Andrade, não estamos na idade da pedra. Estamos na idade da pedrada. Interessa é 

saber comer e deglutir, que são atos críticos, como fazem Veloso e Gil’. 
Indócil desde o início, a platéia partiu para a confrontação aberta 

quando Gilberto Gil tocou num ponto delicado: o lado comercial da arte. ‘Não fomos nós 

que fizemos de nossa música mercadoria. Mas ela só penetra quando vendida’, disse o 
compositor. As vaias explodiram. E aumentaram mais ainda quando Caetano mencionou 

Chacrinha. Além das bombinhas, que continuavam a estourar perto da mesa, até mesmo 
bananas foram atiradas nos convidados. Acostumado a polêmicas mais inflamadas, com 

muita presença de espírito, Pignatari não se intimidou: levantou-se e vaiou a platéia. 
As bombinhas e as bananas lançadas sobre os tropicalistas traziam uma 

viso evidente: dali em diante, eles começariam a enfrentar algo bem mais concreto do que 
críticas e provocações”. 

 
 

UM ESPECIAL PARA A REDE GLOBO DE TELEVISÃO 
 

Com roteiro de Torquato Neto e José Carlos Capinan e direção de Zé 
Celso Martinez, estava programado para o dia 30 de junho de 1968, o primeiro especial 

com os tropicalistas, batizado de Vida, Paixão e Banana do Tropicalismo, que seria 
apresentado na Rede Globo de Televisão. O programa não foi aprovado, entretanto, por 

Lívio Rangan, da Rhodia, que fizera contrato com Caetano Veloso e Gilberto Gil, com a 
devida intermediação de Guilherme Araújo, empresário da turma. 

O texto, como documento importantíssimo e de pouca divulgação, será 

transcrito aqui, na íntegra. Ei-lo: 
 

VIDA, PAIXÃO E BANANA DO TROPICALISMO 
 

Elenco 
 

Caetano Veloso, Gilberto Gil, Renato Borghi, Othon Bastos, Etty Fraser, 
Ítala Nandi, Emilinha Borba, Vicente Celestino, Linda Batista, Jorge Bem, Araci de Almeida, 

Nara Leão, Nana Caymmi, Gal Costa, Marlene, Maria Bethânia, José Celso, Glauber Rocha, 
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Flávio de Carvalho, Gilberto Freire, Chacrinha, Nelson Motta, Luís Jatobá, Grande Otelo, Os 

Mutantes, Luiz Gonzaga. 
 

Grande Orquestra sob regência do maestro Rogério Duprat. 

 
Convidados 

 
Academia Brasileira de Letras, Misses com faixas, Banda de Ipanema 

com Jaguar, Escola de Samba vencedora do carnaval, Colégios de aplicação. 
Conservatório, Banda do Colégio Pedro II, Pedro das Flores, Meninos das Garrafas, 

Torcidas uniformizadas, Deputados e senadores, Ibrahim Sued, Jacinto de Thormes, 
Carlinhos de Oliveira, Nelson Rodrigues, Índios e protetores de índios, Travestis, fã-clube 

da Marlene e Emilinha, As 10 mais elegantes, Turistas americanos, Corpos de paz, Circo. 
 

PRIMEIRA PARTE 
 

FILME I – Sobre clima de tensão criado por tambores, a câmara se 
aproxima de um mapa do Hemisfério Sul. Lento zoom in vai se aproximando até 

enquadrar o Brasil que está pulsando. Em certo momento o Brasil começa a pegar fogo. 
Sobre esta imagem sobrepõe-se os letreiros: 

“VIDA  - 1967 
PAIXÃO 

E 

BANANA  - 1968 
DO 

TROPICALISMO 
Tropicalismo nome dado pelo colunismo oficial a uma série de 

manifestações culturais espontâneas surgidas durante o ano de 67 e portanto logo 
destinadas à deturpação e à morte. 

CÂMARA – Hall de entrada do teatro todo decorado com bananeiras, 
doceiras, macacos, leões, domadores, personalidades que são recebidas por Grande Otelo, 

Norma Benguell ou Danuza Leão. Instala-se neste local um clima de reportagem. Vão 
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entrando os convidados: Academia Brasileira de Letras, misses com faixas, Banda de 

Ipanema com Jaguar, a Escola de Samba campeão, Colégios de Aplicação, Conservatórios, 
Banda do Colégio Pedro II, Pedro das Flores, Meninos das Garrafas, torcidas 

uniformizadas, Ibrahim Sued, Jacinto de Thormes, Carlinhos de Oliveira, Nelson 

Rodrigues, fantasias premiadas no carnaval, índios e seus protetores, travestis, fã-clube 
da Marlene e Emilinha, as 10 mais elegantes, turistas, corpos de paz e etc. 

CAETANO E GIL – (Em off) – Somos compositores. Estamos aqui para realizar a 
primeira e última manifestação conjunta de tudo que no ano de 67 e até hoje recebeu o 

nome de Tropicalismo foi uma tentativa crítica da cultura brasileira através da utilização, 
como matéria de todas as tendências e expressão dessa cultura. Para demonstrar a 

necessidade de criação crítica que se esgota quando cumpre o seu papel. Este programa 
pretende mostrar porque sentimos essa necessidade, quando ela nos surgiu e de que 

modo daremos por concluída uma boa parte do nosso trabalho. O Tropicalismo está no 
fim. E apenas demos os primeiros passos de uma longa travessia. 

 
O MITO DO DIPLOMA, O ANEL DE DOUTOR 
 

Caetano grava Mamãe coragem. Torquato Neto, em depoimento à 

revista Realidade, em dezembro de 1968, assim se expressa sobre a composição: 
“Quando compus Mamãe coragem não foi movido por nenhum sentimento edipiano. O 

que me preocupava era desmistificar um valor estabelecido, simplesmente porque era 
estabelecido. No caso foi a mãe, azar, podia ter sido o mito do Diploma, o anel de doutor, 

sei lá”. 

 
MAMÃE CORAGEM 
 

Letra Torquato Neto - Música Caetano Veloso (1968)  

 
Mamãe mamãe não chore 

A vida é assim mesmo 
Eu fui embora 

Mamãe mamãe não chore 
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Eu nunca mais vou voltar por aí 

Mamãe mamãe não chore 
A vida é assim mesmo 

E eu quero mesmo 

É isso aqui 
Mamãe mamãe não chore 

Pegue uns panos pra lavar 
Leia um romance 

Veja as contas do mercado 
Pague as prestações 

- ser mãe 
É desdobrar fibra por fibra 
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Os corações dos filhos 

Seja feliz 
Seja feliz 

Mamãe mamãe não chore 

Eu quero eu posso eu fiz eu quis 
Mamãe seja feliz 

Mamãe mamãe não chore 
Não chore nunca mais não adianta 

Eu tenho um beijo preso na garganta 
Eu tenho jeito de quem não se espante 

(braço de ouro vale dez milhões) 
Eu tenho corações fora do peito 

Mamãe não chore, não tem jeito 
Pegue uns panos pra lavar leia um romance 

Leia “Elzira, a morta-virgem”, 
“o grande industrial” 

Eu por aqui vou indo muito bem 
De vez em quando brinco o carnaval 

E vou vivendo assim: felicidade 
Na cidade que eu plantei pra mim 

E que não tem mais fim 
Não tem mais fim 

Não tem mais fim 

(c) Warner Chappell Edições Musicais Ltda. 
 

Paulo José Cunha perguntou para  Torquato Neto por que ele havia 
escrito essa coisa de “Braço de ouro vale dez milhões”. Ele respondeu que não sabia, que 

tinha achado a frase bonitinha, legal, que não tinha explicação nenhuma para dar. 
Em 1896, o editor Quaresma inundou o mercado popular com o 

romance Elzira, a Morta Virgem e com o seu Dicionário das Flores. (José Ramos Tinhorão 
– Música Popular um Tema em Debate). 
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COISA MAIS LINDA QUE EXISTE 

 
Torquato Neto – Gilberto Gil 

 

Coisa linda nesse mundo 
É sair por um segundo 

E te encontrar por aí 
Pra fazer festa ou comício 

Com você perto de mim 
Na cidade em que me perco 

Na praça em que me resolvo 
Na noite da noite escura 

É lindo ter junto ao corpo 
Ternura de um corpo manso 

Na noite da noite escura 
A coisa mais linda que existe 

É ter você perto de mim 
O apartamento, o jornal 

O pensamento, a navalha 
A sorte que o vento espalha 

Essa alegria, o perigo 
Eu quero tudo contigo 

Com você perto de mim 

Coisa linda nesse mundo 
É sair por um segundo 

E te encontrar por aí 
E ficar sem compromisso 

Pra fazer festa ou comício 
Com você perto de mim 

A coisa mais linda que existe 
É ter você perto de mim 
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A coisa mais linda que existe está no primeiro Lp de Gal Costa, lançado 

em 1969. 
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JIMI HENDRIX E O ESPECTRO DA MORTE 

 
Em 1969 ainda, ganha uma bolsa de estudo para escrever sobre As 

influências africanas da música popular brasileira. Como prêmio viaja a Paris e Londres. 

Em Londres é entrevistado pela BBC, mantém contato com Jimi Hendrix e o entrevista. 
Sem oportunidade de publicação, manda a entrevista para a revista Claudia, da Editora 
Abril, que não a publica e perde o original. 
 

JORNALISTA ÁGIL E COMBATIVO 
 

Torquato Neto, embora não tenha se formado em jornalismo, muito 
cedo obteve registro de jornalista no Ministério do Trabalho, figurando na lista de 

associados do Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado do Piauí, sob o número 
???. Na época, e até 1984, quando da instalação do Curso de Comunicação Social da 

Universidade Federal do Piauí, com Habilitação em Jornalismo, era permitido o registro de 
jornalista para pessoas não portadoras de Curso Superior. Bastava uma declaração de 

uma empresa jornalística expressando a sua vontade em contratar aquele profissional, 
especificando o salário e a função a ser exercida. Torquato Neto foi registrado no ano de 

????, na presidência de ?????????. Era delegado do Trabalho no Estado do Piauí o 
senhor????????. 

Como jornalista, Torquato Neto atuou no Correio da Manhã, com a 
coluna Plug; Jornal dos Sports, fazendo uma coluna de música popular, e Ultima Hora, 

com a famosa coluna Geléia Geral, produzida de agosto de 71 a fevereiro de 72. 

Participou e incentivou alguns alternativos como O Sol; Presença e Flor 
do Mal, no Rio de Janeiro, e Verbo Encantado, na Bahia. 

Paulo Leminski assim se expressa sobre o jornalismo praticado por 
Torquato Neto. “Na coluna que, longo tempo, manteve no jornal Ultima Hora, Torquato 

praticou, em nível de massas, a mais ágil das linguagens: esplen-didamente ‘subjetiva’, 
descontínua, ideogrâmica, blocos carregados de eletri-cidade, movida a elipse, a figura-

mestra de Torquato, conduzida até a elíptica apoteose de auto-eliminação final, o efeito 
da Falta. Não exagero ao dizer que Torquato criou um padrão de jornalismo cultural. Um 

padrão baseado na extrema criatividade de linguagem. Na hibridização dos discursos: 
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poéticos, factual, matérias nobres x pobres. Esse jornalismo torquatiano estava a serviço 

de uma causa, a promoção do super 8 e do cinema marginal, periférico às glórias e 
consagrações do Cinema Novo, em vias de academização, comer-cialização e caretice. 

Breve nas telas deste cinema. Torquato Neto”. 

 
GRAMMA, UM JORNAL PRA BURRO 
 

Na imprensa de Teresina, registrou presença no jornal Gramma, 

mimeografado, dois números apenas, feito por Durvalino Couto Filho, Paulo José Cunha, 
Arnaldo Albuquerque, Noronha Filho, Pereira, Galvão e Edmar Oliveira. Era impresso na 

NG Máquinas, em Brasília. O segundo número tem 20 páginas, frente e costa, papel 
chamex. está envolto por uma tira de papel com os seguintes dizeres: “MANQUEM-SE e 

corte aqui e faça um indicador de página. Dentro, entre a página do expediente e outra de 
autoria de Edmar Oliveira - Epitáfio sobre os movimentos (ou monumento à revisão de 

ordem), uma meia folha, escrita à mão: “por que você está lendo isso?”. 
Edmar Oliveira informa que o Paulo José, descobrindo o mimeógrafo 

em Brasília, manda dizer: “Olha, aqui tem uma máquina, compadre, que se a gente cuspir 
sai”. 

O mimeógrafo era a grande novidade da época e Gramma, na opinião 
de Edmar Oliveira, se não foi o primeiro jornal mimeografado, “para nós foi o primeiro 

cuspe”, E, também, um dos primeiros aborrecimentos com a Polícia Federal. 
A equipe do Gramma se reunia ora na grama da Igreja de São 

Benedito, ora no bar Farmácia, ao lado do bar Santana, próximo hoje ao colégio Cursão, 

ali nas redondezas do Palácio de Karnak, sede do governo estadual. 
Para o fotografo e iluminador teatral Assai Campelo o Gramma não foi 

só um jornal, “mas todo um comportamento”. 
Ao fazerem a contra-capa do mesmo, na casa do Durvalino Couto Filho, 

localizada na Av. Frei Serafim, nº 1948, foram orientando o artista gráfico Arnaldo 
Albuquerque para a composição do que eles queriam: uma estrada, na contra-mão, com 

nuvens carregadas, uma placa de coca-cola, uma lata de lixo, o verso de Olavo Bilac 
“Criança não verás País nenhum como este”. 
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O lançamento do jornal aconteceu no bar Gelatti, o mais badalado de 

Teresina, localizado na Av. Frei Serafim, nº ??????. Com o apurado da venda, foram curtir 
o sucesso da publicação em Sete Cidades, aprazível é mística região encravada na cidade 

de Piracuruca. 

Enquanto eles lá, cá a Polícia Federal os procurava na casa do Edmar 
Oliveira. É que o endereço do jornal era o da casa dele. 

Na volta, foram obrigados a comparecer à sede da Polícia Federal, na 
Av. Maranhão, nº 1022. O Edmar Oliveira e O Durvalino Couto Filho foram. O Arnaldo 

Albuquerque, apesar de ter se comprometido, na noite anterior tomou um porre homérico 
e ficou dormindo num dos cabarés da cidade. Não acordou a tempo. 

Na Polícia Federal foram perguntados por que tinham desenhado o 
Congresso Nacional de Cabeça para baixo, o que sabiam de Cuba, do Fidel Castro e do 

comunismo? Nada, disseram. E não houve intenção de desenhar, segundo eles, o 
Congresso Nacional de Cabeça para baixo. É que havia dois traços brancos, dividindo a 

estrada no meio. Com muito imaginação, e isso a Polícia Federal tinha muito à época, 
ficou parecendo realmente o Congresso Nacional na situação descrita. 

“Foi uma das maiores lições de Cuba, Fidel Castro e comunismo que 
nós tivemos. E, de quebra, ainda tivemos em nossas mãos o histórico jornal Gramma 

cubano”, declara Durvalino Couto Filho. 
Quando o Gramma foi lançado, saiu uma nota no Rolling Stone, jornal 

de música badaladíssimo do momento, dando uma chamada que o alternativo da 
rapaziada do Piauí era um tremendo barato. 

Torquato Neto colaborou com dois artigos. Na página três, sem título, 

fala do Terror da Vermelha, filme em super-8, que fez com a turma. Na página cinco, com 
VIR VER OU VIR, que se encontra também nOs Últimos Dias de Paupéria. 

No expediente do jornal: “diretores presidentes: Edmar Oliveira/Durva-
lino e Antônio Noronha. Editor Chefe: Paulo José Cunha. Diretor de Arte: Arnaldo 

Albuquerque. Colaboraram nesse número: em Teresina, o Edi e o Noronha, em Brasília, o 
PêJosé, o Durval e o Renato Estrela, em Belô, o Haroldo Barradas, no Rio de Janeiro, o 

Arnaldette, o Galvão e o Torquato Neto. Havia os bons fluídos. “Recebemos os nossos 
bons fluídos dos grammus - Fatinha, France, Marcê e Claudete e Conceição em Terê, tem 

o Xico Pereira no Recife, o Etim em Fortaleza e a queira Aldina na Bahia e Luís Otávio, 
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Hélio Oiticica, Pimentel e Figueiredo, tudo perdido por aí, transando milhares, mulheres, 

milhões - louquíssimos. A PLAC - Piauí Lacticínios S/A foi quem financiou este número. 
Nosso abraço ao gramau-gente-legau Aerton Fernan-des. Escrevam pra gente contando as 

coisas: nosso endereço é Av. Campos Sales, 1898. 64.000, Teresina (Terra de Antares) 

Piauí”. 
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PÁGINA COMUNICAÇÃO 
 

Torquato Neto se faz presente na página Comunicação, que era editada 

por Durvalino Couto Filho, Edmar Oliveira, Paulo José Cunha e sua ex-mulher Fátima 

Mesquita, no jornal Opinião, nos idos de 1970. O jornal, de propriedade do ex-senador 
Petrônio Portella, era dirigido pelo professor José Camilo da Silveira Filho, tendo como 

secretário de redação Evandro Cunha e Silva. 
A participação de Torquato Neto começou a partir de uma entrevista 

que ele deu para o grupo. Nesta página, foram publicados pela primeira vez alguns dos 
textos que viriam formar depois a composição dOs Últimos Dias de Paupéria, como, por 

exemplo, Marcha à Revisão. 
O jornalista e poeta Paulo José Cunha revela que, embora sob a direção 

do professor Camilo Filho, “ele não participava do jornal, quem cuidava era o Evandro 
Cunha e Silva. O Camilo nem aparecia lá. O barato dele era saber que tinha um jornal e 

que este jornal estava andando. E quando ele abria o jornal, que na época se chamava 
“Os Malucos Hippys”, todo mundo era hippy naquela época, cabelão, falando gíria etc. O 

surgimento dessa página foi um barato. Torquato tomou conhecimento no Rio, porque, de 
vez em quanto, ou ele vinha a Teresina, passar férias, ou eu mandava umas páginas para 

ele ler, para ficar mais ou menos sabendo o que estava acontecendo. Ai uma vez ele 
disse: - Eu quero escrever nesse jornal de vocês, lá! Tá bom, pode escrever. E ele 

começou. Fizemos várias entrevistas com ele, aquela bagunça, ele participava. Foi na 
época dos filmes. Ele começou a transar esse negócios dos filmes. Era tudo ao mesmo 

tempo. Nós resolvemos fazer o Gramma 2, mas estava tudo muito lento e tal, o Gramma 2 

não saía, até que chegaram as páginas do Torquato, que vieram já diagramadas. Eu não 
sei como. Ele diagramou no Rio. Mas a decisão de fazer o jornal só surgiu porque ele 

morreu. Nós dissemos, agora vamos fazer porque é uma coisa em homenagem a 
Torquato. Esse jornal nós temos que fazer, inclusive porque as páginas já estão prontas. 

Arnaldo Albuquerque, cineasta e artista gráfico, informa que o primeiro 
número do Gramma saiu em março de 1972. E em julho/agosto saiu o Gramma nº2. Nós 

viajamos, Torquato viajou em agosto/setembro com o Galvão. Eu fui depois, em agosto. 
Torquato só se matou no dia 10 de novembro de 1972. 
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ESTADO INTERESSANTE 

 
Alguns amigos afirmam que Torquato Neto colaborou com o suple-

mento Estado Interessante, feito no jornal O Estado, de propriedade do jorna-lista Helder 

Feitosa, por Durvalino Couto Filho, Edmar Oliveira, Paulo José Cunha e Noronha Filho. Na 
verdade, o suplemento, que durou 15 números, de 26 de março a 16 de julho de 1972, 

não registra nenhuma colaboração de Torquato Neto. 
 

HORA FATAL 
 

Torquato Neto viria a colaborar com o suplemento Hora Fatal, do jornal 
A Hora, de propriedade do jornalista Paulo Henrique de Araújo Lima, formado pela divisão 

que houve entre o pessoal que fazia o Estado Interessante. O jornalista Helder Feitosa 
queria que o suplemente fosse auto-financiado. Colocou a proposta para o grupo, que 

resolveu pular fora. Helder, então, passa a editoria do suplemente para o jornalista Marcos 
Igreja. Como o restante não aceitou, cria-se, no jornal A Hora, a Hora Fatal, que teve 

apenas 4 números, de  junho a julho de 1972. Torquato Neto colabora em todos os 
números do suplemento. 

 
PUBLICITÁRIO 

 
Foi diretor de relações públicas da gravadora Philips, hoje Polygram. 

Trabalhou na CIPAL - Carlos Imperial Produções Artísticas Ltda 

(promotora de shows, peças teatrais, filmes etc) como redator. A agência, de propriedade 
de Carlos Imperial, funcionava na rua Sá Ferreira, 44, sala 205, posto 6, em Copacabana, 

Rio de Janeiro. 
Lena Rios, a Barradinha, amiga e parceira de Torquato, informa que, de 

quando em vez, era Torquato quem escrevia a coluna que o Carlos Imperial mantinha na 
revista Amiga. 

Lena Rios, nesta época era secretária executiva da Aquárius Produções 
Artísticas Ltda., de propriedade de Marcos Vale, Paulo Sérgio Vale, André Midani e Nelson 

Motta. Ficava no Jardim Botânico, próximo ao prédio da TV Globo. Torquato Neto 
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intensificou a amizade com todo esse pessoal, pois constantemente ia conversar com a 

Lena Rios, ou buscá-la para saírem pelo Rio de Janeiro. 
OS ÚLTIMOS DIAS DE PAUPÉRIA 

 

O poeta e tradutor Paulo Leminski escreve que, como “Buda, Confúcio, 
Sócrates ou Jesus, Torquato não deixou livros. O livro de Torquato é esse ‘Os últimos dias 
de Paupéria’, muito bem editado por Waly Sailormoon, vitrina dos vários possíveis de 
Torquato; em letra, poesia escrita, ensaios jornalísticos, fragmentos de diário, retrato 

estilhaçado de um poeta por outro poeta”. 
Os últimos dias de Paupéria foi publicado em 1973, pós morte, pela 

Livraria Eldorado Tijuca Ltda. Trazia acompanhado um disco, compacto simples, com Três 
da madrugada e Todo dia é dia D, ambas musicadas por Carlos Pinto, cantadas por Gal 

Costa e Gilberto Gil, respectivamente. O disco foi uma cortesia da Philips. A parte gráfica 
do livro foi cuidada por Ana. A capa tem foto de Torquato, onde se lê parte do poema 

Cogito: “Eu sou como eu sou/Vidente/E vivo tranqüilamente/Todas as horas do fim”, 
escrito do próprio punho. Como prefácio, uma carta que Ana recebeu do poeta e tradutor 

Augusto de Campos, quando Torquato morreu. O livro teve uma tiragem de 5 mil 
exemplares e saiu com 116 páginas. 

Em 1982, como parte das  homenagens aos seus 10 anos de morte, o 
livro, revisto e ampliado (440 páginas) foi publicado pela Editora Max Limonad. O 

lançamento ocorreu às 18 horas e 30 minutos do dia 9 de novembro, na Funarte, no Rio 
de Janeiro. Foram exibidos o filme Terror da vermelha e outros curtas. Embora com o 

mesmo nome do livro lançado em 1973, a segunda edição é mais do que uma nova edição 

revista e ampliada. Ana Maria explica que há um segundo título - Do lado de dentro, 
impresso na segunda página porque era o nome sugerido pelo próprio Torquato Neto. 

Nele, há diversos textos inéditos e um vasto material fotográfico, além de poemas, cartas 
e letras de músicas 

- Para esta edição, Waly Sailormoon encomendou vários textos 
especiais. Há um poema sobre Torquato escrito por Haroldo de Campos, um texto de Luiz 

Otávio Pimentel, cineasta muito citado na Geléia Geral, uma entrevista com Décio 
Pignatari. Waly também colaborou com um poema visual, que ele chamou de babilaque, 

dedicado a Torquato. A capa é do artista gráfico Oscar Ramos, autor do livro Rio de cor. 
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A historiadora Heloísa Buarque de Hollanda escreve que os “seus 

textos, reunidos e publicados após a sua trágica morte no volume Os últimos dias de 
Paupéria foram por algum tempo lidos como uma bíblia pelas novas gerações”. 
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PESINHO PRA DENTRO, PESINHO PRA FORA 

 
Paulo Leminski fala que, como Buda, Confúcio, Sócrates ou Jesus, 

Torquato não deixou livro. Na verdade, Torquato deixou dois livros prontos para serem 

publicados, e que continuam inéditos. Pesinho pra dentro, Pesinho pra fora e O fato e a 
coisa, ambos de poemas. 

O próprio Torquato Neto nos dá pista de um destes livros, o Pesinho 
pra dentro, Pesinho pra fora: 

“Eu sempre escrevi muito, principalmente poesia. Mas nunca pensei em 
publicar livros. Eu preferi utilizar a poesia na música. Se agora estou tentando preparar 

este livro - é a pedido de meus amigos. Aliás, eu nem sei se vou terminá-lo todo, porque 
eu tou mais interessado em cinema. Ele chama-se Pesinho pra dentro, Pesinho pra fora”. 

O livro seria editado dentro da coleção na Corda Bamba, editada por 
José Álvaro Editor e dirigido por Waly Sailormoon e José Carlos Capinan. 

“A Corda bamba é isso aí, amizade. É uma oportunidade que um editor 
tá dando pra que jovens poetas consigam mostrar, lançar as suas produções 

experimentais”. 
Pela Corda Bamba saiu o livro Me segura que eu vou dar um troço, de 

Waly Sailormoon. E estava prevista ainda a publicação de Fragmentos de sabonete, de 
Jorge Mautner. Estava também em pauta um livro de Bivar. 

 
O FATO E A COISA 

 

Com relação aO Fato e a Coisa, tenho, em mãos, fragmento do livro. 
Explico. Entre os poemas publicados e inéditos que venho recebendo de amigos 

espalhados por diversos pontos do país, um dia me chegam 10 poemas ( Poema do Aviso 
Final; Notícia, Rio, 11.5.62; O Velho; A Mesa, A Descoberta do Mundo, 12. 12. 62; Poema 
Silencioso Dentro da Noite - para Hermínio Bello de Carvalho -; Momento; Posição de 
Ficar; O Fato e Panorama Visto da Ponte, Rio, 13.12.62) e o índice do que seria a 

publicação por completa de um livro, constando de 29 poemas, com anotações marginais 
(ótimo, bom) feitas a lápis por Walmyr Ayalla, autor do livro Moderna Poesia Baiana, 
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Tempo Brasileiro, 1967. Ainda espero que os 19 poemas apareçam para a devida 

publicação. 
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O editor Cineas Santos, da Editora Corisco, de Teresina, esteve com 

este livro para ser publicado. Mas, por desentendimento com a Ana Maria, desistiu da 
idéia e passou o original para o jornalista e poeta Paulo José Cunha, primo do Torquato 

Neto. 

Outro que tinha uma cópia do livro era o jornalista Wilson Fernandes, 
correspondente do Jornal do Brasil, em Teresina, também Secretário de Comunicação 

Social do Governo do Estado do Piauí. Por diversas vezes, trabalhando com ele na redação 
do jornal Correio do Piauí, pedi que ele me deixasse tirar cópia, mas sempre recebia a 

desculpa de que o livro estava dentro de uma caixas e que ele estava sem tempo para 
procurá-lo. Com a morte dele, não tive acesso o livro, pois a família diz que nada sabe 

sobre ele. 
O índice, preparado pelo próprio Torquato Neto, é este: 

 
O FATO E A COISA 
 
I - PÔSTO 

  1 - ofício      Fl.  4 
  2 - posto      “     6 

  3 - poema porque é preciso   “     7 
  4 - os falsos deuses     “     9 

  5 - poema do aviso final    “    12 
 

II - PEDRA LASCADA 

  6 - momento na calçada    “     14 
  7 - dois poemas ao chope    “     15 

  8 - notícia      “     17 
  9 - insônia      “     18 

  10 - o velho      “     19 
  11 - os mortos     “     21 

  12 - a mesa      “     22 
 
III - AMOR EM DOR MAIOR 
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  13 - a descoberta da mundo   “     24 

  14 - pranto no quarta feira   “     25 
16 - poema essencialmente noturno  “      28 

  17 - poema para ninar    “      29 

  18 - poema silencioso dentro da noite  “      31 
  19 - posição de ficar    “      33 

 
IV - O FATO & A COISA 

  20 - apresentação da coisa   “     36 
  21 - capítulo um      “     38 

  22 - o fato      “     41 
  23 - dia      “     42 

  24 - a crise      “     43 
  25 - edição da manhã    “     45 

  26 - explicação do fato    “     46 
  27 - poema desesperado    “     50 

  28 - momento     “     51 
  28 - poema estático para...   “     52 

  29 - panorama visto da ponte   “     54 
 

Podemos observar que na parte III - Amor em Dor Maior, do número 
14, pranto na quarta feira, página 25, salta para 16, poema essencialmente noturno, 

página 28 engolindo o número 15. Na parte IV - O Fato & a Coisa,  há a repetição do 

número 28, que serve tanto para o poema momento, página 51, quanto para o poema 
estático para..., página 52. 

Vejamos os poemas: 
 

POEMA DO AVISO FINAL 
 

É preciso que haja alguma coisa 
alimentando meu povo: 

uma vontade 
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uma certeza 

uma qualquer esperança 
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É preciso que alguma coisa atraia 

a vida ou a morte: 
ou tudo será posto de lado 

e na procura da vida 

a morte virá na frente 
e abrirá caminho 

 
É preciso que haja algum respeito 

ao menos um esboço: 
ou a dignidade humana se firmará a machadadas. 

 
NOTÍCIA 
 
o momento é horrivelmente eufórico. 

vazio entretanto. 
hemorragias incuráveis 

de lacrimogêneas futilidades 
desfilam com os impassíveis elefantes. 

árvores espiam. nuvens gotejam. 
formigas dormem parindo formigas. 

mulheres se coçam. 
 

tudo tão vazio que dá pena... 

 
angústias sobem até à boca 

e a gente as engole 
uma 

a 
uma. 

 
meninas milionárias. 

toumanovas embrionárias 
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mas faveladas. 
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vermelho 

negro. 
noir et rouge. 

 

a lua se acende para que voem os aviões. 
Sinatra persiste em cantar bem. 

o globo informa: 
 

- tudo muito ôco. 
 

  Rio, 11.5.62. 
 

No poema Notícia, há a indicação de ótimo, feita por Walmyr Ayalla. 
 

O VELHO 
 

I 
De tudo - o que sobra. 

E é pouco. 
O que sobra é o fato. 

E o fato é ôco 
frio. 

II 

Nestes dias de guerra cerrada, 
prosseguir é o de menos, o nada. 

E o voltar é, em si, tão obtuso 
que o parar é, por si, um consolo. 

E não consola. 
 

Hemos tido por certo o errado 

(Já que o errado é a pausa, a metade 
- sem tropeço - do que há de ser feito) 
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e o silêncio em tornado palavra 

ordenou a parada: o que basta. 
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III 

Pois o velho (idade incerta 
beirando o sossego), seguiu. 

No chão que beijou 

no pó que comeu 
no mijo bebido - houve em certo seguir semi-erguido 

e encascar-se no meio da estrada 
sem saber IR ou RIR. 
 

IV 

Daí: 
donde em sendo o meio a parada à vista 

e o regresso ilógico 
e o processo absolutamente impossível, 

o velho ficou. 
Como o vento e o pó. 

(Como o chão). 
 

A MESA 
 

A mesa recebe e consente 

o contato. Parada, açambarca 
o sentante. sentida, despede 

o sainte. 

 E fica. 
A mesa é quadrada, redonda 

(não tem cabeceira marcada) 
É de pau, é de fórmica 

e é útil: recebe. 
 

A mesa é amiga, inimiga: 
- depende, não ouve, é calada. 

A mesa, se é quente não queima 
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se é frio não gela: 

  conforta. 
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Na mesa sentamos. Na mesa 

esquecemos. Na mesa lembramos: 
  Voltamos depois. 

 

A DESCOBERTA DO MUNDO 
 

Na ante-sala da vida 
O menino autoridade 

Disse - não! - à ama seca. 
A coitada espavoriu-se: 

- Mas por que não, meu lindinho? 
Olhou-a firme o menino: 

- Você é tão feia, Raimunda! 
 

  Rio, 12.12.62. 
 

No poema A Descoberta do Mundo, há a indicação de bom, feita por Walmyr Ayalla. 
 

POEMA SILENCIOSO DENTRO DA NOITE 
 

  Para Hermínio Bello de Carvalho 
 

Três fatos - um sussurro - abandono 

a faina do amor e canso. 
Corre e sobe em torre excusa, 

espera: 
nada desce ou se adianta 

mais. 
 

Por cinco copos e alguns prantos 
te observo. Uísque vagabundo 

em copo (daqueles a quem 
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não se pode negar a boca amarga) 
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e a mão branca e torta imiscuindo 

letras 
e propondo antologias 

em tempo de cartilha. 

a m o r 
a m a d o 

a m a r i a  
) p o s s u i r 

ser 
é s ( 

NUNCA. 
 

Para mim 
conjugar o verbo amar 

é pôr um nunca antes de cada tempo 
e esquecer as desinências 

que não sejam minhas. 
EU 

TU 
e só. 

 
Dois nomes se confundem no assoalho 

e abraçam o escuro 

 e se procuram 
e não se encontram. 

A carne é forte, filho! 
Dura. 

Seca. 
Sonolenta. 

Dois nomes não se acham 
se começam por letras diferentes 

e distantes 
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dentro do alfabeto convencional. 
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MOMENTO 

 
Sentados esperamos que algo passe. 

Talvez senhoras grávidas crianças em brinquedos 

cavalheiros circunspectos e azuis dentro dos ternos e dos passos 
e das coisas todas próprias e intocáveis, nos seus bolsos. 

Talvez ainda uma lembrança antiga. 
Uma qualquer saudade. 

Uma tristeza. Sentados esperamos. 
 

Um menino ri um camelô espia 
um pensamento range em cada um de nós e nos sacode. 

Permanecemos sentados, não ouvimos. 
Olhos atentos  esperamos - isto basta. 

 
Entre nós uma profunda indiferença. 

Ao nosso meio, a indignação, o silêncio de cada um 
e o muro. 

Tarde e esperamos. 
Os que se arriscam pensam e mais duvidam. 

Agora não importa tarde ou cedo. 
Importa a espera e o banco que nos assentamos. 

(Não vimos outro) 

 
Mas esperamos sentados que algo passe. 

Nosso cansaço? 
A inconseqüência que nos move (ou nos imobiliza?) nesta espera 

ou simplesmente o sol o céu o mar o mundo? 
 
POSIÇÃO DE FICAR 
 
No princípio era o verbo amar. 
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Mas os sentimentos extinguiram-se 
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e restesaram-se os membros: não houve amor 

desde então. 
Agora, sabemos inútil procurar nos livros a fórmula derradeira deste verbo. 

As coisas fizeram-se lúcidas 

e sentiu-se medo. 
 

Deixaríamos o corpo livre se pudéssemos, 
 mas o corpo está preso a tantos acontecimentos abstratos. 

Choraríamos se nos fosse possível, 
mas não há mais lágrimas 

e o rosto retesado pelo medo 
é pulsação imaginada e só imaginada, insensível a quaisquer prantos, 

e no entanto nada procuramos. 
Temos as mãos fechadas, não as forcem. 

Nossas celas as sabemos impenetráveis, não forcem. 
Temos tanto sono, mas o venceremos, 

não nos forcem. 
 

Conjugaremos o irrepreensível verbo esquecer, não perdoar. 
Não perdoamos. 

Em toda esta fraqueza nos sentimos fortes como os primeiros mártires, 
estamos na arena, 

sentimos medo e deixaremos nossos restos ao vosso escárnio. 

Desaprendemos tudo. 
Ambíguos em nós mesmos, amamos agora o silêncio das covas 

e as esperamos: este o nosso fim. 
 

O FATO 
 

Na água em que me lavo, 
o teu escarro. No prato em que almoço, 

a tua moléstia. 
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Nas coisas que eu afirmo, 
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a tua idéia. Na minha voz 

que fala e chora e cala, 
 a tua mentira. 

Atrás de mim passeias livremente 

e não te barro 
não me volto e não te enxergo. 

Te sinto apenas a repetição de minha angústia 
vezes dois 

e te imagino torto 
e te sei um fato ereto em minhas costas, 

caminhando. 
 

Assustam-me os meus dedos: são os teus, 
magros, inúteis. 

Reparo à toa num espelho: a minha face 
não é mais a minha, mas a tua 

e teu desdém. 
Na rua, amigos me perguntam como vou. 

Digo: vai mal, vai mal... 
e deixo que teus passos me insinuem na ida 

e me obstruam a vinda. 
Sempre estou lá. Não saio 

do arcabouço do meu corpo. 

Calabouço? 
Digo: balanço - mas por detrás sussurras: 

masmorra indissolúvel na qual te encontras. 
E eu fico. 

 
PANORAMA VISTO DA PONTE 

 
Azulejos retorcidos pelo tempo 

Fazem paisagem agora no abandono 
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A que eu mesmo releguei um mal distante. 
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Faz muito tempo e a paisagem é a mesma 

Não muda nunca - sempre indiferente 
A céus que relem eu infernos que se ergam. 

 

Alguns vitrais. E em cinerama elástico 
O mesmo campo, o mesmo amontoado 

Das lembranças que não querem virar cinzas. 
 

Três lampiões. As cores verde e rosa 
A brisa dos amores esquecidos 

E a pantera, muito negra, das paixões. 
 

Não passa um rio enlameado e doce 
Nem relva fresca encobre a terra dura. 

É só calor e ferro e fogo e brasa 
 

Que insistem como cobras enroladas 
Nos grossos troncos, medievais, das árvores. 

Uma eterna camada de silêncio 
 

E o sol cuspindo chumbo derretido. 
O céu é azul - e como não seria? 

Mas tão distante, tão longínquo e azul... 

 
  Rio, 13. 12.62 
 
NAVILOUCA, EDIÇÃO PRIMEIRA E ÚNICA 

 
Torquato Neto coordenou junto com Waly Sailormoon a editoração de 

Navilouca, revista considerada pioneira da vanguarda do movimento poético nacional e a 
mais importante publicação do conjunto pós-tropicalista. Foi programada para ser edição 

primeira e única, como está escrito na capa. 
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Co-patrocinada por Caetano, Navilouca somente seria publicada em 

1975. Torquato só conheceu o resultado da revista através de fotolitos. 
- Como editor estava montando junto com Waly Sailormoon a 

Navilouca, que Caetano viria a co-patrocinar depois, em homenagem e reconciliação 

póstumas. Com sua morte prematura, completou o retrato falado de um cult-artist. (Décio 
Pignatari - depoimento a Régis Bonvicino). 

O nome Navilouca, de acordo com Heloísa Buarque de Hollanda, foi 
sugerido por Stultifera Navis, navio que na idade média circundava a costa recolhendo os 

idiotas da família, desgarrados e fora de ordem”. 
Navilouca reuniu artigos de Lígia Clark, Hélio Oiticica, Luciano 

Figueiredo, Oscar Ramos, Chacal, Caetano Veloso, Augusto e Haroldo de Campos, entre 
outros. 

Waly Sailormoon informa que “quando editávamos juntos a Navilou-ca, 
edição primeira e única, Torquato me apareceu um dia depois de uma internação em 

sanatório com o cabelo completamente tosado, um skin head avant la lettre, e eu sofri 
uma premonição terrível e insuportável de uma ove-lha negra tosada se oferecendo ao 

cutelo do matadouro. (Folhas de São Paulo. Domingo. 8.11.1992, Mais -7). 
“O Poeta era um homem cheio de vida e de planos. Empolgado com a 

idéia da revista Navilouca, que estava organizando com os concretistas de São Paulo, 
seguiria para aquela cidade brevemente. Sua cunhada Ana Cristina, comentava ontem em 

lágrimas que ele amava demais a mulher e ao filho, buscava um aprimoramento constante 
no campo profissional e “não tinha porque morrer”. (Jornal ?????). 

O poeta Paulo Leminski, tratando da efervescência poética dos anos 70, 

ressalta que “Consolem-se os candidatos. Os maiores poetas (escritos dos anos 70 não 
são gente. São revistas. Que obras semicompletas para ombrear com o veneno e o 

charme policromático de uma Navilouca? A força constru-tiva de uma Polem, Muda ou de 
um Código? O safado pique juvenil de um Almanaque Biotônico Vitalidade? A radicalidade 

de um Pólo Cultural/Inven-tiva, de Curitiba? A fúria pornô de um Jornal Dobradil? E toda 
uma revoada de publicações (Flor do Mal, Gandaia, Quac, Arjuna), onde a melhor poesia 

dos anos 70 se acotovelou em apinhados ônibus com direção ao Parnaso, à Vida, ao 
Sucesso ou ao Nada. (...) Pequenas revistas, atípicas, prototípicas, não típicas, coletivas, 

antológicas, representando um grupo ou tendência (‘formalistas’, ‘pornô’, ‘marginais’), 
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onde predominou a faixa etária dos vinte aos trinta anos. Em comum a auto-edição 

(samizdat), todo mundo juntando grana para comprar a droga da poesia”.  Literatura 
Comentada – Poesia Jovem Anos 70-São Paulo: Abril Educação, 1982. 
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CINEASTA 
 

Apaixonado por cinema, fez e/ou participou dos filmes Moleque de Ruas 
(com Alvinho Guimarães), Nosferatu no Brasil (com Ivan Cardoso),  Adão e Eva, do 
Paraíso ao Consumo (contracena com Claudete Dias), Os Últimos Dias de Paupéria e o 
Terror da Vermelha ou O Faroesteiro da Cidade Verde ou Só Matando (é o ator principal, o 

primo Paulo José Cunha faz uma ponta). 
 

MOLEQUES DE RUA 
 

Moleques de Rua, primeiro filme de Alvinho Guimarães, diretor de 
teatro, amigo íntimo de Glauber Rocha. Montou A exceção e a Regra, do alemão Bertolt 

Brecht, com Caetano Veloso criando novas melodias para as canções do espetáculo, 
desempenhadas tão bem a ponto de chamar a atenção do crítico e diretor de teatro Luiz 

Carlos Marciel, que passava temporada em Salvador; e Boca de Ouro (1963), de Nelson 
Rodrigues, com participação de Caetano Veloso, como ator, fazendo o papel secundário de 

um repórter, e Maria Bethânia na interpretação. Alvinho, com estes dois trabalhos, 
transformava Caetano Veloso em compositor para teatro e cinema e lançava Maria 

Bethânia como cantora. 
Moleques de Rua, curta-metragem (super-8) sobre os menores de rua 

de Salvador, teve a participação de Torquato Neto, Caetano Veloso (trilha sonora), Maria 
Bethânia (intérprete), Duda, “e mais alguém que se perdeu no tempo”. 

Foi após uma projeção de Moleques de Rua que Caetano Veloso e Tom 

Zé se conheceram, apresentados pelo jornalista Orlando Senna, mais tarde conhecido e 
respeitado cineasta. 

Alvinho Guimarães também foi editor do Verbo Encantado. 
 

NOSFERATU NO BRASIL 
 

Nosferatu no Brasil, dirigido por Ivan Cardoso, com Torquato Neto no 
papel principal. Super 8. 
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“Nosferatu Por Aí é o nome do novo superoito (dos compridos) que 

Ivan Cardoso está acabando de filmar. Graça Motta, Scarlet Moon, Marcelinho Zona Sul e 
outras belezas, inclusive esta, de vocês, no elenco transadíssimo. Filme de vampiro, 

grandes baratos, perigo”. (Por Aí Mesmo. 21/9/71/Terça-Feira. In Os Últimos Dias de 
Paupéria, página 71). 

“Ivan Cardoso estará concluindo, este fim de semana, as filmagens de 

Nosferatu no Brasil, o superquente superoito incrementado na base do vampiro muito 
louco. E está preparando as coisas  pra iniciar daqui a pouco ser novo filme. Este em 16 

milímetros. Quero saber mais. (Por dentro e por fora. 25.09.71. Sábado. In Os 
Últimos Dias de Paupéria, páginas 78 e 79). 

Ivan Cardoso, em Mixagem alta não salva burrice, 11/1/72, Terça-feira, 
coluna Geléia Geral, in Os Últimos Dias de Paupéria, páginas 234 e 235, trata do Nosferatu 

no Brasil: “5 - De setembro a dezembro fizemos quatro filmes; PIARTAS DO SEXO 
VOLTAM A MATAR, AMOR & TARA, NOSFERATO NO BRASIL e SETENÇA DE DEUS. 

Filmamos rápido, gastamos pouco dinheiro e trabalhamos quase todos os dias. Superoito 
para ampliar para dezesseis. Foi um trabalho total:  programado e de grupo. Seguimos 

Mojica Marins e descobrimos a ‘estética tradicional subdesen-volvida’. Estamos, como diria 
Vetov, nos ‘Intestinos da experiência/Fora da barriga Cinematográfica’”. 

“8 – Passei PIRATAS DO SEXO VOLTAM A MATAR, AMOR & TARA e 
NOSFERATO NO BRASIL e SETENÇA DE DEUS para Décio Pignatari e Haroldo de Campos, 

em sessão privada em São Paulo. Os concretos são as pessoas mais importantes, lúcidas e 
inteligentes deste País. Décio disse que ‘até que enfim alguma coisa de interessante no 

nosso cinema’. ‘Pelo açougue também se chega a Mondrian’, foi um dos comentários de 

Haroldo’”. 
 

ADÃO E EVA DO PARAÍSO AO CONSUMO 
 

Adão e Eva, do paraíso ao Consumo, super 8, realizado em março de 
1972, no rio Poty. Foi uma das primeiras vezes que se deslocava o eixo das atenções para 

este rio, já que o comum é o canto ao rio Parnaíba. O argumento é de Arnaldo 
Albuquerque, roteiro e direção de Carlos Galvão e Edmar Oliveira, fotografia de Arnaldo 
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Albuquerque, com produção de Antônio Noronha Pessoa Filho. O arquiteto Raimundo Dias, 

da Penta Construtora, emprestou a máquina Super 8. 
Claudete Dias, uma das participantes do filme, fala sobre a sua 

realização: 

- “Era década de 70, ano 72 e estava no auge da repressão. Censura 
em todos os setores do país. O Piauí sempre foi muito distante dos acontecimentos 

políticos e sociais, mas aqui também aconteciam algumas coisas na cabeça de algumas 
pessoas. A repressão da ditadura não era muito sentida aqui. A maioria da população já 

vivia numa ditadura há muito tempo. 
Nesta época uma parte da geração queria se expressar, e a maneira 

que encontrou para se expressar foi fazendo o filme. Adão e Eva representa o casal feliz 
no paraíso, longe de qualquer violência, de qualquer corrupção, enfim, distante de 

problemas. Nós estávamos vivendo em plena sociedade de consumo. O Brasil havia aberto 
as portas ao capital internacional. O consumo virou uma moda, uma necessidade 

transmitida pelos meios do capitalismo. Estava em voga o “  milagre econômico “ do 
Delfim Neto. Adão e Eva representava o casal puro, até ser consumido pela sociedade de 

consumo. 
No filme, eles (Adão e Eva) são consumidos. hoje, as pessoas não estão 

mais muito preocupadas com esta coisa do consumo porque já estão tão consumidas, de 
tal forma, que não se dão conta mais. Mas, nos anos 70 era o começo, realmente, da 

expansão total do capitalismo. Então, o consumo era algo muito presente, muito criticado 
por uma parte da geração que tinha outros valores culturais “. 

Estes valores culturais entretanto de quando em vez os colocavam em 

xeque. Por exemplo, quando o Noronha Filho chamou a Claudete Dias para filmar nua, ela 
recusou-se e explica: 

- “Quando o Noronha me chamou para fazer o papel de Eva, aceitei. 
Disse que era para fazer nua o filme, mas eu recusei: não, não faço não! Imagina! Com 

uma formação super reprimida, não tinha a menor condição. Fazer uma filme já era um 
escândalo, imagine fazer um filme nua com o Torquato Neto, que me conheceu e disse 

que a ‘Eva’ era eu, era o tipo que queria”. 
O próprio Torquato sentiu a barra pesar na hora de um simples beijo na 

boca: 
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- “A gente tinha maior facilidade para fazer as cenas. O Torquato mais 

do que. Ele me orientava. Tinha experiência Se sentia muito à vontade. Mas na cena do 
beijo, Torquato tremeu. Eu olhava para ele e via a sua boca tremendo. Quando me beijou 

foi com tanta força que machucou minha boca, ficando um beijo com sangue. Beijo 

vampiresco. Ficamos rindo”. 
A criação era na hora: 

- “Torquato já havia feito Nosferatu. Tinha a maior desenvoltura na 
frente da câmera. O roteiro do Adão e Eva estava esboçado no poema do Torquato, 

VIR/VER/OU/VIR. O Noronha (Antônio Noronha), Galvão (Carlos Galvão), Edmar, Arnaldo 
Albuquerque e Torquato iam criando na hora em que era rodado o filme, do jeito que o 

Glauber criava. A gente não podia desperdiçar fita porque só tinha uma e era muito difícil 
se conseguir, não tinha como editar. Então, a gente ensaiava rápido e filmava de uma só 

vez. Não podia cortar, porque não se fazia edição. A edição era feita ali no ato, na hora da 
filmagem. Não podia errar, mas o filme tinha alguns erros. 

Na época Torquato tinha acabado de sair do Meduna, cortou os 
cabelos, que estavam lindos. Ele tinha feito o Nosferatu com a cabeleira grande. Para 

fazer o filme Adão e Eva, do paraíso ao consumo nós colocamos uma peruca nele 
(Torquato) para não ser um Adão de cabelinho curto. Como era o Adão? À moda ‘heappy’. 

O movimento heappy estava se acabando, mas a filosofia permanecia. E, em 72, estava 
super viva. Assim, este filme tem muito a ver com o movimento heappy. E Torquato tinha 

esta visão pura. 
Acho que este filme resume a visão que Torquato tinha do mundo. E 

ele quis passar isso para o cinema. Tanto o homem como a mulher se deixaram consumir, 

mas ele não se deixava. Ele esperneava. Não tinha espaço num mundo deste. A 
internação dele era porque ele bebia muito e queria parar de beber. Ele não era louco. 

Não era nada disso. Ele era louco, assim, na acepção da loucura que todos nós somos 
loucos. Loucura mesmo de inteligência, de sabedoria. Ele bebia e não agüentava as 

barras. Ai vinha para cá para limpar o organismo dele. Pensar. Ficar quieto. Parar tudo. 
Estava super tranqüilo. As vezes que estive com ele, passava uma tranqüilidade muito 

grande. Na hora das filmagens atendia todos os toques, todas as marcações. As vezes 
dizia: ‘Não, vamos fazer esta cena assim. Não tinha um roteiro. Tinha apenas um esboço 
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que o Torquato havia escrito. Não havia uma coisa escrita, cena por cena. Era uma coisa 

bem amadora. experimental. 
Na época não se falava em ecologia. O rio Poty foi escolhido por ser um 

lugar muito bonito, onde tinha muito verde e uma coroa. A gente usava esta coroa como 

um paraíso, mas não tinha essa coisa de ecologia, defesa do meio ambiente, não tinha 
essa consciência. 

O filme faz parte do tropicalismo como faz parte do cinema novo. O 
Torquato não falava muito em tropicalismo. ele estava na época criticando muito o cinema 

novo. Que o cinema novo ficou sendo uma panelinha. Não estava dando incentivo aos 
novos cineastas. Tanto que o super 8 surgiu porque não tinha espaço dentro do cinema 

novo que virou quase oficial. O cinema novo passou a ser financiado pelo Estado e os 
subsídios iam todos para determinados nomes que faziam parte de uma panelinha 

segundo Torquato. Então, o super 8 surge como uma brecha que os jovens cineastas 
iniciantes, tinham que produzir cinema Então é um pouco de cinema novo neste sentido. 

O cinema novo mesmo, estava sendo coptado pelo Estado como diz Torquato. Mas 
existiram cineastas que não se deixaram coptar pelo Estado. 

O filme não tinha som. A primeira vez que a gente assistiu ao filme na 
casa do Noronha nós botamos o som do Pink Floyd na vitrola para poder ficar vendo a 

fita. A fita também não tinha diálogo. Era todos só gestos, só movimentos. Era uma coisa 
meio intencional. Mas, a gente não tinha som para gravar e por isso o roteiro foi adaptado 

para ser um filme sem diálogo, só com gestos, movimentos. A fita foi entregue para uma 
amiga do Noronha colocar o som. Ela morava no Rio e se mudou para Londres e nessa 

viagem o filme se perdeu. Não tem outra cópia. 

Agora, veja uma coisa, nOs últimos dias de Paupéria Torquato fala de 
outros filmes mas não fala deste. Então uma das nossas intenções é divulgar a produção 

deste filme no Piauí porque este filme está fora da produção do Torquato Neto. Não fala 
deste filme? O que será que existe neste filme que é escondido? Por que é omitido na 

obra de Torquato Neto? Qualquer referência à obra do Torquato, não se fala no filme 
Adão e Eva, do Paraíso ao Consumo. Como o filme se perdeu, não se pode falar, mas 

existem as fotos. Acho importante este filme porque ele transmite uma mensagem que é 
muito atual. Foi há 20 anos e pouco se falou do filme que tem uma mensagem atual. 

Hoje, apesar das pessoas estarem mergulhadas no consumo, estão se voltando muito 
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para a natureza, buscando refúgio, lugares sossegados. Isso é uma tendência que está 

crescendo. O Torquato mostra no filme uma casal que vivia num lugar tranqüilo, foi parar 
na cidade grande e terminou sendo consumido pela vida urbana”. 

Na Bíblia, Adão dormiu e Eva foi gerada de sua costela. No filme, 

Torquato arranca a própria costela e Eva sai do rio: 
- “ Tinha a crítica à história de que a Eva surgiu da costela de Adão, 

mas, ao mesmo tempo, tinha a satisfação de sair de dentro das entranhas, sair o que você 
quer. Tinha a crítica esboçada no gesto e a magia do cinema permitia criar que a Eva 

saísse do rio. Segundo a cabeça de Torquato, a Eva teria saído de dentro do rio. A cena 
da Eva saindo de dentro do rio era linda! Foi super trabalhada “. 

O próprio Torquato Neto comenta o filme: “O filme ficou legal de-mais, 
quem viu já sabe. A coisa comprimida em seis minutos ao som de Moody Blues, 

escorrendo direito, eu a Claudete e o Arnaldo, que maravilha o trabalho do Arnaldo, hum? 
E graças a Deus, até que enfim, ôba, ôba - Godard. Jari, criatura vamos lá! já pensou, 

todo mundo se virando e fazendo filmecos da pesada por aí?”. (in: Hora Fatal, número 
3).Torquato Neto. 

 
TERROR DA VERMELHA 
 

Terror da Vermelha ou O Faroesteiro da Cidade Verde ou Só Matando. 

Super 8, filme autobiográfico em que Edmar Oliveira faz o papel central. A respeito de um 
bairro de Teresina, Vermelha, dirigido pelo próprio Torquato Neto. Paulo José Cunha, faz 

uma ponta. 

- “Fui a Teresina pelo início de junho (Sanatório Meduna), entrei em 
contato com os rapazes que haviam feito o jornal o Gramma e partimos para o superoito 

de metragem média que resultou neste O Terror da Vermelha (ou qual outro nome 
escolherem). O material filmado percorria acidentalmente um fio de acontecimento, 

matéria de memória de uma só pessoa em equipe percorrendo. Roteiro de lugares, 
quintais, paisagens - plano geral paisagens - planos gerais distâncias. A cidade 

transformada retomada transformada EM TRANSFORMAÇÃO. O jogo (From NAVILOUCA 
VIR/VER/OU/VIR etc. (Aqui/Ali títulos subtítulos versos pontuação: TEXTO LEGENDA, ora  

ocupando totalmente o fotograma ora precisamente ilustrando-o. “Super-Place”, como 
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palavra cenário (Luiz Otávio), e também (Galvão em OU), palavra contradestaque, como 

destaque (Waly) na dança da Herondina. Nove cassetes filmados, filme Ektachrome 
Kodak. 

C) Em seguida à verificação de variadas férteis possibilidades de edição 

(montagem), optou-se por Stanley Donen. Não há explicações recomendáveis claras para 
a escolha: pareceu-nos simplesmente a mais NATURAL, CONCRETA, no pensamento da 

transação com imagens (e som) em movimento como forma de narração concreta precisa 
necessária satisfa-tória. Idade eletrônica. Mais, evidentemente, o 

tempo/contratempo/contra-campo, produção execução e a guerra, (ONE PLUS 
ONE),Godard, o filme das famílias, televisão, cinemascope, o escambal, o diabo a 4. 

C) Edmar Oliveira é o superstar principal. Mais: Conceição, Heron-dina, 
Claudete, Juçara, Adélia Maria, Dona Salomé, Livramento, Etim, Paulo José, Durvalino 

Filho, Edmilson, Pereira, Geraldo Cabeludo, Dr. Heli, Galvão, João Clímaco D’Almeida e 
transeuntes. Além de Arnaldo. Arnaldo fez a maior parte da câmara”. Torquato Neto, l972. 

O Arnaldo Albuquerque revela que para fazer o Terror da Vermelha eles 
usaram “Doze rolinhos de filmes. Quem fez a montagem fomos eu e o Galvão. O Torquato 

Neto fez o roteiro, que foi até publicado num dos Gramma – jornal pra burro. Nós o 
fizemos baseado todo no roteiro do Gramma. Tem umas bandeiras bem bacanhinhas, que 

sumiram com o tempo, mas eu sei o material para refazer. As bandeiras foram um 
presente meu. Mas, além das dificuldades pra conseguir os filmes, que o Torquato 

arranjava pedindo a Deus e todo mundo, o que dificultava mesmo era que o Torquato 
passava muito tempo na rede, de balançando, despreocupadamente, e fumando, 

bebendo, cheirando até tetracloroetileno, porra, que nome, hein? Nesse filme, o Torqua-

to, que tinha um carinho muito grande pela família, que não sabia fazer nada sem os pais, 
os tios, os primos, essa coisa bem de família, o Torquato se lembrou que a prima dele, 

meu Deus, uma gatinha muito da manhosa e linda mesmo até hoje, trabalha lá na Cepisa, 
na área da Comunicação, acho que ela é jornalista influenciada pelo Torquato, ele se 

lembrou que ela tinha acabado de voltar daquele negócio Brasil/Estados Unidos. Ele nos 
pediu pra gente ir na casa dela, fazer umas filmagens com ela, pro Terror da Vermelha. 

Quando chegamos lá, rapaz!, ela estava com um sonzão na maior altura, maluquete-
mente dançando. Esse maluquetemente ai é legal. Ele, se não me engano, pediu pra 

gente gravar, ou não pediu, já foi mandando eu gravar, e eu gravei na câmara – ali onde 
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a Herondina faz o show. Além da sacação do filme, Torquato mostrava ai mais uma vez o 

seu lado familiar, o seu carinho pelos seus e por todos nós. Ele era assim, agressivo nas 
idéias e carinhoso nos gestos”. 

Herondina conta sua história. “Era junho de 1972. O Torquato Neto 

estava de férias em Teresina. Eu tinha voltado há pouco dos Estados Unidos, quando um 
dia desses ele chega lá em casa e me encontra dançando. Adolescente tem dessas coisas, 

coloca o som na maior altura e começa a dançar. Ele chegou e disse, ‘minha prima, posso 
filmá-la?’. Respondi que sim e ele começou a filmar. Depois foi que eu fiquei sabendo que 

eu havia participado de uma filmagem para o Terror da Vermelha. Eu achava que era uma 
brincadeira o que ele estava fazendo, na hora da filmagem, porque, na verdade, o filme é 

uma brincadeira”. 
 

IDADE, CIDADE VERDE 
 

No jornal O Dia, 18 de junho de 1972, Torquato Neto conta para o 
jornalista Menezes e Moraes os seus planos e contraplanos. 

- “Já fizemos três filmes, um dos quais foi exibido recentemente no 
Museu de Arte Moderna de Nova Iorque - ainda não foi possível uma exibição deste no 

Brasil e tá sendo exibido agora no circuito universitário dos E.U.A.. E aqui em Teresina eu 
cheguei com essa idéia: fazer um filme aqui. Aí me encontrei com o Edmar, Galvão, 

Noronha, essa turma aí e eles tavam fazendo um filme também e então eu me enturmei 
com eles e tamos aí. Já fizemos Adão e Eva, na Sociedade de Consumo, feito por eles no 

qual eu trabalho como ator. Logo depois eu pretendo começar um longa-metragem, meu, 

feito com eles e outras pessoas que eu ainda vou convidar. É um filme intitulado Idade, 
Cidade Verde. Quando este filme for exibido eu pretendo fazer outros, eu não quero mais 

parar de fazer cinema”. 
 

O FOGO 
 

O jornalista José Arimatéa Moreira, o Jari Mosil, conta que Torquato 
Neto quando esteve aqui em 1971 para passar o carnaval se interessou pelo conto o Fogo, 

de autoria do jornalista Victor Gonçalves Neto (já falecido), que estava publicado no livro 
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Contos Regionais, diversos autores, Livraria e Editora Progresso da Bahia, em 1951. 

Torquato estava indo para Altos e solicitou o livro para ler durante o período carnavalesco, 
revelando que iria fazer um roteiro para filmá-lo. 

Fogo conta a história de tempos cruéis em Teresina, governada, na 

época, por Leônidas Melo, interventor federal no Piauí. A chefia de Polícia estava sob o 
comando do coronel Evilásio Gonçalves Vilanova. Censura prévia nos órgãos de 

comunicação. Lembra cenas dantescas e tragédias gregas. As casas dos pobres, todas de 
palhas, eram queimadas sem dó nem piedade, com tudo dentro. (A. Tito Filho). 

Assim como Idade, Cidade Verde, Fogo não foi concretizado. Não deu 
tempo. Não deu tempo e tinha outra coisa, outro agravante que o fazia adiar os seus 

planos e contraplanos. A dificuldade enorme para conseguir material para gravar os seus 
filmes, que nada rendia pra ele, era só curtição e história mesmo que ele estava fazendo. 

Paulo José Cunha conta que “O Torquato Neto se largava do Rio pra cá, 
pra fazer filme que sabia que não ia render nada, coisa nenhuma. Ele ficava louco pedindo 

na família, pelo amor de Deus, pra tia Marlene um dinheirinho pra comprar um rolinho de 
filme. Ai, todo mundo contribuía. Ele chegava, então, todo contente pra gente e dizia 

assim: ‘Estou com um, dom dois, com três (e quantos ele tinha na mão) rolinhos, vamos 
rodar hoje, vamos!?’. O Arnaldo Albuquerque, que era o câmara, entendia do visual, 

entrava, às vezes, com dois rolinhos, eu entrava com mais dois, o Noronha com seis. Era 
assim, pra filmar, todo mundo contribuía. Era um troço coletivo, em tudo por tudo” 

 
LETRISTA 
 

O poeta Waly Sailormoon, no artigo Torquato Neto esqueceu as aspas, 
publicado no jornal Folha de São Paulo, Domingo, 8 de novembro de 1992, caderno Mais, 
página 7, comenta que o autor de Louvação “era um amante-recolhedor das jóias do 
pensamento de pára-choque de caminhão. ‘Não me siga que não sou novela’, por 

exemplo”.  
Torquato Neto buscava inspiração em hinos cívicos e religiosos, 

marchas carnavalescas, poemas, crônicas e até classificados de jornais. Nada escapava a 
ele, que estava sempre atento a tudo e a todos. 
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Torquato Neto, assim como Gilberto Gil, resume tudo: “Existem muitas 

maneiras de fazer música brasileira e eu prefiro todas”. 
Dessa forma, integrou-se na música popular brasileira com Edu Lobo 

(Pra dizer adeus: Lua Nova e Veleiro), Gilberto Gil (A coisa mais linda que existe; Geléia 
geral; Soy Loco Por Ti, América - com Capinan; A rua; Domingou; Louvação; Minha 
senhora; Marginália II; Zabelê e Vento de Maio), Caetano Veloso (Deus vos salve esta 
casa santa; Chapada do Corisco; Nenhuma dor; Mamãe coragem e Ai de mim, 
Copacabana), Nonato Buzar (Quase adeus e Que película), Carlos Pinto (Todo dia é dia D 

e Três da madrugada, Pindorama palace e Quanto mais eu rezo, estas duas inéditas. E 
Minha amiga mais bonita é meu irmão - post mortem), Geraldo Vandré (Rancho da rosa 
encarnada - com Gilberto Gil), Galvão (Sem Essa Aranha), Macalé (Let’s play that),  
Silizinho (Brasa samba) e Roberto Menescal (Tudo muito azul - checar esta 
informação), com Noite Ilustrada (Paulo José Cunha tem essa informação). Há, 
segundo o Noronha, o Baião da Solidão (ver isso). 
 
BAIÃO DA SOLIDÃO 

 
Noronha Filho dá conta da existência de Baião da solidão que, segundo 

ele, é uma das últimas letras feitas por Torquato Neto. 
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NOITE ILUSTRADA 

 
Paulo José Cunha informa da parceria de Torquato Neto com Noite 

Ilustrada. O Disco se encontra na Rádio Nacional, em Brasília. (Mandar pesquisar, 
urgente). 
 

UM DIA DESSES EU ME CASO COM VOCÊ 
 

Torquato Neto – Paulo Diniz 
 

de tanto me perder, de andar sem sono 
por essa noite sem nenhum destino 

por essa noite escura em que abandono 
uns sonhos do meu tempo de menino 

de tanto não poder mais ter saudade 
de tudo o que já tive e já perdi 

dona menina, eu me resolvo agora 
a ir-me embora pra longe daqui. 

 
um dia desses eu me caso com você 

você vai ver, ai ai, você vai ver 
um dia desses, de manhã, com padre e pompa 

você vai ver como eu me caso com você 

 
meu tempo de brincar já foi-se embora 

e agora, o que é que eu vou fazer? 
não tenho onde morar, vou caminhando 

sem sono, sem mistérios, sem você; 
pra terra onde nasci 

ai ai 
não volto nunca mais 

e esta cidade alheia tem segredos 
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que eu faço tudo pra não compreender 
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meu pobre coração não vale nada 

anda perdido, não tem solução 
mas se você quiser ser minha namorada 

vamos tentar, não é? 

não custa nada 
até pode dar certo 

ai ai 
e se não der 

eu pego um avião, vou pra Xangai 
e nunca mias eu volto pra te ver. 

 
Um dia desses eu me caso com você está no Lp Canção do Exílio, do 

cantor e compositor Paulo Diniz, lançado em 1984. 
 

GO BACK 
 

O músico e compositor Geraldo Brito põe música em Go Back que, no 
entanto, somente se tornaria conhecido do grande público através dos Titãs, que a grava 

com arranjo de Sérgio Mendes. Lançado em 1984, pela WEA, o Lp em pouco tempo torna-
se um dos maiores sucessos de venda do grupo. 

O jornalista e poeta Paulo José Cunha, primo de Torquato, indagado 
sobre as várias versos que aparecem de Go Back esclarece que a letra só tem uma versão. 

O resto foi a turma que fez adaptações, depois o próprio Geraldo Brito, aqui, foi quem fez 

a música, antes do Titãs. Eu me lembro disso claramente. 
Acontece que nOs Últimos Dias de Paupéria vamos encontrar 

 

você me chama 

eu quero ir pro cinema 

você reclama 
e o meu amor não contenta 

você me ama 
mas de repente aquele trem já passou 
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faz quanto tempo 

aquele tempo acabou 
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Na versão gravada pelos Titãs, e que também está no livro Os Últimos 
Dias de Paupéria, o verso 
 

e o meu amor não contenta 
 
está 

 
meu coração não contenta 

 
os três últimos versos 

 
mas de repente aquele trem já passou 
faz quanto tempo 
aquele tempo acabou 
 

já são diferentes da versão gravada pelos Titãs. 
 

GO BACK 
 

Sérgio Britto &Torquato Neto 
 

Você me chama 
Eu quero ir pro cinema 

você reclama 
meu coração não contenta 

você me ama 
mas de repente a madrugada mudou 

e certamente 
aquele trem já passou 

e se passou 

passou daqui pra melhor 
foi 

só quero saber 
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do que pode dar certo 

não tenho tempo a perder 
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Como seqüência do Go Back, nOs Últimos Dias de Paupéria, temos esta 

parte 
 

Você me pede 

quer ir pro cinema 
agora é tarde 

se nenhuma espécie 
de pedido 

eu escutar agora 
agora é tarde 

tempo perdido 
mas se você não mora, não morou 

é porque não tem ouvido 
que agora é tarde 

- eu tenho dito - 
o nosso amor michou 

(que pena) o nosso amor, amor 
e eu não estou a fim de ver cinema 

(que pena) 
 

Há uma datação. rio/agosto/71. 
 

Go Back tem uma retoma em Consolação. Vejamos: 

 
CONSOLAÇÃO 

 
você me pede 

quer ir pro cinema 
só que não dá pé de dar 

morena 
nunca mais vou pro cinema 

com você; 
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você entende burramente magoada 
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só que a minha é mais quebrada 

morena 
e sou eu 

e você 

e você 
e sou eu 

e você 
condena 

 
condena morena com pena 

e um dia depois do outro 
e eu não morro de amor 

não vale a pena: 
cinema 

me lembra 
aquele happy-end 

e amor por amor 
nem mais um pouco. 
 

Aliás, essa é uma outra característica marcante de Torquato Neto. Ficar 

inserindo em seus textos em prosa e em versos frases e versos já contidos em outros 
trabalhos. Em alguns casos, escrevendo a poesia como se prosa fosse. 

 

PINDORAMA PALACE 
 

Torquato Neto – Carlos Pinto 
 

Em Pindorama 
Ninguém ver mais ninguém 

Em Pindorama quem é quem 
Quem é você 

Quem é meu bem 
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Em Pindorama 
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Ninguém vê mais ninguém 

Em Pindorama 
Quem vem lá 

Descuidado tropicando 

Em Pindorama 
Penduricalhos de prata 

Espalham a fama 
No chão de estrelas de lá 

A nossa cama 
No canto esquerdo do riso 

Você esconde o que é preciso 
Esconder 

Ninguém pode saber 
Ninguém pode saber 

 
(A letra, segundo Lena Rios, está incompleta. Ela vai me dar a letra toda). 

 
Carlos Pinto, quando esteve em Teresina, para um show, em entrevista 

ao autor deste roteiro, revelou que levou Pindorama Palace para a Maria Bethânia gravar 
e ela se recusou a recebê-lo. Ele deixou uma fita para ser entregue a ela, mas nunca 

receber resposta. O certo é que ela não gravou Pindorama Palace, talvez já por causa do 
rompimento, uns falam mesmo em proibição em gravar qualquer coisa de Torquato Neto 

por parte do Caetano Veloso. 

Torquato Neto, em Pindorama Palace, segundo Carlos Pinto, quis fazer 
uma crítica direta ao regime militar. Pindorama é o nome do Brasil, numa puxada 

oswaldiana. Ninguém via mais ninguém porque estava todo mundo sendo preso, 
torturado, exilado ou morto. Quem é você meu bem é a ditadura. Penduricalhos de prata 

é uma alusão aos militares e suas estrelas de lá. No canto esquerdo do riso refere-se à 
esquerda, aos oponentes do regime militar. Você esconde o que é preciso esconder era a 

senha para que ninguém dissesse nada, ficasse calado, tivesse desconfiança dos parentes, 
dos vizinhos, dos amigos, de tudo e de todos. Era preciso estar atento, sempre de virgília. 

Confiar desconfiando de todo mundo. Carlos Pinto diz que Torquato tinha uma noção 
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bastante aguda dos problemas brasileiros e que era muito engajado politicamente, tendo, 

inclusive, se filiado ao Partido Comunista, ainda que tenha saído depois e, anos mais 
tarde, abominasse os famosos “ismos”, comunismo, socialismo, anarquismo etc.  

 

QUANTO MAIS EU REZO 
 

  Torquato Neto – Carlos Pinto 
 

Quanto mais eu rezo 
Mais assombração me aparece 

Eu sou feiticeiro de nascença 
Quanto mais eu rezo 

Mais eu creio em minha crença 
E atrás dessa reticência 

Tenho o meu corpo cruzado 
Atrás dessa reticência 

A morte não é vingança 
Atrás dessa reticência 

Orgulho não vale nada 
Atrás dessa reticência 

 
TODO DIA É DIA D 
 

Torquato Neto – Carlos Pinto 
 

Todo dia é dia dela 

Pode ser, pode não ser 
Abro a porta e a janela 

Todo dia é dia d 

Desde que sai de casa 
Trouxe a viagem da volta 

Gravada na minha mão 
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Enterrada no umbigo 

Dentro e fora assim comigo 
Minha própria condução 
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Todo dia santo dia 

Queremos, quero viver 
Meu coração na bacia 

Todo dia é dia d 

(refrão) 
 

Há urubus no telhado 
E a carne seca é servida 

Um escorpião enterrado 
Na sua própria ferida 

Não escapa, só escapo 
Pela porta da saída 

Todo dia é o mesmo dia 
De amar-te, a morte, morrer 

Todo dia menos dia 
Mais dia é dia d 

 
Carlos Pinto informa que no refrão, houve modificação da letra feita por 

Torquato Neto. Antes, era 
 

Todo dia santo dia 
Queremos, quero viver 

Do rio Parnaíba 

Ver o rosto na bacia 
Todo dia é dia d 
 

(não é bem assim, vou pesquisar melhor, mas houve essa alteração). 
 

TRÊS DA MADRUGADA 
 

  Torquato Neto – Carlos Pinto 
 

Três da madrugada 
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Quase nada 

Na cidade abandonada 
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Nessa rua que não tem mais fim 

três da madrugada 
tudo é nada 

a cidade abandonada 

e essa rua não tem mais 
nada de mim... 

nada 
noite alta madrugada 

na cidade que me guarda 
e esta cidade me mata 

de saudade 
é sempre assim... 

triste madrugada 
tudo é nada 

minha alegria cansada 
e a mão fria mão gelada 

toca bem leve em mim 
saiba: 

meu pobre coração não vale nada 
pelas três da madrugada 

toda palavra calada 
nesta rua da cidade 

que não tem mais fim 

que não tem mais fim 
 

O Luís Carlos Pinto, informa Paulo José Cunha, “sofreu como o diabo na 
mão do Torquato Neto na hora de por música na letra de Três da Madrugada. Toda hora, 

ele dizia: ‘Eu não quero assim, não, Negão!. Eu quero assim’. E forçava a barra do formato 
da melodia que ele queria pra música. Ele dizia: ‘Tem que ser pra baixo’. Ai empurrava e 

ele fazia os acordes. Alterava a letra na hora. Quando ele a terminou de compor, me 
entregou a letra perguntando o que eu achava, se gostava. Eu disse, gosto. Não tinha 

porque não gostar!”. 
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VANDRÉ E A ESQUERDA NACIONALISTA 
 

A convivência de Geraldo Vandré com os tropicalistas, notadamente 

Torquato Neto, Caetano Veloso e Gilberto Gil, foi muito tumultuada. 

Caetano Veloso, no livro Vereda Tropical, Companhia de Letras, página 
230,  ao comentar a posição dos amigos de MPB pelo que “eles” (Caetano e Gilberto Gil) 

tropicalistas estavam fazendo declara que “Nós sabíamos que grande parte da MPB 
reagiria mal ao que estávamos fazendo: Edu Lobo, Francis Hime, Wanda Sá, Dori, Sérgio 

Ricardo e, mais que todos, Geraldo Vandré, mostravam-se meio irritados, meio 
decepcionados conosco (...)”. 

Ao falar sobre estes “enfrentamentos”, Caetano Veloso, na página 235, 
do livro citado acima, comenta que, enquanto uma “suposta” briga com Chico Buarque era 

super dimensionada, a com o Geraldo Vandré não. “A briga real com Vandré, por 
exemplo, tem sido, no entanto, perfeitamente ignorada pela imprensa, agora como então. 

Simplesmente não era excitante o suficiente - e era real, ou seja, muito complexa para ser 
acompanhada. Toda energia precisava (precisa) estar dedicada a empobrecer as relações 

entre os “grandes”. Com isso forçar-se o esquecimento de uma conquista estética, 
profissional e humana de que o Brasil não poderia abrir mão. Esta a razão de meu tom de 

revolta quando abordo a questão”. 
A questão com Vandré era, conforme ficou patente no depoimento de 

Torquato Neto, e agora neste de Caetano Veloso, ideológica. E isso, Caetano Veloso deixa 
mais patente aqui: “Minha alegria ao ouvir, no estúdio, a adequação do estilo de Gal 

cantar à canção (sendo a um tempo bossa nova e rock’n’roll, mas sendo algo diferente 

disso) e, sobretudo, a graça e a inteligência do arranjo de Drupat, elevou a um incidente 
profundamente desagradável. Nós saíamos do estúdio para o Patachou, o restaurante com 

nome de cantora que freqüentávamos na rua Augusta, para jantar em clima 
comemorativo. Geraldo Vandré, que estava em outra mesa, veio até a nossa e, ao 

perceber nosso entusiasmo pela gravação, pediu que Gal lhe cantasse a canção recém-
gravada. Quando tinha ouvido o suficiente para ter uma idéia do que era, ele a 

interrompeu bruscamente, batendo na mesa e dizendo: ‘Isso é uma merda!’. Gal calou-se 
assustada e eu, indignado, disse a ele que saísse dali. Ele ainda quis argumentar dizendo 

que nós estávamos traindo a cultura nacional, mas não permiti que ele concluísse o 
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discurso e, gritando, exigi que nos deixasse, ressaltando que ele ao menos deveria ter 

sido cortês com Gal, cujo canto suave ele interrompera de forma tão grosseira. Isso 
inaugurou uma inimizade pessoal que traduzia nossa divergência ideológica - mas não 

houve nenhuma outra discussão agressiva nem a desavença ganhou publicidade”. 

“Nós sabíamos da rejeição que nossas idéias e ações encontravam por 
parte da esquerda nacionalista. Vandré estava apenas externando francamente o que 

muitos sentiam a nosso respeito. Mas isso foi possível, no seu caso, não apenas por uma 
natural combatividade apaixonada que o enobrece. Um aspecto tristemente mesquinho de 

sua personalidade contribuía igualmente para tais explosões. tendo assumido o papel de 
cantor de protesto por excelência - depois de fazer conhecidas algumas belas canções “de 

amor” em parceria com o grande Carlos Lira -, sobretudo agora que sua brilhantemente 
escrita (sobre música de Théo de Barros) “Disparada” tornara-se um marco na história dos 

festivais. Vandré desejava tornar-se a bola da vez com uma contrafação da música 
participante de língua espanhola, principalmente a chilena. O que nos parecia um atraso, 

se se levasse em conta a originalidade da canção de protesto brasileira tal como iniciara - 
antes da onda internacional e com características totalmente diferentes - o próprio Vinícius 

de Moraes e, como a desenvolveram Nara e Lyra. Nós, de nossa parte, queríamos, entre 
outras coisas, acabar com o hábito de se ter uma “bola” a cada vez, apostando numa 

pluralidade de estilos concorrendo nas mentes e nas caixas registra-doras. Uma das 
marcas da Tropicália - e talvez seu único sucesso histórico indubitável - foi justamente a 

ampliação do mercado pela prática da convivên-cia na diversidade, alcançada com o 
desmantelamento da ordem dos nichos e com o desrespeito às demarcações de faixas de 

classe e de graus de educação. Essa saudável destruição de hierarquias está na origem do 

que alguns críticos chatos chamam de “complacência cínica pós-60 (...) Vandré tentava 
estancar a correnteza - que era, afinal, uma exigência da força da MPB - propondo a 

Guilherme, nosso empresário, que nos dissuadisse de entrar no páreo; alegava que o 
Brasil necessitava daquilo que ele, Vandré, estava fazendo (ou seja: canções 

“concientizadoras das massas”) e que, como o mercado não compor-tava mais de um 
nome forte de cada vez, nós todos deveríamos, para ao bem do país e do povo, jogar 

todas as cartas nele. Essa proposta de renúncia foi feita de fato a Guilherme por Vandré - 
e muitas vezes eu me perguntei se Não seria isso um esboço dos prestígios oficiais de que 

gozam, em nome da história, figurões insossos de países comunistas”. 
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Mas, nem tudo era só briga, havia, também, o reconhecimento pelo 

“admirável” em Vandré, conforme ainda Caetano Veloso, página 282, do Vereda tropical: 
“Livres do perigo vermelho desde que nossos inimigos militares tomaram o poder, nós não 

víamos a mais remota probabilidade de realizar-se esse desejo de Vandré. E assim 

achávamos apenas maluco o seu raciocínio e continuávamos admirando tudo o que nele 
ela admirável. Eu, principalmente, apesar de ver Chico Buarque muitíssimo acima de 

Vandré - musical, poética e eticamente - tinha preferido de longe (e o manifestava) 
Disparada a A Banda. 

Esta posição de Caetano Veloso é externada melhor em Alegria, Alegria, 
organização de Waly Salomão, Rio de Janeiro, Pedra Q. Ronca, 1977: “No Rio, encontrei 

um clima de pânico: as pessoas se reuniam para tentar, com discussões, revitalizar a 
música brasileira, e todos coravam quando alguém denunciava ingenuamente que 

estavam reunidos para combater o iê-iê. Eu não acreditava que nada de sério pudesse 
nasceu desse pânico. Até hoje, a tranqüilidade e a convicção que se mostram na obra de 

Chico Buarque me comovem fortemente. Chico é a negação desse clima de pavor. Mas 
Disparada, de Vandré, me influenciou mais com sua inquietação do que a comovente 

pureza de Chico (...)”. 
Torquato Neto, em entrevista concedida ao jornalista Marcos Igreja e à 

professora Waldília Neiva de Moura Santos, jornal A Coruja, Teresina, maio de 1971, ao 
ser abordado sobre a raiva que ele tinha dele, assim se expressa: “Não tenho raiva do 

Vandré. O que ocorreu foi que na época do grupo Tropicália  o Vandré fazia conferências 
nas Universidades do Rio e S. Paulo contra o nosso grupo, dizendo que estávamos fugindo 

das raízes. Chegou a dizer que eu era “o inocente do Piauí nas mãos dos baianos”. Ele era 

o líder da ala que fazia questão de derrubar o nosso trabalho. Ele estava fazendo 
demagogia pura. Eu acho aquela música dele - Caminhando - muita demagógica. Não 

admito fazer nada de revolucionário numa linha tradicional”. 
A despeito de tudo, Torquato Neto compõe, em parceria com Geraldo 

Vandré e Gilberto Gil, 
 

RANCHO DA ROSA ENCARNADA 
 

Gilberto Gil, Geraldo Vandré e Torquato Neto (1966) 
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Vejam quantas coisas novas vamos contar 
Nas cantigas mais antigas 

Que o meu Rancho da Rosa Encarnada escolheu pra cantar 

Pelas calçadas enfeitadas se vê 
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Tanta gente pra nos receber 

Somos cantores 
Cantamos as flores 

Cantamos amores 

Trazemos também 
A notícia da grande alegria que vem 

Pra durar mais que um dia 
E ficar como antigas cantigas 

Que não morrem 
Que não passam jamais 

Como passam sempre os carnavais  
 

(c) GeGe Produções Artísticas Ltda. /Warner/Chappell Edições Musicais Ltda.  
 

PARCERIA COM EDU LOBO 
 

Edu Lobo, em entrevista ao Jornal do Brasil (1XXXII, nº 205), informa 
que trabalhou com Torquato “durante três meses em 1966, depois que fui apresentado a 

ele por Rui Guerra. Fizemos Veleiro, Lua Cheia e Pra Dizer Adeus, que considero uma das 
minhas três melhores músicas, ainda que só três anos depois fosse estourar”. 

O jornalista Nacif Elias, amigo de infância de Torquato Neto, diz que a 
letra de Pra Dizer Adeus foi feita em homenagem ao cineasta piauiense Miguel Torres, 

morto em acidente de automóvel quando vinha fazer um filme aqui, no Piauí. 

O primo Paulo José Cunha revela que Torquato Neto sempre implicava 
com a letra, achando-a besta, piegas. “Mas, esta letra, deu dinheiro pra caramba pra ele. 

Na época da Tropicália, o disco vendeu que nem pipoca”. 
 

PRA DIZER ADEUS 
 

adeus 
vou pra não voltar 

e onde quer que eu vá 
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sei que vou sozinho 
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tão sozinho amor 

nem é bom pensar 
que eu não volto mais 

desse meu caminho 

 
ah, 

pena eu não saber 
como te contar 

que o amor foi tanto 
e no entanto eu queria dizer 

vem 
eu só sei dizer 

vem 
nem que seja só 

pra dizer adeus. 
 

Musicada por Edu Lobo. 
 

Pra Dizer Adeus rendeu um episódio interessantíssimo entre Torquato 
Neto e o apresentador de televisão Flávio Cavalcanti. Quem conta a história é o jornalista 

Paulo José Cunha. “Um dia o Torquato Neto chega em casa, preocupadíssimo. O que é 
isso, Torquato? Ele me respondeu que precisava mudar tudo. ‘O Flávio Cavalcanti está 

tocando as minhas músicas. Eu estou fazendo tudo errado. Está na hora de mudar’. Ele 

estava puta, muito sério. É que ele tinha acabado de ouvir Pra Dizer Adeus no programa 
do Flávio Caval-canti. 

Falando em Flávio Cavalcanti, se eles não se entendiam musicalmente, 
pelos menos tinham um ponto de interesse comum. Quem dedura é o artista gráfico e 

cineasta Arnaldo Albuquerque. “Na Pompeu Loureiro tinha um traficante que vendia 
cocaína. O fornecedor do Flávio Cavalcanti é o mesmo fornecedor do Torquato Neto. 

Ficava na baixada ali do Pasquim, na Saint Roman. Essa é do caralho!”. 
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LUA NOVA 
 
É lua nova 

É noite derradeira 

Vou passar a vida inteira 
Esperando por você 

 
Andei perdido 

Nas veredas da saudade 
Veio o dia, veio a tarde 

Veio a noite e me cobriu 
É lua nova 

Nesta noite derradeira 
Vou-me embora dentro dela 

Perguntar por quem te viu 
 

É lua nova 
É noite derradeira 

Vou passar a vida inteira 
Esperando por você 

 
Essa noite é que é meu dia 

Essa lua é quem me guia 

E você é meu amor 
Vou pela estrada tão comprida 

Quem me diz não ser perdida 
Essa viagem em que eu vou 

 
É lua nova 

É noite derradeira 
Vou passar a vida inteira 

Esperando por você 
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(Musicada por Edu Lobo). 
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MARGINÁLIA II 

  
Marginália II está no Lp Gilberto Gil (Philips 1967), primeiro disco 

tropicalista de Gil, composto, ainda, de Frevo Rasgado (Gilberto Gil e Bruno Ferreira), 

Coragem pra suportar (Gilberto Gil), Domingou (Gilberto Gil e Torquato Neto), Pega a 
voga, cabeludo (Gilberto Gil e Juan Arcon), Ele falava nisso todo dia (Gilberto Gil), 

Procissão (Gilberto Gil), Luzia Luluza (Gilberto Gil), Pé de roseira (Gilberto Gil) e Domingo 
no Parque (Gilberto Gil). 

Uma conversa, em forma de entrevista, entre Augusto de Campos e 
Gilberto Gil, com a participação de Torquato Neto, publicada no livro Balanço da Bossa e 
Outras Bossas, Editora Perspectiva, 3ª Edição, SP, 1978 páginas 195, 196 e 197), mostra 
um pouco a feitura do Lp Gilberto Gil. 

“(...) AC – Um outro fato novo na música popular brasileira me parece 
ser o contato de vocês com os músicos eruditos, mas não quaisquer músicos eruditos: 

homens de vanguarda, familiarizados com as técnicas mais avançadas da arte 
contemporânea da música serial à eletrônica, da música concreta à aleatória. É o caso de 

Rogério Duprat, Damiano Cozzela, Sandino Hohagen, Júlio Medaglia. Que me diz da sua 
experiência de trabalho com Rogério Duprat, desde Domingo no Parque? 

GG – Rogério tem, em relação à música erudita, uma posição muito 
semelhante à que nós temos em relação à música popular. Essa posição de insatisfação 

antes os valores já impostos. Ele quer desenvolver a música erudita, ele não quer sujeitá-
la a um sentido acadêmico. Eu acho que é precisamente, por essa coincidência de 

propósitos, que a proximação era inevitável. Por exemplo: quem procurar saber como foi 

feito o arranjo de Domingo no Parque, fica sabendo que ele se processou nesse nível de 
aproximação, de programação conjunta, por nós dois. Eu mostrei a Rogério a música e as 

idéias que eu já tinha e ele as enriqueceu com os dados técnicos que ele manuseia e eu 
não: a orquestração, o conhecimento da instrumen-tação. Mas a decupagem do arranjo, a 

determinação de que climas funcio-nariam em determinadas partes, que tipos de 
instrumentos, que tipos de emoção, todas essas foram planejadas juntamente por mim e 

pelo Rogério, Inclusive, o arranjo foi feito gradativamente. Nós nos sentamos, durante 4 
ou 5 dias, em tardes consecutivas, e fomos discutindo, formulamos, reformu-lamos e até 
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no estúdio ainda fizemos modificações em função das sonoridades que resultavam. Foi um 

trabalho realmente feito em conjunto. 
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TN – Aliás, essa conjunção de perspectivas é tão grande, que ainda 

agora pode ser sentida, talvez com maior evidência, no novo Lp de Gil. 
GG – É verdade. Rogério não fez todos os arranjos. O de Coragem pra 

suportar, p. ex., foi feito por mim, na hora de gravar, com os Mutantes. E no entanto, se a 

gente for olhar de um modo geral o disco, esse arranjo poderia muito bem ter sido feito 
pelo Rogério. Muita gente me pergunta: esse arranjo dos Mutantes, quem foi que fez, foi 

o Rogério? Essas idéias de vocalização aqui, esses gritos, essas mudanças, esses duelos, 
todos esses detalhes técnicos que às vezes foram elaborados por mim apenas, poderiam 

ter sido pensados por ele. Por outro lado, a idéia de comentar o Hino Nacional e o Hino 
dos Fuzileiros Navais no Marginália foi mesmo do Rogério, e, no entanto, é uma idéia que, 

de certa forma, já estava contida, em germe, no texto e na música. Creio que esses 
exemplos ilustram bem o processamento do nosso trabalho”. 

 
MARGINÁLIA II 
 

Letra de Torquato Neto - Música de Gilberto Gil (1967) 

 
Eu, brasileiro, confesso 

Minha culpa, meu pecado 
Meu sonho desesperado 

Meu bem guardado segredo 
Minha aflição 

Eu, brasileiro, confesso 

Minha culpa, meu degredo 
Pão seco de cada dia 

Tropical melancolia 
Negra solidão 

Aqui é o fim do mundo 
Aqui é o fim do mundo 

Aqui é o fim do mundo 
Aqui, o Terceiro Mundo 

Pede a bênção e vai dormir 
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Entre cascatas, palmeiras 
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Araçás e bananeiras 

Ao canto da juriti 
Aqui, meu pânico e glória 

Aqui, meu laço e cadeia 

Conheço bem minha história 
Começa na lua cheia 

E termina antes do fim 
Aqui é o fim do mundo 

Aqui é o fim do mundo 
Aqui é o fim do mundo 

Minha terra tem palmeiras 
Onde sopra o vento forte 

Da fome, do medo e muito 
Principalmente da morte 

Olelê, lalá 
A bomba explode lá fora 

E agora, o que vou temer? 
Oh, yes, nós temos banana 

Até pra dar e vender 
Olelê, lalá 

Aqui é o fim do mundo 
Aqui é o fim do mundo 

Aqui é o fim do mundo  

 
(c) Musiclave Editora Musical Ltda. 

 
Fred Goes, em  Literatura Comentada - Gilberto Gil, Abril Cultura, 1982, 

SP, página 28, ao comentar Marginália II, diz que ela é uma “Das mais amargas 
composições do Tropicalismo. Para criar um panorama crítico do país, esta letra vai 

justapondo e reintepretando referências culturais, históricas, religiosas, literárias, 
identificadas com um inconsciente coletivo brasileiro. Referências culturais como pedir a 

benção, a lenda do lobisomem (que “começa” na lua cheia), a canção de Almira e Jackson 
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do Pandeiro (eys, nós temos bananas). Referências religiosas ligadas à confissão (mea 

culpa/pecado/segredo). Referências literárias a Gilberto Freyre (tropical melancolia), 
Casimiro de Abreu (canto da juriti) e Gonçalves Dias (“minha terra tem palmeiras”). 
 

DOMINGOU 
 

Letra de Torquato Neto - Música de Gilberto Gil 1967 
 

Da janela a cidade se ilumina 

Como nunca jamais se iluminou 

São três horas da tarde, é Domingo 
Na cidade, no Cristo Redentor - ê, ê 

É domingo no trolley que passa - ê, ê 
É domingo na moça e na praça - ê, ê 

É domingo, ê, ê, domingou, meu amor 
Hoje é dia de feira, é Domingo 

Quanto custa hoje em dia o feijão 
São três horas da tarde, é Domingo 

Em Ipanema e no meu coração - ê, ê 
É domingo no Vietnã - ê, ê 

Na Austrália, em Itapuã - ê, ê 
É domingo, ê, ê, domingou, meu amor 

Quem tiver coração mais aflito 
Quem quiser encontrar seu amor 

Dê uma volta na praça do Lido 
O-skindô, o-skindô, o-skindô-lelê 

Quem quiser procurar residência 
Quem está noivo e já pensa em casar 

Pode olhar o jornal, paciência 

Tra-lá-lá, tra-lá-lá, ê, ê 
O jornal de manhã chega cedo 

Mas não traz o que eu quero saber 
As notícias que leio conheço 
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Já sabia antes mesmo de ler - ê, ê 

Qual o filme que você quer ver - ê, ê 
Que saudade, preciso esquecer - ê, ê 
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É domingo, ê, ê, domingou, meu amor 

Olha a rua, meu bem, meu benzinho 
Tanta gente que vai e que vem 

São três horas da tarde, é Domingo 

Vamos dar um passeio também - ê, ê 
O bondinho viaja tão lento - ê, ê 

Olha o tempo passando, olha o tempo - ê, ê 
É domingo, outra vez domingou, meu amor 

 
(c) Musiclave Editora Musical Ltda. 

 
A RUA 
 

A Rua está no primeiro Lp Louvação (Fontana - 1966), de Gilberto Gil, 

composto, ainda, por Louvação (Gilberto Gil e Torquato Neto), Beira-Mar (Gilberto Gil e 
Caetano Veloso), Lunik 9 (Gilberto Gil), Ensaio Geral (Gilberto Gil), Roda (Gilberto Gil), 

Rancho da rosa encarnada (Gilberto Gil, Torquato Neto e Geraldo Vandré), Viramundo 
(Gilberto Gil e José Carlos Capinam), Mancada (Gilberto Gil), Águas de Meninos (Gilberto 

Gil e José Carlos Capinam) e Procissão (Gilberto Gil). 
“Com A Rua a intenção era fazer uma suíte mesmo nos moldes daquela 

Suite dos pescadores, do Caymmi. Aquele sentido rapsódico de vários climas, várias 
paisagens, várias visões, que eu tinha feito com Capinan em Águas de Meninos”. (Gilberto 

Gil, no disco Torquato Neto, 1982, SCDT-PI). 

 
A RUA 
 

Música de Gilberto Gil - Letra de Torquato Neto (1965) 

 
Toda rua tem seu curso 

Tem seu leito de água clara 
Por onde passa a memória 

Lembrando histórias de um tempo 
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Que não acaba 
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De uma rua, de uma rua 

Eu lembro agora 
Que o tempo, ninguém mais 

Ninguém mais canta 

Muito embora de cirandas 
(Oi, de cirandas) 

E de meninos correndo 
Atrás de bandas 

Atrás de bandas que passavam 
Como o rio Parnaíba 

Rio manso 
Passava no fim da rua 

E molhava seus lajedos 
Onde a noite refletia 

O brilho manso 
O tempo claro da lua 

Ê, São João, ê, Pacatuba 
Ê, rua do Barrocão 

Ê, Parnaíba passando 
Separando a minha rua 

Das outras, do Maranhão 
De longe pensando nela 

Meu coração de menino 

Bate forte como um sino 
Que anuncia procissão 

Ê, minha rua, meu povo 
Ê, gente que mal nasceu 

Das Dores, que morreu cedo 
Luzia, que se perdeu 

Macapreto, Zé Velhinho 
Esse menino crescido 

Que tem o peito ferido 
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Anda vivo, não morreu 
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Ê, Pacatuba 

Meu tempo de brincar já foi-se embora 
Ê, Parnaíba 

Passando pela rua até agora 

Agora por aqui estou com vontade 
E eu volto pra matar esta saudade 

Ê, São João, ê, Pacatuba 
Ê, rua do Barrocão 

 
(c) Warner / Chappell Edições Musicais Ltda. 

 
VENTO DE MAIO 

 
Torquato Neto – Gilberto Gil 

 
Dessapeie dessa tristeza 

Que eu lhe dou de garantia 
A certeza mais segura 

Que mais dia menos dia 
No peito de todo mundo 

Vai bater a alegria 
 

(A letra não está completa. Vou pesquisar). 

 
Vento de maio. Comparar esta letra com Viagem. 

 
BRASA SAMBA 

 
Brasa samba foi feita para o carnaval de 1971. Conforme depoimento 

de Ary Sherlock, a escola de samba Brasa Samba (direção de Edilson Morais e Ary 
Sherlock) foi buscar em Torquato Neto e Silizinho os compositores para a vitória de 



 182 

classificação. “E no carnaval, todo mundo vibrou, todo mundo cantou no asfalto e nos 

clubes Brasa Samba”, acrescenta Ary. 
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BRASA SAMBA 

 
Se o tempo deixar meu amor 

se o povo quiser escutar 

eu vou para a rua 
eu, eu vou 

é só na quarta-feira 
eu vou voltar 

 
É tempo do tempo esquentar 

pandeiro, tan-tan, tamborim 
e o quente pra gente 

é se apresentar 
samblando na Frei Serafim 

É Brasa Samba 
é muito samba 

é Brasa Samba 
pra quem quer sambar 

 
É muito samba 

É Brasa Samba 
nossa escolinha 

acabou de chegar. 

 
Domingou. Primeiro disco tropicalista de Gilberto Gil. 

 
ROTEIRISTA 

 
Fez os roteiros dos shows Pois é; Maria Bethânia e Ensaio Geral. 
Pois é foi produzido em 1965, por Suzana de Moraes, no Rio de Janeiro. 

Roteiro de Caetano Veloso, juntamente com Torquato Neto e José Carlos Capinan. 
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- “O show era em grande parte sobre Vinícius e cada um de nós tinha 

uma visão particular do poeta. Nos ensaios, a gente quase se pegava a socos”. (Caetano 
Veloso). 

- “ Bethânia e Vinícius são duas pessoas fabulosas. Bethânia eu adoro. 

Vinícius, eu respeito. Porém, ambos são duas pessoas difíceis de se trabalhar. Com eles, 
precisamos, sempre, de toda a nossa capacidade de trabalho. (O Globo, 11 de novembro 

de 1966). 
 

ROTEIRO DAS NOVELAS GLOBAIS 
 

Fez os roteiros musicais das novelas Irmãos coragem, com participa-
ção de Tarcísio Meira, Cláudio Cavalcanti, Cláudio Marzo e Lúcia, e Minha doce namorada, 

ambas de Janete Clair, exibidas pela Globo, em 1971. 
 

IRMÃOS CORAGEM 
 

O jornalista Paulo José Cunha conta que a letra dessa música de 
Irmãos Coragem foi vendida pelo Torquato Neto para o Nonato Buzar. “Eu sempre soube 

disso. Talvez o Nonato Buzar jamais vá confirmar isso, mas eu tenho esta informação. É 
uma coisa para você, Kenard Kruel, já que você é o pesquisador-mor das coisas de 

Torquato Neto, pesquisar. Porque tem essa história sim. Como ele nunca deu a menor 
bola pra isso, precisava de grana, pegou, fez, taí, entregou de mão beijada. Mas eu acho 

que ele não entrou nessa, não, de vender assim os seus trabalhos, deve ter sido uma 

poucas vezes, num sufoco de grana, ele deve ter feito isso, como deve vez com o Nonato 
Buzar”. 

O artista gráfico e cineasta Arnaldo Albuquerque confirma essa 
informação do Paulo José Cunha, dizendo que o Torquato Neto falou para ele “esse lance 

de ter vendido a música para o Nonato Buzar. E não foi só pro Nonato Buzar não, ele me 
comentou também que vendeu uma música para o Sérgio Mendes por trinta mil dólares. E 

o Sérgio Mendes gravou colocando outra pessoa como co-autor. Eu não me lembro mais 
qual foi essa música, mas ele me contou essa história também do Sérgio Mendes”. 
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MINHA DOCE NAMORADA 
 

O jornalista e poeta Paulo José Cunha comenta que na novela Minha 
doce namorada tem uma música que é do Torquato. E ele, inclusive, ganhou um 

dinheirinho razoável, naquela época, com os direitos autorais dela. É preciso que alguém 
vá ao Rio, nos arquivos da Globo e encontre essa música de Torquato Neto. É que a gente 

não conhece, se não me engano, não era a música principal, era a música incidental, 
daquelas que compõem o persona-gem. Não sei se era o tema da Regina Duarte... “Minha 

namorada tem segredos...” Como é que é mesmo aquela música? Inclusive o Augusto de 
Campos cita e até pega as palavras e joga um pedaço pra cima, outro pra baixo. Uma 

música que ele fez pra Ana, será que é essa? A música, salvo engano, foi gravada pela Gal 
Costa”. 

Paulo José Cunha se lembra que, em 1972, botando sentido no 
Torquato Neto, para ele não beber, pois estava numa fase ruim, num alcoolismo 

fantástico, e estava na casa da tia Dulce, na Almirante Guinle, no Rio de Janeiro, talvez 
para passar o tempo, pediu para ele a letra de Minha Doce Namorada. “Ele foi ditando e 

eu anotando os versos. E tinha um negócio lá que ele esquecia. Ai dizia: ‘Lê de novo’. E eu 
lia. ‘Ah, caramba, me lembrei!’. O Torquato era um irresponsável para decorar as coisas 

dele. Ele, quando andava com a gente, na rua, nos ônibus, no carro, em qualquer lugar, 
cantarolava as músicas dele, dizendo que era pra não esquecer. E, o pior, esquecia tudo”. 

O artista gráfico e cineasta Arnaldo Albuquerque dá a informação que 
essa música, meio frevo, ele fez pra FENIT. (Pesquisar melhor sobre isso). 

Torquato Neto, na coluna Geléia Geral, com o título Sigla + Fic = Nada, 

escreve que “Sigla, pra quem ainda não está sabendo, é a gravadora que transa firme 
com a TV Globo. Ou, mas popular: Sigla é a gravadora da TV-Globo. Estourou na praça há 

pouco mais de cinco meses, quando lançou o elepê da novela O Cafona: primeiro lugar 
em todas as paradas uma semana após o lançamento. Entrou de sola no que estava mais 

à mão: músicas para novelas da Globo. Minha Doce Namorada; o disco seguinte, também 
andou (e vai andando) muito bem; a novela não segurou bem a transa, de modo que o 

disco chegou apenas ao quinto lugar das paradas do IBOPE. Quer dizer: bem demais 
(...)”. (Os Últimos Dias de Paupéria, página 92). 
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GELÉIA GERAL NA TROPICÁLIA BRASILEIRA 

 
Em janeiro de 1968, Caetano Veloso compõe  Tropicália. 
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TROPICÁLIA  

 
Caetano Veloso 

 

Sobre a cabeça os aviões  
Sob os meus pés os caminhões  

Aponta contra os chapadões  
Meu nariz  

Eu organizo o movimento  
Eu oriento o carnaval  

Eu inauguro o monumento  
No Planalto Central do país  

Viva a bossa-sa-sa  
Viva a palhoça-ça-ça-ça-ça  

O monumento é de papel crepom e prata  
Os olhos verdes da mulata  

A cabeleira esconde atrás de verde mata  
O luar do sertão  

O monumento não tem porta  
A entrada de uma rua antiga, estreita e torta  

E no joelho uma criança sorridente, feia e morta  
Estende a mão  

Viva a mata-ta-ta  

Viva a mulata-ta-ta-ta-ta  
No pátio interno há uma piscina  

Com água azul de Amaralina  
Coqueiro, brisa e fala nordestina  

E faróis  
Na mão direita tem uma roseira  

Autenticando eterna primavera  
E nos jardins os urubus passeiam a tarde inteira  

Entre os girassóis  
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Viva Maria-ia-ia  
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Viva a Bahia-ia-ia-ia-ia  

No pulso esquerdo bang-bang  
Em suas veias corre muito pouco sangue  

Mas seu coração balança a um samba de tamborim  

Emite acordes dissonantes  
pelos cinco mil alto-falantes  

Senhora e senhores ele põe os olhos grandes  
Sobre mim  

Viva Iracema-ma-ma  
Viva Ipanema-ma-ma-ma-ma  

Domingo é o fino da bossa  
Segunda-feira está na fossa  

Terça-feira vai à roça  
Porém  

O monumento é bem moderno  
Não disse nada do modelo do meu terno  

Que tudo mais vá pro inferno  
Meu bem  

Viva a banda-da-da  
Carmem Miranda-da-da-da-da 

 
© Warner Chappell Edições Musicais  

 

TORQUATO NETO E O DISCO-MANIFESTO 
 

Em abril de 1968, Torquato sugere a idéia de um disco- manifesto: “Eu 
estava sugerindo até, ontem, conversando com o Gil a idéia de um disco-manifesto, feito 

agora pela gente porque aqui toda a nossa relação de trabalho, apesar de estarmos há 
bastante tempo juntos, nasceu mais de uma relação de amizade. Agora as coisas já estão 

postas em termo de ‘grupo baiano’, de movimento”... no que é complementado Gilberto 
Gil... “e até agora, a rigor, nem fomos um grupo nem estivemos integrados num 

movimento organizado. Agora é o momento de assumir essa responsabilidade”. 
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Torquato Neto assume essa responsabilidade e, em maio de 1968, 

compõe Geléia Geral, considerada a letra manifesto do movimento. 
Em agosto de 1968, é lançado o disco Tropicália - Panis et circensis, 

Phonogram, composto por Miserere Nóbis (Gilberto Gil & Capinan), Coração Materno 

(Vicente Celestino), Panis et Circenses (Caetano Veloso & Gilberto Gil), Lindonéia (Caetano 
Veloso & Gilberto Gil), Parque industrial (Tom Zé), Geléia Geral (Gilberto Gil & Torquato 

Neto), Baby (Caetano Veloso), Três Caravelas - Las tres carabelas- (A. Algueró Jr./G. 
Moreu versão: João de Barro), Enquanto seu lobo não vem (Caetano Veloso), Mamãe, 
coragem (Caetano Veloso & Torquato Neto), Bat Macumba (Gilberto Gil & Caetano 
Veloso), Hino do Senhor do Bonfim (João Antônio Wanderley ). 

O maestro Rogério Duprat informa que foi “a partir do disco Tropicália 
que a gente realmente se juntou pra valer (...) naquele tempo era mais Torquato Neto, 

alguma coisa de Capinan”. (História da MPB, fascículo 30, págs 7/8, debate com Augusto 
de Campos). 

Caetano Veloso, em seu livro Vereda Tropical, Companhia das Letras, 
SP, 1997, páginas 295 e 296, ao referir-se à Geléia Geral informa: “(...) Tropicália ou Panis 
et circensis abre com uma composição de Gil e Capinan chamada Miseres Nóbis, em cuja 
letra reconheço o embrião da poética mineira dos anos 70: as referências católicas, as 

imagens nobres envolvendo um compromisso político mais pressuposto do que 
explicitado, a dicção solene. Num nível sempre extraordinariamente mais alto do que seus 

seguidores, Capinan prefigurou toda a lírica “participante” pós-tropicalista. Mas foi 
Torquato quem escreveu, também sobre uma música de Gil, a letra que para muitos se 

tornou, mais do que a própria Tropicália, da qual ela tirava a sugestão, a letra-manifesto 

do movimento: Geléia geral. Começando com uma referência direta à figura do poeta (‘um 
poeta desfolha a bandeira’), inventariando signos do trópico (‘bananas ao vento’, ‘calor 

girassol’) e da vida brasileira (o Jornal do Brasil, Miss Brasil, a Carolina de Chico Buarque), 
citando Oswald de Andrade literalmente (‘a alegria é a prova dos nove’), popularizando a 

expressão geléia geral (cunhada, como já contei, por Décio Pignatari no texto que tanto 
me impressionara num número da revista Invenção), pondo lado a lado o folclore 

brasileiro e o folclore urbano internacional (‘ê bumba iê-iê boi, ê bumba iê-iê-iê), Geléia 
Geral apresentava a versão de Torquato do tropicalismo. Ela pode ter servido para alguns 

como uma espécie de Tropicália facilitada, mas, sublinhada pela melodia vivaz de Gil, 
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trazia a leveza do lirismo de Torquato, a fluência de seus versos e de suas imagens, a 

melancólica fingidamente escondida – além, é claro, da pra mim muito importante 
afirmação da dimensão poética do movimento, aqui inscrita na atitude que precede a 

decisão de escrever os versos singelos e não, como no caso de Capinan, no esforço de 

adensamento da poeticidade dos próprios versos”. 
Os compositores e intérpretes de Tropicália nem ignoram a contribuição 

de João Gilberto, nem pretendem continuar, linearmente, diluindo-as, as suas criações. 
Eles deglutem, antropofagicamente, a informação do mais radical inovador da BN. E 

voltam a pôr em xeque e em choque toda a tradição musical brasileira, bossa-nova 
inclusive, em confronto com os novos dados do contexto universal. Superbomgosto e 

supermaugosto, o fino e o grosso, a vanguarda e a jovem guarda, berimbau e beatles, 
bossa e bolero são inventa-riados e reinventados, na compressão violenta desses discos-

happenings onde até o redundante "coração materno" volta a pulsar com os tiros de 
canhão da informação nova.  

É essa abertura sem reservas para o novo que é responsável também 
por um fato inédito em nossa música popular: a colaboração íntima com músicos eruditos 

de vanguarda, como Rogério Duprat, numa associação incomum mesmo no plano 
mundial. E que faz com que as linhas mais avançadas da música de vanguarda - música 

eletrônica e antimúsica - se encontrem com a música popular numa implosão informativa 
da qual tudo pode resultar, inclusive uma nova música, uma música ao mesmo tempo de 

"produção e consumo", ou de "produssumo" como diria Décio Pignatari.  
Em vez de fazer a revolução musical na epiderme temática, Gil, 

Caetano, e seus companheiros, estão fazendo uma revolução mais profunda, que atinge a 

própria linguagem da música popular. Por isso mesmo eles incomodam, mais do que 
muitos protetistas ostensivos, logo assimilados pelo Sistema. (Augusto de Campos in 

Balanço da Bossa e outras bossas, Ed. Perspectiva 1978). 
 
GELÉIA GERAL 
 

A expressão Geléia Geral foi criada e empregada em 1963 pelo poeta 
concretista Décio Pignatari numa discussão com Cassiano Ricardo ao expulsá-lo da revista 
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Invenção, juntamente com Mário Chamie. (Depoimento de Décio Pignatari a Régis 

Bonviciano, em 4 de agosto de 1982. Os últimos Dias de Paupéria). 
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GELÉIA GERAL NO JORNALISMO 
 

Jornalista, manteve de agosto de 1971 a fevereiro de 1972, a coluna 
Geléia Geral no jornal Última Hora, do Rio de Janeiro. 

Ronaldo Bóscoli conta que “Torquato, meio alijado da vanguarda do 
ouriço baiano, ultimamente andando meio caústico. Escreveu com inteligência e algum 

tempo fez uma boa coluna em UH. Lembro-me dos elogios que Ari de Carvalho gastou 
durante uma noite falando dele. Ari tinha planos para Torquato. Mandá-lo a Londres. ‘O 

Torquato é um excelente redator, muito bem informado’”. 
Lena Rios adianta a informação que o Ari Carvalho passou dois dias, 

antes de Torquato Neto cometer suicídio, procurando-o para mandar para Paris como 
correspondente. Quando o Ari Carvalho soube da morte de Torquato Neto ficou 

completamente arrasado. “Ele se culpa de não ter insistido mais, de não ter localizado 
Torquato Neto para mandá-lo para fora, inclusive para se recuperar do baque que estava 

sofrendo, e o Ari sabia de tudo”. 
 Para Torquato, Geléia Geral “Era uma coluna diária onde eu abordava 

problemas gerais. O problema de vida que nós tivemos que enfrentar, uma geração 
inteira. Eu tentei, durante nove meses, fazer uma coluna reflexa, um alto falante, um 

retrospecto também...exatamente no momento em que o Pasquim tava falindo, como uma 
coisa realmente importante, quente. Depois, eu deixei de curtir a coluna, eu deixei de 

fazer. Minha coluna era lida exatamente pelas pessoas que queria que lessem. Pela 
juventude do Rio de Janeiro. Cabeludos em geral”. 

Torquato era uma espécie de antena da raça, ou seja, era quem 

sintonizava os movimentos de sua época. 
- “ Embora escrevendo numa época de muita censura, um período 

negro da nossa história, diz Waly Sailormoon, Torquato manteve, com sua coluna, um 
respiradouro de abertura”. 

Décio Pignatari informa que “Separado dos baianos, migrou para outros 
códigos. De sua coluna, na Ultima Hora carioca, abriu fogo contra o cinema novo, que já 

estava se academizado nos cargos e nas verbas oficiais. E apoiou a marginalidade dos 
experimentalistas (e isto poderá ter-lhe custado a coluna), como Sganzerla, Bressane, 
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Ivan Cardoso, Luiz Otávio Pimentel que representavam o lado urbano e universalista do 

cinema brasileiro”. 
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Ana Maria revela que “ele lutou muito para que as pessoas reconhe-

cessem o cinema marginal do Rogério Sganzerla, do Ivan Cardoso, a arte de Hélio Oiticica, 
brigou pelos direitos autorais etc”. 

Polêmico sempre, um dia comprou briga com o compositor Ataulfo 

Alves, que se defendeu num samba irônico, Não cole cartaz em mim, insinuando que o 
Torquato procurava apenas publicidade. 

Outra passagem interessante é contatada por Carlos Calado, no livro 
Tropicália, a história de uma revolução musical, Editora 34, SP, 1997, página 292. 

Torquato Neto “Poucos antes de morrer, protagonizou uma cena bastante reveladora de 
seu espírito polêmico e exaltado. Acompanhado por Ana, estava andando pela orla da 

praia de Copacabana, perto do Posto 6, quando cruzou com Jaguar, humorista do 
Pasquim. Nessa época, é bom lembrar, o semanário carioca tinha começado a provocar e 

estigmatizar os tropicalistas, depois de abrir espaço para os textos de Caetano, enquanto 
este estava exilado. A princípio era uma atitude debochada que, tempos depois, quase 

virou uma campanha contra os baianos. 
Tudo aconteceu muito rápido. Com o dedo em riste, apontando para o 

nariz do humorista, Torquato atacou: ‘Você não precisa de óculos, porque é cego de tudo’. 
Antes que ele tivesse tempo de reagir, Torquato arrancou os óculos de 

Jaguar e pisou até esmigalhá-lo. Perplexo, o agredido nem conseguiu esboçar uma 
reação”. 

 
GELÉIA GERAL NA MÚSICA 
 

Poeta, transformou-a na letra manifesto do movimento tropicalista. 
Geléia Geral, musicada por Gilberto Gil, com arranjos de Rogério Duarte, tem como 

abertura os seguintes versos: 
 

um poeta desfolha a bandeira 
e a manhã tropical se inicia 

 
e  com ela uma nova etapa na vida cultural brasileira. 
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GELÉIA GERAL 
 

Letra de Torquato Neto - Música de Gilberto Gil (1968) 
 

Um poeta desfolha a bandeira 

E a manhã tropical se inicia 
Resplandente, cadente, fagueira 

Num calor girassol com alegria 
Na geléia geral brasileira 

Que o Jornal do Brasil anuncia 
Ê, bumba-yê-yê-boi 

Ano que vem, mês que foi 
Ê, bumba-yê-yê-yê 

É a mesma dança, meu boi 
A alegria é a prova dos nove 

E a tristeza é teu porto seguro 
Minha terra é onde o sol é mais limpo 

E Mangueira é onde o samba é mais puro 
Tumbadora na selva-selvagem 

Pindorama, país do futuro 
Ê, bumba-yê-yê-boi 

Ano que vem, mês que foi 
Ê, bumba-yê-yê-yê 

É a mesma dança, meu boi 

É a mesma dança na sala 
No Canecão, na TV 

E quem não dança não fala 
Assiste a tudo e se cala 

Não vê no meio da sala 
As relíquias do Brasil: 

Doce mulata malvada 
Um LP de Sinatra 

Maracujá, mês de abril 
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Santo barroco baiano 
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Superpoder de paisano 

Formiplac e céu de anil 
Três destaques da Portela 

Carne-seca na janela 

Alguém que chora por mim 
Um carnaval de verdade 

Hospitaleira amizade 
Brutalidade jardim 

Ê, bumba-yê-yê-boi 
Ano que vem, mês que foi 

Ê, bumba-yê-yê-yê 
É a mesma dança, meu boi 

Plurialva, contente e brejeira 
Miss linda Brasil diz “bom dia” 

E outra moça também, Carolina 
Da janela examina a folia 

Salve o lindo pendão dos seus olhos 
E a saúde que o olhar irradia 

Ê, bumba-yê-yê-boi 
Ano que vem, mês que foi 

Ê, bumba-yê-yê-yê 
É a mesma dança, meu boi 

Um poeta desfolha a bandeira 

E eu me sinto melhor colorido 
Pego um jato, viajo, arrebento 

Com o roteiro do sexto sentido 
Voz do morro, pilão de concreto 

Tropicália, bananas ao vento 
Ê, bumba-yê-yê-boi 

Ano que vem, mês que foi 
Ê, bumba-yê-yê-yê 

É a mesma dança, meu boi 
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(c) Warner Chappell Edições Musicais Ltda. 
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TROPICALISMO: A PROPÓSITO DE GELÉIA GERAL 

 
Com o título acima, Gilberto Vasconcelos, realizou agudo estudo sobre 

Geléia Geral, em Música Popular, de olho na fresta, Graal, 1977, RJ, páginas 17 a 33. Por 

ser um livro esgotado e pela importância do trabalho, que tudo tem a ver com a nossa 
proposta de roteiro, será transcrito aqui, na íntegra, para melhor compreensão de todos: 

“Geléia geral, de Gilberto Gil e Torquato Neto, apresenta-se como uma 
das músicas mais bem realizadas do tropicalismo. Roberto Schwarz, Augusto de Campos e 

Antônio Carlos de Brito, entre outros, já se encarregaram, em vários ensaios e artigos 

publicados,1 de submeter à investigação crítica esse importante movimento musical da 
década de 60. 

Embora Caetano Veloso e Gilberto Gil tenham inúmeras vezes declarado 
à imprensa que o tropicalismo está historicamente sepultado, não há dúvida de que ele se 

enraizou de modo definitivo em nossa cultura. Não foi apenas uma moda a mais. Não se 

tornou simples peça de museu. Sua grande contribuição foi ter alargado o horizonte da 
música popular brasileira. 

Além de revelar criticamente a interpenetração cultural da contempo-
raneidade, como resultado da tecnologia dos meios de comunicação de massa, incentivou 

a pesquisa (caso de Hermeto Pascoal e Walter Franco), o rigor instrumental, e afastou o 
decantado improviso em relação às letras das canções. E, last but no least, mostrou aos 

compositores que não faz mal a ninguém entrar em contato com as poéticas 
contemporâneas. (É de todos sabido a aproximação entre a tropicália e o concretismo, 

movimento poético da década de 50). 
Ao que tudo indica, nenhum movimento artístico brasileiro poderá, 

daqui por diante, passar por cima de seu legado. Poderá, isto sim, superá-lo 
dialeticamente, incorporando algumas de suas proposições estéticas, tal como fizera, aliás, 

Caetano Veloso com relação à bossa-nova. (Não nos esqueçamos que João Gilberto 
ensinou-lhe a ser sempre desafinado, conforme deixou registrado em sua música 

Saudosismo.) 
Em tal perspectiva é que se impõe a análise das composições do 

tropicalismo. Nosso propósito aqui limita-se a algumas observações sobre Geléia Geral, 



 201 

dando sobretudo realce ao elemento textual. A nosso ver, o procedimento básico que o 

percorre de ponta a ponta consiste na justaposição de dois termos, os quais, à falta de 
algo melhor, denominaremos universo tropical e universo urbano-industrial. O primeiro 

possui o seguinte âmbito semântico: exuberância da natureza, pitoresco nacional, 

incorporação do rústico (arcaico) e do folclore. O segundo faz referência aos aspectos do 
contexto industrial, principalmente aos costumes e meios de comunicação de massa. À 

exceção da quadra do bumba-meu-boi, que se repete quatro vezes e se estrutura com 
base no folclore (embora exista também aí a presença do iê-iê-iê), aqueles dois termos se 

fundem nas noves estrofes de que se compõe a letra da música. Logo à primeira estrofe, 
formada de seis versos, defrontamo-nos com uma singularidade em relação ao texto: é o 

único momento onde todos os versos são rimados. 
 

Um poeta desfolha a bandeira 
E a manhã tropical se inicia 

Resplandente, cadente, fagueira 
Num calor girassol com alegria 

Na geléia geral brasileira 
Que o Jornal do Brasil anuncia 

 
Não por acaso a presença da rima, nessa estrofe, aparece ao lado da 

figura do poeta como desencadeadora da ação. Ainda que a expressão ‘um poeta desfolha 
a bandeira’ reaparece na última parte da música, em nenhum outra estrofe se realça tanto 

seu papel, como se vê inclusive através da linguagem enfática ‘resplandente, cadente, 

fagueira’. Claro está que o propósito é chamar a atenção para um tipo de literato. Demais, 
a própria metáfora com que se inicia a música não apenas reforça, ao lado do aspecto 

rítmico, a presença do poeta, como nos remete, através do mecanismo da conotação, à 
idéia de natureza, colocando-nos ante o elemento paisagístico. Se atentarmos, então, para 

a linguagem adjetivosa e redundante (aqui é irrecusável a ironia que se depreende do 
texto), segundo a qual a manhã vem caracterizada como ‘resplandente, cadente, 

fagueira’, numa repetição fônica (eco) mais ou menos semelhante, perceberemos, além da 
ênfase concedida à exuberância luzente da natureza brasileira, a modalidade de poeta que 

aparece aí definido. Trata-se daquele poeta tradicional, cioso de rima e comprometido 
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com uma linguagem ufanista, verborrágica. Daí se justificar inclusive o adjetivoso, traço 

lingüístico que quase sempre acompanha o fenômeno ufanista. Ao ufanismo e à atitude 
verbalista liga-se, formando um todo coerente, o próprio tom descritivo da estrofe, cuja 

determinação ideológica essencial é elevar o Brasil enquanto natureza. Cumpre lembrar 

que esse procedimento típico do discurso ufanista é apologético, entre outras coisas, 
porque ‘esquece’ as verdadeiras determinações da realidade brasileira: interessa-lhe 

apenas o pitoresco, o meramente  paisagístico. A preferência pelo descritivismo pitoresco 
e o anedótico traz, consciente ou inconscientemente, a marca de uma tomada de posição 

ideológica. Não dúvida que estamos ante uma sátira, ou melhor, uma composição de 
fundo parodístico (já que esta última, além de possuir ineludível ambigüidade, comporta-

se de maneira mais sutil do que a primeira e exige maior esforço crítico do receptor) da 
tradicional visão alienada do Brasil. Nesse aspecto, é pertinente a aproximação da estética 

tropicalista de Oswald de Andrade, que fizera também uso da paródia como instrumento 
eficaz para ridicularizar a ideologia do nacionalismo ufanista, para não falar da importância 

crítica assumida pela paródia nas manifestações artísticas contemporâneas, a exemplo da 
encenação de O Rei da Vela feita por José Celso Martinez Corrêa, conforme já observou 

Luís Costa Lima2. No modernismo, em inúmeros poemas de Mário de Andrade, de Oswald 
de Andrade e também Murilo Mendes, a paródia teve por objeto a visão ufanista da terra. 

A tradicional temática do exílio de Gonçalves Dias foi várias vezes virada ao avesso. Mas o 
comportamento verbalista e retorizante (em sentido pejorativo) da ‘pedantocracia 

bacharalesca’, para usarmos a deliciosa expressão de Lima Barreto, não deixou de sofrer 
ataques da ala mais fecunda do Movimento de 22. Tanto em ‘Cartas prás 

Icamiabas’(Macunaíma), como no prefácio de Machado Penumbra (Memórias sentimentais 
de João Miramar), Mário e Oswald utilizam-se da paródia a fim de revelar - com uma 

crítica no interior da própria linguagem - o caráter obsoleto e alienante da prática 
beletrista. 

Em Geléia Geral, encontramos também o propósito parodístico de 
denunciar o caráter pomposo-ufanístico do discurso beletrista no interior da linguagem. no 

nível da própria camada fônica da letra l (‘Num calor girassol com alegria/ Na geléia geral 
brasileira/ Que o Jornal do Brasil anuncia”). Por outro lado, a fim de reforçar ainda mais o 

alcance da paródia nessa estrofe, pode-se ver na expressão inicial, ‘um poeta desfolha a 
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bandeira’, não a chamada ‘metáfora de invenção’, que suscita o estranhamento artístico, 

mas um tipo de clichê metafórico, gasto, senão pela ‘sanção do uso’, ao menos por estar 
comprometido com a linguagem acadêmica. A justaposição a que anteriormente nos 

referimos como sendo o princípio norteador da música, avulta ao constatarmos que a 

exuberância da natureza brasileira emparelha-se ao lado do jornal, símbolo da 
modernidade e marco inicial da cultura de massa. E aqui aparece o lugar-comum - já 

observado por Schwarz - da imagem tropicalista: a apresentação dos contrastes da vida 
nacional. Através da angulação de um veículo moderno como o jornal, cujo procedimento 

lingüístico geralmente é a síntese ou antídoto do ornato verbal, é que se noticia um 
acontecimento bacharelesco, cafona (para usarmos a nomenclatura tropicalista), do 

cotidiano nacional, que aparece num cenário caótico, como nos sugere a expressiva 
imagem ‘geléia geral brasileira’. O neologismo cafona, não obstante a conotação afetiva 

de que se reveste às vezes junto à imagem tropicalista, parece designar o resultado do 
confronto ou da justaposição grotesco-caricatural dos conteúdos assincrônicos que 

caracterizam a dinâmica cultural da sociedade brasileira, A quadra que segue, ao invés de 
nos reportar ao contexto industrial, prima pela presença do folclore de caráter nordestino: 

É bumba-iê-iê-iê-boi 
Ano que vem, mês que foi 

É bumba-iê-iê-iê 
É a mesma dança meu boi 

É digno de nota que a música utiliza uma das mais originais 
manifestações do nosso folclore: o bumba-meu-boi. E não por acaso. Criação do mestiço, 

fruto portanto do hibridismo cultural, o bumba-meu-boi assume importante dimensão para 

o conhecimento do povo brasileiro, conforme dizia Mário de Andrade. A presença do boi 
em nosso folclore traduz um fato sociológico relevante: o povo agarrado aos aspectos 

rudimentares da sobrevi-vência.3 Sua incorporação, nessa música, além de estabelecer 
certo contraste à ambiência industrial (importa não esquecer que ao som da guitarra pop 
é que isso tudo é dito), adverte-nos sobre esse fundamental aspecto do subdesen-

volvimento: a labuta pela vida. Em virtude da escassez econômica, a sobre-vivência em 
países subdesenvolvidos é mera sobrevivência animal para a maioria da população: a vida 

não transcende a essa rudimentar situação. A figura do boi em nosso folclore reflete essa 
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dado social, a despeito de toda a sua riqueza simbólica. Eis-nos, portanto, novamente em 

face à justaposição dos dois universos: o industrial (jornal) e o arcaico (escassez do 
subdesen-volvimento via folclore). A  outra parte da música estampa uma frase extraída 

do manifesto antropofágico de Oswald de Andrade: 

A alegria é a prova dos nove 
E a tristeza é teu porto seguro 

Minha terra é onde o sol é mais limpo 
E Mangueira é onde o samba é mais puro 

Tumbadora na selva selvagem 
Pindorama - país do futuro 
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É necessário dizer breve comentário acerca dessa vertente literária do 

modernismo. Ela chamou atenção (e tentou, não raro, fundir) para a coexistência dos 
aspectos mais díspares da cultura brasileira: moderno/ar-caico, rude/sofisticado, 

primitivo/civilizado; em suma, a associação entre desenvolvimento e subdesenvolvimento. 

Sob este aspecto, é inegável a semelhança da antropofagia com o procedimento 
tropicalista. Aliás, Caetano Veloso, certa feita, a reconhecera: ‘Tropicalismo é uma 

tentativa de superar o nosso subdesenvolvimento, partindo exatamente do elemento 
cafona de nossa cultura, difundindo e fundindo ao que houvesse de mais avançado indus-

trialmente, como as guitarras e a roupa de plástico’. Como se vê, afora as semelhanças 
quanto à linguagem (uso, por exemplo, da paródia ou da justaposição direta dos versos, e 

a mesma crítica ao nacionalismo ufanista, aproximam-se os dois movimentos noutro 
ponto; Captam um dado funda-mental da sociedade dependente, isto é, o 

desenvolvimento do subdesenvol-vimento. Em outras palavras, ambos registram 
artisticamente os efeitos resultantes do desenvolvimento desigual que rege a dinâmica do 

capitalismo brasileiro. A partir desse importante fundamento histórico, em virtude desse 
substrato estrutural é que aparece na produção tropicalista, como é o caso de Geléia 
geral, o amálgama dos opostos, a técnica da justaposição de universos diferentes (os 
quais, no fundo, são momentos constitutivos de um mesmo é único processo histórico-

social  e a inusitada fusão de elementos os mais diversos). O humor ou a visão grotesco-
caricatural que se depreende de suas composições surge, implícita ou explicitamente, a 

partir da constatação de que o ‘paradoxo’ que abate o continente (os resultados do 
desenvolvimento desi-gual) é elemento constitutivo da realidade nacional, provocando 

perplexidade a quem pretenda conhecê-la ou reproduzi-la artisticamente. Em Marginália 
II, música também de Gilberto Gil e Torquato Neto, a dolorosa sensação de impasse está 
bem retratada: 

 
‘Eu brasileiro confesso 

Minha culpa, meu degredo 
Pão seco de cada dia 

Tropical melancolia 
Negra solidão 

Aqui é o fim do mundo’. 
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Aliás, essa mesma atitude não está ausente do Manifesto pau-brasil, de 

Oswald de Andrade, publicado em 1924, o qual já continha algumas proposições da futura 
corrente antropofágica. Em Pau-Brasil, primeiro manifesto do modernismo brasileiro, afora 

a justaposição dos referidos conteúdos assincrônicos de nossa sociedade, e apesar de 

escrito numa linguagem antidiscursiva, elíptica, com frases curtas, diretas, sem ligação 
explícita entre elas (o que lhe confere inequívoca ambigüidade, bem como certa 

dificuldade de interpretação), pode-se dizer que a descoberta do Brasil - pressuposto tão 
difundido pelos escritores de 22 - é ainda uma descoberta que se espanta com o 

‘desacordo’ resultante da dinâmica do capitalismo periférico e suas implicações na esfera 

da ‘cultura da dependência’.4 Sob esse aspecto, há uma afirmação no Manifesto pau-brasil 
bastante significativa; ‘O quadro histórico, uma aberração’. Do espanto em relação aos 

desajustes da ‘geléia geral brasileira, no original achado de Décio Pignatari, decorrem o 
nonsense, os corrosivos lances humorísticos ou a carência de ‘sintetização’, conforme 

intuiu Mário de Andrade num artigo datado de 1925 sobre Pau-Brasil.5 E, nesse mesmo 
artigo, cita Mário o ‘juízo finíssimo de Manuel Bandeira: ‘me parece que estamos ainda 

observando o Brasil, ainda estamos vivendo o Brasil’. Vale lembrar também o 
pronunciamento de Martins de Almeida, acompanhante modernista, sobre a corrente Pau-

Brasil. Num texto intitulado apenas Pau-Brasil, de 17 de dezembro de 1925, depois de 
falar da ‘burrice nativa dentro de nós’, escreve curiosamente que ‘um bom mergulho na 

estupidez não é de todo mau’, a fim de revelar uma das vantagens da vertente 

inaugurada por Oswald de Andrade6. 

Na estética tropicalista os resultados do desenvolvimento desigual do 
capitalismo entre nós recebe um tratamento crítico-jocoso. Para efeito de deboche, 

mistura-se namorinho de portão com guitarra elétrica, música pop e Carmem Miranda, 
Iracema e Ipanema, bossa com palhoça, e ‘Formiplac com azeite de dendê. Isto tudo 

através de uma linguagem elíptica, direta e avessa ao discurso retoricante, o qual aliás 
está comprometido com a tradicional visão alienada do Brasil. Sob este aspecto, o 

tropicalismo mais uma vez retoma o espírito de 22. Oswald de Andrade também critica a 
ideologia dominante via linguagem e na linguagem. Por exemplo: o discurso fragmentado 

e de síntese, típico do Manifesto Pau-Brasil, além de trazer certa influência dos seus 
congêneres europeus, pode ser visto como o antídoto do comportamento verbalista. Não 
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obstante o empenho descolonizador que se reflete na atitude da ‘exportação de poesia’, 

nota-se freqüentemente, junto ao primeiro manifesto do modernismo, a sátira ao 
bacharelismo, que se observa ora na crítica à cultura desinteressada (alienada da nossa 

realidade), ora em seu aspecto lingüístico-verborrágico. O repúdio ao ornamento verbal, ‘o 

falar difícil’, não resulta simplesmente da exacerbação formalista a que se chegou na 
época do parnasianismo; é antes uma postura que se insurge contra um traço arraigado 

em nossa cultura. E que revela um caráter de classe social. Ou seja, constitui, embora 
indiretamente, uma importante faceta da dominação. Nasce como resultado das enormes 

desigualdades sociais. Hoje, temos conhecimento da raiz sociológica desse fenômeno: a 
ausência de um público alfabetizado deu à classe social dominante a oportunidade de 

exageradamente desenvolver o gosto pela retórica, o culto da personalidade e do doutor, 
os jogos de espírito sempre encarados numa perspectiva meramente ornamental. Disso 

Oswald de Andrade tinha consciência, conforme deixou registrado em Ponta de Lança. 
referindo-se, por exemplo, ao culto ao doutor, assinala: ‘Acredito que a disseminação 

desse qualificativo honorífico é filha de uma compensação surgida pelo nosso 
analfabetismo’. 

O que importa então sublinhar é que Oswald de Andrade, tal como a 
estética tropicalista, além de se insurgir contra o comportamento da linguagem (ou dos 

ideologemas) da classe social dominante, utiliza-se de outros significantes, aumentando 
assim o raio de ação crítica. De acordo com a tropicália, a imagem perfeita da realidade 

brasileira seria a que apresentasse os efeitos grotescos resultantes da dependência 
estrutural de nossa economia. A partir de tal fundamento histórico emerge a dialética do 

moderno e do arcaico, onde cada um é visto sob o ângulo do outro. Mas não são apenas 

explorados os efeitos  meramente grotescos dessa situação. Os efeitos trágicos também 
têm o seu lugar. Em Tropicália, por exemplo, depois de se referir ao ‘monumento no 

planalto central do país’, à moderna arquitetura  urbana nascida na época eufórica do 
nacional-desenvolvimentismo, Caetano Veloso toca na ferida do subdesenvolvimento: ‘E 

no joelho uma criança sorridente feia e morta estende a mão’. Através da justaposição dos 
versos, este tipo de construção poética não apenas registra simultaneamente o moderno e 

o arcaico, mas mostra também, de maneira viva, os limites da modernização reflexa, típica 
de país subdesenvolvido. Do ponto de vista sociológico, esse procedimento tropicalista 

tem sua razão de ser porque a um só tempo, nossa economia, como assinala Antônio 
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Carlos de Brito, ‘incorpora traços e comportamentos análogos aos países desenvolvidos, 

enquanto que por outras dimensões enfatiza alguns dos desajustes mais típicos das 
economias periféricas’. E o mesmo autor adverte-nos, no artigo já citado, baseando-se em 

Roberto Schwarz, que o Estado pós-64, apesar da fachada modernizante e do ranço 

tecnocrático, traria por debaixo o arcaico como um de seus elementos fundamentais. 
Trata-se, em outras palavras, de uma nova tendência ainda em curso na vida brasileira, 

onde as mazelas do subdesenvolvimento vivem misturadas à mais refinada sofisticação 
tecnocrática ou modernização burocrática do Estado. Esta nova tendência que traz a 

implantação de um diferente modelo de economia já recebeu seu batismo sociológico: é a 

fase da ‘internacionalização do mercado’.7 
Torna-se realmente difícil explicar a emergência do movimento 

tropicalista desligado dessa conjuntura política. Todavia, em muitas de suas composições 
ele a transcende, à medida que comporta, a exemplo de Geléia geral, uma crítica a alguns 

dos aspectos mais enraizados da cultura brasileira (tal como se dera com a antropofagia 

dos anos 20, a qual também implica uma crítica à nossa experiência cultural).8 Pode isto 
ser percebido na última estrofe transcrita.. Afora a referência ao passado de pré-
colonização (‘tumbadora na selva selvagem), e ao mito edênico que presidira a aventura 

colonizadora na América (‘Pindorama país do futuro’- nome dado ao Brasil pelo tupi-
guarani e citado várias vezes no manifesto antropofágico), situa a música os estereótipos 

nacionais mais difundidos, Trata-se da falsa e alienada polaridade que sempre transitara 
não apenas a consciência ingênua, mas também a nossa intelligentzia: o pessimismo 

doentio (‘a tristeza teu porto seguro’) e o abstrato otimismo com relação ao destino 

nacional (‘Pindorama, país do futuro’). Entretanto, a paródia ao ufanismo nunca é deixada 
de lado: agora, ela transparece na linguagem superlativa e calcada no pitoresco, no qual 

está presente o samba-exaltação: ‘Minha terra é onde é sol é mais limpo/ E a Mangueira é 
onde o samba é mais puro’. Se a antropofagia oswaldiana, acompanhando os imperativos 

críticos do modernismo, recusa, como quer José Guilherme Merquior, ‘as efusões do canto 
da terra dentro da lírica’, com o tropicalismo da década de 60 teríamos essa mesma 

recusa, realizada efetivamente em obras definitivas, ao nível de música popular 

brasileira.9 Na outra parte da música, com rimas e expressivas assonâncias, todos os 
lugares-comuns que acompanham a temática ufanista são criticamente postos em relevo: 
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É a mesma dança na sala 
No Canecão, na TV 

E quem não dança não fala 

Não vê no meio da sala 
As relíquias do Brasil: 
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Doce Mulata malvada 

Um elepê de Sinatra 
Maracujá, mês de abril 

Santo barroco baiano 

Superpoder de paisano 
Formiplac e céu de anil 

Três destaques da Portela 
Carne seca na janela 

Alguém que chora por mim 
Um carnaval de verdade 

Hospitaleira amizade 
Brutalidade, jardim 

Faz-se necessário apontar para a interpretação criativa de Gilberto Gil: 

a fim de acentuar o tom de deboche da estrofe, como já foi dito,10 emposta a voz (numa 

total e admirável isomorfia entre letra e música) e ‘declama’ discursivamente os versos, a 
lembrar um deputado populista exaltando as chamadas relíquias do Brasil. A justaposição 

do universo tropical e urbano não deixa aparecer em ‘mulata malvada/elepê de 
Sinatra’(um dos cantores americanos consumidos pelo gosto kitsch da classe média 

brasileira). Observe-se a ambivalência indústria-natureza do verso ‘formiplac e céu de 
anil’, cuja última expressão não é senão exemplo de fragmento de ‘frase feita’, tão ao 

agrado dos ingênuos beletristas caboclos e que enraíza na tradição da lírica mais ufanista 
do tipo Casimiro de Abreu: ‘Debaixo de um céu de anil/ encontrareis o gigante/ Santa 

Cruz, hoje Brasil’. Caetano Veloso, na sua conhecida Paisagem útil, chamava-os 
ironicamente ‘pobres tristes felizes corações amantes do nosso Brasil’. Interessante 

observar a mesma fusão tecnologia-natureza - e o humor que a colore em Hip! Hip! 
Hoover!, poema no qual registra Oswald de Andrade de modo crítico a visita do presidente 

Americano: 
 

Onde vem o Presidente Eleito 

Da Grande Democracia Americana 
Comboiado no ar 

Pelo vôo dos aeroplanos 
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E por todos os passarinho 

Do Brasil 
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A referência à vida urbana ligada aos aspectos da cultura de massa a 

que aludimos anteriormente se faz presente: Canecão, televisão etc. Vemos, então, que o 
caráter híbrido e de deboche da música aumenta ainda mais numa verdadeira visão 

calidoscópica da realidade brasileira. Vale dizer: do mundo pré-civilizacional (antes da 

ingerência colonialista) irrompe o texto com uma crítica à contemporaneidade brasileira, 
quer em seu aspecto cultural, que no seu aspecto de denúncia política. Crítico porque, ao 

contrário da ótica ufanista, que vê o Brasil apenas sob o ângulo paisagístico ou pitoresco, 
nele encontramos a tropicalidade, tradicionalmente objeto dos discursos laudatórios, 

fundida e imersa na noção de repressividade (‘brutalidade jardim’), e que aparecia em 
Memórias sentimentais de João Miramar. A esses saltos e lances diversos no espaço e no 

tempo (de indiscutível sabor nonsense) corresponde o próprio embalo da música, na qual 
os mais diferentes ritmos coexistem a um só tempo: marcação de bumba-meu-boi com 

guitarra elétrica, blues, samba de morro e o pop internacional. Uma autêntica colagem 
tanto no nível do texto como no nível musical. Em outras palavras, é a perfeita adequação 

entre letra, música e arranjo que costuma existir nas composições tropicalistas. À maneira 
da deglutinação antropofágica, o sofisticado e culturalmente ordenado em contexto 

industrial (nacional ou estrangeiro), depois de reelaborado em conformidade com a nossa 
experiência, vive ao lado do rústico, do folclore etc. No fundo, a mesma coisa que faz 

Caetano Veloso (para não dizer o ‘som livre’ de Hermeto Pascoal), ao misturar 
criativamente música pop com sacolejo regional de Luís Gonzaga. mas voltemos ao texto. 

A ironia que perpassa por toda a estrofe anterior nessa paródia ao civismo: 
Plurialva, contente e brejeira 

Miss-linda-Brasil diz bom-dia 

E outra moça também Carolina 
Da janela examina a folia 

Salve o lindo pendão dos seus olhos 
E a saúde que o olhar irradia 

A justaposição do universo tropical e urbano que vimos salientando culmina na última 
parte da música: 

Um poeta desfolha a bandeira 
E eu me sinto melhor colorido 

Pego um boina, viajo arrebento 
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Com o roteiro do sextos sentido 



 215 

Finalmente, a música surpreende-nos com os dois morderníssimos 

versos nominais de um poder de síntese inexcedível: 
 

Voz do morro, pilão de concreto 

Tropicália, bananas ao vento 
 

Ao invés da ordenação linear da linguagem tradicional, a fusão do 
universo tropical-industrial vem expressa pela enumeração dos termos justapostos, que é 

uma das conquistas fundamentais da poesia moderna. Inclusive, não seria descabido ver 
nesse tipo de construção lingüística a estrutura sintática do ideograma (técnica de 

montagem), procedimento esse que informa a produção poética contemporânea. Geléia 
geral: não havia realmente título mais adequado à canção. 

 
1 Roberto Schwarz, Remarques sur la culture et la politique, au Brésil - 

1964/1969, in Les Temps Modernes, 288, 1970; Antônio Carlos de Brito, Tropicalismo: sua 
estética, sua história, in Revista Vozes, nº 9, 1972; Augusto de Campos, Balanço da 

bossa, Perspectiva, São Paulo, 1968. 
2 Revista Visão, 05/07/1971. 

3 Telê Porto Ancona Lopes, Mário de Andrade: ramais e caminhos, 
Duas Cidades, São Paulo, 1972, p. 132. 

4 Referimo-nos à problemática geral da apropriação das matrizes 

simbólicas da cultura hememônica (Europa, no caso dos modernistas de 22; a experiência 
internacional do pop, com os tropicalistas) e conseqüente remanejamento interno e 

filtragem ideológica. Num país de desenvolvimento heteromônico, a exemplo do Brasil, 
cuja cultura descontínua (no sentido de não ser inteiramente auto-impulsionada) é fato 

evidente, a produção intelectual defronta-se freqüentemente com a necessidade de 
assimilar, de deglutir as representações mentais importadas e adequá-los de modo crítico 

ao contexto nacional. Ver, entre outros, Roberto Schwarz, Idéias fora do lugar, in Estudos 
CEBRAP, nº 3, 1973; Otávio Ianni, A Sociologia da sociologia latino-americana, Civilização 

Brasileira, Rio de Janeiro, 1971. 
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5 Mário de Andrade, Pau-Brasil, in Brasil: 1º tempo modernista - 

1917/1929. Documentação M. R. Batista, T. P. Ancona Lopez, Y. Soares de Lima, Instituto 
de Estudos Brasileiros. 

6 Martins de Almeida, Pau-Brasil, idem, ibidem. 
7 Fernando Henrique Cardoso, O regime político brasileiro, Estudos do 

CEBRAP, nº 2, 1972, p.29. 

8 Segundo Antônio Cândido, a antropofagia oswaldiana faz parte de 
uma “linha constante da literatura brasileira desde a Colônia: a descrição do choque de 

culturas...”  in Vários Escritos, Duas Cidades, São Paulo, 1970, p. 85. 
9 José Guilherme Merquior, Astúcia da mímese, Ed. José Olympio, Rio 

de Janeiro, 1972, p. 181. 

10 Eis o que nos diz Augusto de Campos: ‘A glosa tropicalista das 
‘relíquias do Brasil’ é realçada pela interpretação de Gilberto Gil, que vai do canto à 

caricatura aos discursos de comício, bem como pelo notável arranjo de Rogério Duprat 
com suas correspondentes citações ( O Guarani, All The Way), e comentários músico-

jocosos”. Coleção “História da música popular brasileira”, Ed. Abril,    fascículo nº 30, 
1971. 
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OS CONCRETOS NA TROPICÁLIA 
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DESAFINANDO O CORO DOS CONTENTES 

 
Torquato Neto sempre desafinou o coro dos contentes. Louvando o que 

bem merecia e deixando o ruim de lado, ele tinha absoluta certeza do valor de tudo, de 
cada coisa. Eis, em suas palavras, uma explicação necessária: “Eu não sou de plantar 

bananeira em apartamento, e quando compus Mamãe Coragem não foi movido por 
nenhum sentimento edipiano. O que me preocupava era desmitificar um valor 

estabelecido simplesmente por que era estabelecido no caso foi a mãe, azar podia ter sido 
o mito do diploma, o anel de doutor, sei lá. A nós, tropicalistas, não interessa derrubar o 

Príncipe é deixar que sobreviva o Princípio”. 

Torquato Neto pagou um alto preço por sua postura crítica diante da 
situação cáustica, como a vivenciada pelo povo brasileiro na década de 60. Mas, ele era 

assim mesmo. Enquanto alguns se vendiam por um “lugar ao sol”, Torquato dava “as 
costas ao lugar e ao sol”.  

 
Não foi sem razão que escreveu o 

 
POEMA DO AVISO FINAL 

 
É preciso que haja alguma coisa 

alimentando meu povo: 
uma vontade 

uma certeza 
uma qualquer esperança 

É preciso que alguma coisa atraia 
a vida ou a morte: 

ou tudo será posto de lado 
e na procura da vida 

a morte virá na frente 

e abrirá caminho 
É preciso que haja algum respeito 

ao menos um esboço: 
ou a dignidade humana se firmará a machadadas. 
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POR UMA QUESTÃO DE ORDEM? 

 
Torquato Neto é um poeta personalíssimo. A característica que o 

personaliza dentro do cenário da literatura brasileiro pós-64 é a participação ativa na 
conturbada reformulação histórico-cultural do Brasil. O país tinha saído de um período pré-

industrial, compreendido entre as décadas de 40 e 50, e encontrava-se diante do impasse: 
estabelecer uma nova estrutura social ou desestruturar-se socialmente. É justamente 

neste período que tem início a participação do autor de Deus Vos Salve Esta Casa Santa, 
como pensador preocupado com as transformações políticas em evidência, questionando a 

cultura vigente com a concisa proposição: “A nós, tropicalistas, não interessa derrubar o 

Príncipe e deixar que sobreviva o Princípio”. 
O poeta, antevendo o estabelecimento da desestrutura social, 

conseguiu uma marca registrada para a situação que se estabelecia na década de 60 e iria 
se prolongar até os dias desse nosso caótico presente: O Brasil, segundo ele, havia se 

transformado numa Geléia Geral. 
 

A CARNE SECA É SERVIDA 
 

Torquato Neto é de escorpião, signo dos que não temem a morte, pelo 
contrário, buscam-na constantemente. Na sua curta trajetória de vida, buscou-a cinco 

vezes. Numa delas, cortando os pulsos na casa de Caetano que, super-sensível, ficou com 
o maior grilo. 

Ana Maria, sua mulher, revela que “mesmo estando perto não percebia 
com clareza” o que estava se processando na cabeça do poeta. Aos poucos, porém, ela foi 

“reunindo as peças”. “Ele tinha, por exemplo, diz ela, uma enorme coleção de literatura de 
cordel. Devagarinho, ele passou adiante um por um. Começou a queimar os textos, 

alguma coisa eu ainda consegui salvar, mas um dia ele quebrou a máquina de escrever e 
disse que nunca mais escreveria”. Estas atitudes foram tomadas nas semanas anteriores a 

basta. 

Carlos Calado, no livro Tropicália - a história de uma revolução musical, 
Editora 34, SP, 1997, página 291, relata que “As altas doses de álcool que Torquato 

consumia diariamente, já na época da Tropicália, certamente acentuaram o estado 
depressivo e auto-destruitivo que passou a pertubá-lo nos últimos quatro anos de vida. 
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Por vontade própria, chegou a procurar clínicas especializadas para se desintoxicar. Foram 

nove internações, no Rio de Janeiro e até em Teresina, no Piauí, onde nascera”. 
 

Durante estas internações, Torquato Neto compôs um diário. Parte 
dele, o que restou, eis aqui: 

 
Dia 7/10/70 

 
um recorte no meu bolso, escrito ontem cedo, ainda em casa: “quando 

uma pessoa se decide a morrer, decide, necessariamente, assumir a responsabilida-de de 

ser cruel: menos consigo mesmo, é claro. é difícil, pra não ficar teorizando feito um idiota, 
explicar tudo. é chato, e isso é que é mais duro: ser nojento com as pessoas a quem se 

quer mais bem no mundo”. 
o recorte acaba aí. hoje, agora, estou fazendo tempo enquanto os 

remédios que tomei fazem efeito e vou dormir. este sanatório é diferente dos outros por 
onde andei - talvez seja o melhor de todos, o único que talvez possa me dar condições de 

não procurar mais o fim da minha vida. Soube hoje que o rogério esteve aqui, antes, 
preciso muito conseguir explicar ao médico tudo o que é necessário. se eu não escapar 

desta vez - estou absolutamente certo de que jamais conseguirei outra. ainda hoje, no 
entanto, sentado aqui, escrevendo, paro e vejo bem lá dentro de mim, acesa, a luz que 

me guia para a destruição. não tenho vontade de viver,  mas quero. não sei porque 
continuar, mas quero. alguém vai ter que me explicar alguma coisa e é por isso que vou 

ficar aqui, até que Deus dê bom tempo. não sei de nada. não quero viver, mas preciso. 
preciso aprender e talvez aprenda aqui, com os médicos daqui e em companhia dessa 

gente com quem aprenderei a conversar, conviver e aprender. ou talvez não seja nada 
disso. ou talvez eu nem sequer mereça nada e continue perdendo o tempo destinado ao 

tempo de além de mim, sem mim, nos braços do deus desconhecido, o que vai me 
receber em seus braços e me aquecer para sempre. ou talvez não, e eu precise desse 

tempo agora. sei que a estas alturas boa parte do meu cérebro já está definitivamente 

corroído pela bebida. minha memória não vale mais nada e uma simples notícia de jornal 
tem que ser lida duas, três vezes para que eu entenda alguma coisa. no entanto, mesmo 

assim, talvez eu precise realmente desse tempo e do que virá: nem que seja, pelo menos, 



 228 

8/10/70 

 
vim para a escola aprender a viver. isto aqui é uma escola. meu deus, 

eu preciso conseguir nesta escola os instrumentos que me preservarão e que me 
desviarão do encontro marcado que é necessário adiar. tenho passado a vida à procura de 

deus mas agora não o quero mais. 
 

9/10/70 
 

aqui dentro - e é óbvio - os piores dias são os sábados e os domingos. 

eu não sei como acreditar mais em tudo isso- hoje é sábado, amanhã é domingo, depois é 
segunda, etc. aqui dentro é mais fácil. mas a volta ao lar, ao útero, o encontro com deus - 

esta pode ser a tentação do demônio. mas não é não. deus está solto e foi caetano quem 
gritou primeiro. como posso reconhecê-lo em seus disfarces e vou ao seu encontro como - 

exatamente - sei que vou morrer. 
     lá fora, os piores dias são todos, principalmente quando me custam vinte e quatro 

horas de medo, e solidão e monólogos. por isso é difícil participar da contagem regressiva 
e esperar por domingo, segunda, terça, etc: a ilusão dos que não compreendem que o 

número zero é o princípio e o fim de tudo e que a vida é um processo linear que ao 
mesmo tempo em que vai, está voltando. 

 
10/10 

 
ontem à tarde comecei a escrever uma letra para macalé. no começo ia 

bem mas a segunda desbundou tanto que terminei me desculpando no final prestando 
com ela uma homenagem ao chico buarque. hoje é domingo. meu pai, minha mãe e ana 

devem vir à tarde. vamos ver o que querem. perdi o sono durante a noite - à 1 da matina 
- e depois disso só dormi muito mal. 

não entendo como demorei tanto a compreender perfeitamente uma 

coisa tão simples: que eu faço da bebida exatamente o que o resto do pessoal faz com o 
pico. eu sabia o que estava fazendo mas nunca havia olhado uma coisa à luz de outra. é 

engraçado: eu falo de pico como de um instrumento mortífero (reticências). 
pela primeira vez estou sentindo de fato o que pode ser uma prisão. 

aqui, as portas que dão para as duas únicas saídas existentes, estão permanentemente 
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trancadas - e há uma pequena grade em cada uma delas, de onde se pode ver os 

corredores que dão para as outras galerias. Depois delas, uma espécie de liberdade. não 
se fica trancado em celas aqui dentro: é permitido passear até rachar por um corredor de 

aproximadamente 100 metros por 2,5 de largura. somos 36 homens aqui dentro, 36 
malucos, 36 marginais - de qualquer maneira esperamos a “cura” no sanatório como a 

sociedade espera que os bandidões das cadeias se “regenerem”, etc, etc. aqui, o 
carcereiro é chamado de plantonista - e são aqueles homens de branco sobre os quais o 

rogério se referiu um dia, há pouco tempo. aqui, nesta vida comunitária, a barra é pesada, 
como eu gosto. minha enfermaria tem 12 camas ocupadas por doentes mentais de nível 

que poderia muito bem ser classificado pelo IBOPE como pertencentes às classes C, D, Z. 

estamos aí! em cana. o chato é a comida, que é péssima. 
 

12/10 
 

eu queria escrever sobre ana, mais ainda é cedo, eu não sei, não sei se 
posso e, finalmente, vejo que não quero. sobre a vinda de mamãe e papai até aqui, 

também não: falta qualquer novidade a esse respeito - a não ser que valha a pena anotar 
que reencontrar papai depois de três anos é como reencontrar um velho amigo que não 

via há três dias; e reencontrar mamãe depois de dois anos é como ser apresentado a 
alguém cujo nome, fama e aventuras eu já conhecia de sobra - e que, portanto, me 

pareceu estranha, distante, mítica. mais ou menos assim. mas prefiro escrever sobre este 
lugar e minha vida dentro dele. a melhor sensação é a de reconquistar inteiramente o 

anonimato no contato diário como meus pares de hospício. posso gritar: “meu nome é 
torquato neto, etc, etc”; do outro lado uma voz sem dentes dirá: meu nome é vitalino; e 

outra: o meu é atagahy! aqui dentro só eu mesmo posso ter algum interesse: minas 
aventuras, sem um pingo. meu nome podia ser josé da silva - e de preferência, mas 

somente no que se refere a mim. a eles, não interessa. O dr. Oswaldo não pode fugir, 
nem fingir: mas isso eu começarei a ver, de fato, logo mais quando teremos nossa 

primeira entrevista. o anonimato me assegura uma segurança incrível já não preciso mais 

(pelo menos enquanto estiver aqui) liquidar meu nome e formar nova reputação como 
vinha fazendo sistematicamente como parte do processo autodestrutivo em que 

embarquei - e do qual, certamente, jamais me safarei por completo. mas sobre isso, 
prefiro dar mais tempo ao tempo: eu sou obrigado a acreditar no meu destino. ( isso é 

outra conversa que só rogério entenderia). tem um livro chamado: o hospício é deus. eu 
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queria ler esse livro. foi escrito, penso, neste mesmo sanatório. vou pedir a alguém para 

me conseguir esse livro. 
 

13/10/70 
 

eu: pronome pessoal e intransferível. viver: verbo transitório e 
transitivo, transável, conforme for. a prisão é um refúgio: é perigoso acostumar-se a ela. e 

o dr. Oswaldo? Não exclui a responsabilidade de optar, ou seja:? 
 

14/10 

 
onde em mim, a morte de jimi hendrix repercutiu com mais violência? 

há mais de um ano, em londres, eu havia dito com absoluta certeza: ele vai morrer. onde, 
em jimi hendrix, eu vi o espectro da morte? eu havia estado com ele, carlo e noel - mais 

uns três sujeitos - naquele enorme apartamento de kensington e quase não falamos nada 
durante o tempo que fumamos haxixe e escutamos aquele álbum branco dos beatles e 

mais alguns discos que não me lembro - nem poderia lembrar. por que é que eu não sei, 
mesmo agora, escrever qualquer coisa mais sobre hendrix. a não ser que, naquele dia, 

conferi a perfeita extensão de sua música em sua cara - obedecendo à ordem com que as 
duas coisas me foram apresentadas? eu sei que não posso escrever jamais qualquer coisa 

sobre o assunto, sobre a tremenda curtição daquela noite, etc, etc. agora o homem está 
morto, menos ainda. eu não ousaria - como não ouso sequer contar esse fato aos poucos 

amigos que ainda tenho. interessa agora saber o seguinte: por que, diante o impacto que 
o conhecimento pessoal, social com o homem produziu sobre mim, ao ponto de não 

conseguir, depois, pelo menos “recordar” o tempo aproximado que tivemos, eu e carlo, 
naquele apartamento - por que - sabendo de antemão sobre jimi hendrix - por que ainda 

me surpreendi e me abalei com a notícia de sua morte, no dia dela? ou seja, voltando ao 
início: onde, em mim, a notícia conseguiu repercutir ainda com violência, me pegando de 

“surpresa”? a gente sabe que toda morte nos comunica uma certa sensação de alívio, de 

descanso. não existe, pra mim, a menor “diferença” entre hendrix que eu ouvia antes e o 
que posso ouvir depois, agora, de sua morte. ele sempre foi claro, limpo, preto. eu disse: 

o homem vai morrer, e não demora mais dois anos. beneto e ana ouviram, em londres. 
eu ouvia os discos, sabia o homem - e, por cima, ainda o conheci 

pessoalmente e juntos, numa noite gelada de londres, curtimos o barato de queimar 
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haxixe e escutar os beatles, com carlo, noel e mais uns três caras que estavam lá, criolos. 

torno a perguntar: onde? onde em mim? jimi era “o homem que vai morrer” mas não 
havia datas em sua vida. por que então uma data de jornal ainda me espanta e fere? eu 

não sei ( não posso, nem quero explicar por que eu, e muita gente mais, sabia de tudo 
desde muito tempo. posso, com simplicidade, dizer apenas que eu sabia ler a sua música). 

 
20/10 

 
É preciso não beber mais. Não é preciso sentir vontade de beber e não 

beber: É preciso não sentir vontade de beber. É preciso não dar de comer aos urubus. É 

preciso fechar para balanço e reabrir. É preciso não dar de comer aos urubus. Nem 
esperanças aos urubus. É preciso sacudir a poeira. É preciso não morrer por enquanto. É 

preciso sobreviver para verificar. Não pensar mais na solidão de rogério, e deixá-lo. É 
preciso não dar de comer aos urubus. É preciso enquanto é tempo não morrer na via 

pública. 
 

12/11 
 

anoto que saí do hospital, todo esse tempo depois. é tudo como é: aqui 
estar, de volta em volta como sempre, mais uma vez. não sei direito, hoje, o que pode 

surgir disso tudo. sei o que significa e quanto pesa a mais para a adição (paralela à 
contagem regressiva?) do chamado acúmulo de experiências. acontece que não se vive 

intensamente sem punição; não se experimenta o perigo sem algo mais do que o simples 
risco, nem se morre por isso de repente. não estou, portanto, em condições de explicar 

nada. por isso, certamente, todo esse tempo sem anotar nada. é preciso descobrir porquê 
tudo. organizar então e deslocar a minha experiência, as minhas experiências, numa 

direção xis, para. como todo dia é dia D, e disso estou certo, concluo com este “cinismo” 
lógico: daqui pra frente, podem crer, posso crer, tudo vai ser diferente. torquato rides 

again! upa, upa! 

 
13/11 

 
a literatura, o labirinto perquiridor da linguagem escrita, contra-tempo, 

a literatura é a irmã siamesa do indivíduo. a idade das massas, evidentemente, não 
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comporta mais a literatura como uma coisa viva e por isso em nossos dias ela estrebucha 

e vai morrer. a literatura tem a ver com a moral individual e a moral individual não 
interessa - não existe mais. nossa época exige a descrição de painéis e o close-up tende a 

não interessar nem como psicologia. não precisaremos de retornar ao teatro de máscaras 
porque, se queira ou não se queira, a massa onde praticamente nos perdemos já é a 

máscara, já nos abriga e revela, é a supra máscara. planos gerais. painéis. o homem 
moderno não existe como indivíduo, mas como tipo - e esses tipos não são tantos todos 

nós. são relativamente poucos. somente me interesso pelo tipo e cada tipo, classe, nas 
diversas sociedades massificadas, obedece a comportamentos mais ou menos standards. 

interesso-me por compreendê-los (estudá-los) e abandoná-los. meu problema, inclusive o 

de cama, inclusive o de mesa, inclusive o de relacionamento, é o problema do meu tipo X 
perdido na massa que o plano geral não estilhaça, por literário, em todos os seus 
(milhares, bilhares) de “exemplos”: cédulas que não têm mais vida se isoladas na 
psicologia do indivíduo. O cenário é agora o único personagem vivo. O cinema urbano tem 

que ser do-eu-meu-tal, atualizado como as atualidades, uma primeira página de jornal, 
apinel, afresco. 

 
21/11/70 

 
até hoje eu não pude pensar direito sobre jesus. não sei direito onde 

ele está, em mim. não sei, por causa disto, onde estou (em mim) entre as massas com 
relação ao grande líder. 

só hoje começou a me esclarecer bastante o fato recentemente 
percebido de que jesus tenha sido o primeiro líder subversivo do ocidente - o primeiro, no 

duro, que provocou uma grande cisão do sionismo. 
 

9/12 
 

tudo continua. continua parado no centro de minhas especulações, e 

não sei dizer se já consegui me desfazer de qualquer uma delas. estou morrendo. mais 
uma vez eu morro soterrado em minhas perplexidades - não sei para o quê estou - e 

deixo andar. é preciso que eu adquira condições que me permitam sobreviver. o que é 
sobreviver? tenho conseguido sobreviver até aqui, mas... o que vivo, o que consigo 

escrever, o que posso ir sendo são meus bens. não disponho de outros. o que não sou me 
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mata: assim, assado, sempre: tudo continua como sempre, o mesmo esquema para o fim, 

a mesma vida de cocô melado, a mesma merda. só deus pode me salvar, mas eu não 
conheço deus nem sei onde procurá-lo. disse que estou morrendo - uma vez mais - vivo 

só pra isso. 
pode ser. eu tenho que “assumir” isto que eu vejo. a minha frente. eu 

não posso mais. a literatura se enterra comigo. eu estou aqui no brasil. alô. câmbio?  
estou  inteiramente sozinho. ninguém pensa por mim. o general 

ninguém pensa por mim. eu não valho nada. não sei onde reencontrar minha coragem. é 
um longo discurso. é uma loucura. eu pensei que podia driblar tudo e ir fazer cinema, uns 

filmes, lixo. 

eu tenho que assumir a minha miséria pequena burguesa porque eu só 
posso fazer um filme se ele for a favor ou contra esse miséria. e eu não posso ser e não 

ser como querem os analistas. eu tenho que destruir em mim essa miséria louca. 
 

3/4/1971 
 

bastam-me os compromissos que já sou obrigado a ter. Não venham 
com invenções bestas, se eu quiser botar um disco acompanhando o filme de superoito eu 

boto. não tem nada disso de não é assim. barato legal é o livro de trotsky, “nossa moral e 
a deles”, grandes sacadas, super sarro. além do mais macalé foi ontem pra londres e 

ainda tenho de procurar outra pessoa pra fazer e cantar as músicas populares brasileiras 
que estou com vontade de fazer agora. hoje mesmo vou ter de encontrar uns e outros pra 

trabalhar e trabalhar com menescal, por exemplo, é melhor do que sentar no jornal e ficar 
escrevendo a prazo fixo. I hate it. 

 
4/4/71 

 
Debaixo da tempestade 

sou feiticeiro de nascença 

atrás desta reticência 
tenho o meu corpo cruzado 

a morte não é vingança 
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7/4/71 

 
- Foi um caminhão que passou. bateu na minha cabeça. aqui. isso aqui 

é péssimo. não me lembro de nada. 
- Eles não deixam ninguém ficar em paz aqui dentro. são bestas. não 

deixam a gente cortar a carne com faca mas dão gilete pra se fazer a barba. 
- Pode me dar um cigarro? eu só tenho um maço, eu tenho que pedir 

porque senão acaba. pode me dar as vinte. 
 

16/7/71 

 
cidades como séculos - um século atrás do outro. na frente do outro. o 

tempo se ultrapassa no espaço do tempo. agora é nunca mais, e nunca antes agora é 
jamais - um século atrás do outro. na frente do outro. ao lado. um dia é paralelo ao outro. 

isso tudo é um esquema muito chato enquanto a coisa anda: isso é que é legal, do 
mesmo jeito que é legal saber que tudo isso pulsa, de alguma maneira, no ponto 

misterioso do desenho. princípio, fim. total e único. geral. cidades. ninguém pode mais do 
que deus! 

 
TORQUATO NETO E SUA RELAÇÃO COM DEUS 

  
Paulo José comenta que “Torquato Neto tinha uma ligação com Deus 

muito séria. Não tinha uma relação no sentido tradicional”. 
 

O ROMPIMENTO COM OS BAIANOS 

 

Torquato Neto sempre defendeu as suas posições com rigor. De acordo 
com Paulo José Cunha “O Torquato Neto confundia briga estética com pessoal. Era um 

dos seus defeitos. Deixou de falar com um monte de gente, no Rio, por discordar do seu 

ponto de vista. Terminou se isolando e formando grupos que nada tinha a ver. Acho até 
que aí começou a sua trajetória suicida”. 

Uma das pessoas com quem Torquato Neto rompeu foi com a cantora 
Maria Bethânia, mana do Caetano Veloso, com quem romperia também e de uma maneira 

mais profunda, mas dramática, mais sentida. 
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Para Paulo José Cunha, “a briga com Maria Bethânia é história antiga, 

por posições. Quanto a Caetano Veloso, Torquato Neto estava achando-o muito 
mercenário por ele estar ganhando dinheiro, fazendo concessões. Torquato Neto não 

ligava muito pra essa coisa de dinheiro, mas o que ele não admitia era o desvio do curso 
que estava acontecendo”. 

O cartunista Albert Piauí relata que “O Caetano Veloso quando chegou 
de Londres foi fazer um show no Teatro Municipal, de Limusine. O Torquato Neto ficou 

puto com aquele gesto de exibicionismo”. 
“É isso”, acrescenta Paulo José Cunha, “Torquato Neto não tolerou o 

fato, não tolerava esses exibicionismos bestas, sem sentido. Mas, mesmo enquanto 

defendia suas opiniões com rigor, mesmo quando rompeu com os baianos, ele sempre 
falava bem deles, procurava saber o que eles estavam fazendo, curtia o sucesso deles. Era 

a sua maneira de demonstrar o carinho que ainda sentia por todos eles”. 
Nacif Elias completa dizendo que “Essa contradição era uma coisa muito 

de Torquato Neto. Ele era realmente muito veemente na defesa dos seus pontos de vista. 
Tive muito pau com ele nesse sentido. Era muito radical.  Ele me ganhava e quem tivesse 

mais bêbado perdia. Ele tinha um cunhado, o Helinho, um senhor intelectual, irmão da 
Ana Maria, que estudava antropologia. Era uma cabeça. O Helinho não concordava com 

ele e varavam a noite discutindo. O Helinho conhece muito o pensamento de Torquato 
Neto. Pode dar um bom depoimento. Ele ainda mora no Rio de Janeiro”. 

Gilberto Gil, em depoimento contido no disco produzido pelo Centro de 
Cultura Alternativa da Rio Arte/Secretaria de Cultura do Piauí, em homenagem a Torquato 

Neto, em 1985, assim se posiciona sobre esta questão do rompimento entre eles: “O 
Torquato era quem trazia muito aquela angústia do mundo moderno, do problema da 

família, da degradação do velho mito familiar como, por exemplo, em Mamãe, Coragem, 
parceria dele com Caetano. A questão do rompimento dele com a família. O choque da 

metrópole. O ato de se defrontar com a riqueza da vida afetiva nos centros urbanos. A 
paixão pelas novidades. Pela irreverência dos comportamentos diferentes. Ele era 

afetivamente muito carente, muito apaixonado por nós todos, nós éramos a família dele. A 

coisa entre nós já tinha ficado crítica no final da época tropicalista, ainda em São Paulo. 
Depois, no exílio, só me encontrei com ele em Paris. Na volta, ele já tinha uma outra 

turma, o interesse dele era mais cinema e poesia. Eu, realmente, tenho a sensação que 
Torquato não deu tempo pra gente. Com um pouquinho mais de tempo, acho que o 

circunstancial afetivo teria de uma certa forma se mobilizado beneficamente pra ele. 
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Desenrolaria o nó. Uma coisa que eu gostaria muito era ter conseguido amadurecer a seu 

lado. Muitas coisas que eram problemáticas e torturantes para ele, hoje já teriam ficado 
mais simples. Mas ele tinha pressa, abriu o gás”. 

 O crítico musical José Miguel Wisnik, em Tropicália, Jornal do 
Campus/USP, Suplemento Especial, novembro de 1993, refuta, veementemente, e tenta, à 

sua maneira, diminuir a questão do rompimento entre Torquato Neto e os baianos: “As 
pessoas dizem que Gil e Caetano, na medida em que guindaram os degraus da fama 

deixaram Torquato na sombra, e isso o levou ao suicídio. Isso não é verdade. Ele se 
suicidou por si mesmo, por seu destino poético. Como ele mesmo dizia. ‘Sou um homem 

na medida do impossível, pronome pessoal intransferível’.” 

 
CANTIGA PIAUIENSE PARA LENA RIOS 

 
Alijado do grupo baiano, sem ter como gravar e divulgar suas canções, 

Torquato Neto encontrou na conterrânea Lena Rios, a sua parceria de escape. Primeiro, 
fazê-la conhecida. E nada melhor do que usar a sua poderosa coluna Geléia Geral. Dessa 

forma, a Barradinha, como ficou mais conhecida, começou a pintar um dia depois do outro 
em seus escritos. 

 
POP-POP 

Até o final do mês vai ser lançado no Monsieur Pujol o compacto do 
grupo Eclipse, nove figuras negras e muito afinadas que foram produzidas por Roberto 

Menescal. As músicas são de Toninho Silva e Lena Rios (Num Segundo) e Cassiano 
(Carmelita K). Selo Philips. 19/8/71.Terça-feira. 

 
Adiado o Concerto Pirata 

A mais nova contratada de Roberto Menescal para o disco da Philips é 
Lena Rios, uma garota em quem eu não canso de apostar. Já vai gravar, e no seu 

primeiro compacto três presenças muito firmes já garantidas em matéria de repertório: 

Macalé, Carlos Pinto e Waly Sailormoon. Revendo amigos vai pintar com Lena Rios. Opa. 
20/10/71. Quinta-feira. 
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Alguém disposto a perder 

Sabem quem é Lena Rios? Pois vão saber daqui a pouco. A menina vai 
cair na pândega. Outro oba. 29/10/71. Sexta-feira. 

 
Cantiga piauiense para Lena Rios 

 
Sempre andei por um caminho 

Que não conhecia bem; 
Sequer me lembro se vinha 

Sozinha, ou se com alguém 

E nem sei se aqui chegada 
Faço morada, me aquieto 

Pois é certo que procuro 
Algo que deve nadar perto: 

Mas o que vejo é incerto 
E o que consigo não dura. 

(Eu sempre quis outra vida 
Eu sempre quis ser feliz, 

Por isso naquele tempo 
Fiz minha mala e parti) 

Sempre andei por um caminho 
Que não sabia direito; 

Do que perdi na viagem 
Já me esqueci por completo 

Não guardei nada e o que trouxe 
Eram apenas utensílios 

De fácil despreendimento: 
Dois filhos que nunca tive 

Um velho anel de família 

E uma saudade no peito. 
(Eu sempre quis outra vida 

Eu sempre quis ser feliz: 
Dos dois filhos, da saudade 
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E até do anel me desfiz). 

Sempre andei por um caminho 
Que não tem ponto final 

E a paisagem que eu via 
Era toda e sempre igual: 

Depois da noite outro dia 
Com suas mesmas desgraças, 

Mas também algumas casas 
Com jantar posto na mesa. 

Agora: 

EU SEMPRE QUIS SER CONTENTE 
E PODE SER QUE EU SEJA. 30/10/71. Sábado. 

 

 

Eis o que pude colher 

Lena Rios (vocês ainda vão escutar muito, crianças) acaba de gravar 

seu primeiro compacto na Philips, produção de Menescal. Caindo na Pândega é um frevo 
de Carlos Pinto e Waly, barra pesada, fantástico. E Revendo amigos, do outro lado, de 

Macalé e Sailormoon, também não é mole, de jeito nenhum. Vai pintar demais essa 
menina. Não tem solução. 20/11/71. Sábado. 

 

As famosas notícias 

Essa menina, Lena Rios, vai estourar firme no carnaval, com a marcha 
de Waly e Carlos Pinto chamada Caindo na Pândega. É da pesadíssima e todo mundo vai 

cantar. Lena é a maior revelação de cantora, todo mundo vai ouvir. 6/12/71. Segunda-

feira. 

 
Caindo na pândega 

Está na pauta: Philips lança nova cantora num compacto pra estourar 

em plena batalha do carnaval: Lena Rios canta o frevo de Carlos Pinto e Sailormoon, 
Caindo na Pândega. A letra: 
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Cantem 

 
Caindo aos pedaços 

De desastre em desastre 
Minha cara virou 

Minha cara virou 
Minha cara virou um caco. 

Colei tudo passei goma 
Fiz um disfarce 

Com o resto da cola 

Não quero 
Não posso levantar o braço 

Descolei tudo 
Solta a goma 

É um fracasso. 
 

Do outro lado, no disco de Lena, o prezado vai encontrar outra cantiga 
de Waly, esta com Macalé e atendendo pelo nome de Revendo amigos. Publico a letra 

depois. Antes teremos muito carnaval por aí, hum?. 8/12/71. Quarta-feira. 

 

Frutas na mesa 

A Philips programou para o dia 2 de janeiro o lançamento do compacto 

de Lena Rios, a cantora maluca, com Revendo amigos e Caindo na Pândega, transas de 
Sailormoon com Macalé e Carlos Pinto, respectivamente. Vocês vão ouvir, garanto. Para 

quem tem memória curta: Carlos Pinto é o novo parceiro de Waly, e – por exemplo – os 
dois fizeram juntos aquela verdadeira maravilha de 71 que é Luz do Sol, do novo 

repertório de Gal e tal. Aguardem, meninos. E vai ser de carnaval e tudo. 23/12/71- 

Quinta-feira. 

 

Bem no pezinho do ouvido 

E no mais, você aí, chega né? Eu gosto é de movimento. Me solta que 

eu saio pulando. Cantem Caindo na Pândega e saibam como e porque é tão legal estar 
por aqui agora, pulando. Sabem Caindo na Pândega? Pois está por aí na gravação de Lena 
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Rios, compacto Philips em tudo quanto é loja. Frevão, Carlos Pinto mais Sailormoon. E 

chega. 15/1/72. Sábado. 

 

TORQUATO NETO E AS DROGAS 

 

Paulo José informa que Torquato Neto “tinha mania de cheirar gás e 
dizia que o cheio o agradava, o fascinava muito. As drogas, em Torquato Neto, 

terminaram sendo um derivativo para esta ânsia de futuro. 
O Roberto Ilas (ou Elias – ver quem é ele??????) acompanhou a 

progressão da loucura de Torquato Neto. 

Gilberto Elias mostra que “Várias evidências com ácidos dão conta 
disso, ou pelo menos que já houvesse alguma coisa latente e desencadeasse com o uso. 

Como o Torquato Neto era depressivo, é provável que detonasse o um processo, 
ampliasse essa coisa. Muitas experiências mostram que o estado de espírito da pessoa 

cresce ou diminui, afunda ou exarceba em conhecimento, em produção, fica muito criativo 
com o uso da droga, dependendo de como ele esteja para usá-lo. Pelo que sei, Torquato 

Neto transava com tudo, maconha, haxixe, LSD, gás de cozinha, até vidros de perfumes 
ele ingeria. 

Nacif Elias relata que, certa vez, “tive uma experiência um tanto ruim 
com Torquato Neto. Ele devia ter uns 26 anos e ficou uma semana em minha casa, em 

Botafogo. Não saia pra nada, não comia, ficava trancado o tempo todo. Só bebia e torrava 
fumo pra cacete. Uma vez o Vítor (ver quem é ele???) chegou lá e encontrou o 

Torquato Neto em cima do fogão com os bicos de gás abertos. Nesta semana que ele 
passou lá em casa, a primeira coisa que fazia era ir na quitanda comprar uma garrafa de 

cana. Bebia aquela merda e fazia uns charutos enormes de maconha e fumava aquela 
porra com papel de padaria. Torquato Neto era muito cervejeiro. Na época era o choppe. 

Mas, ele bebia muita cachaça Misturávamos e bebíamos a noite toda discutindo. Ele tomou 
muito LSD. Foi um dos primeiros caras que vi cheirar muita coca. O grande problema do 

Torquato Neto eram as misturas e continuar bebendo o que pintasse. Torquato Neto tinha 

uma frase que eu gostava muito: ‘Nacif Elias, vamos beber porque eu gosto de ficar 
bêbado’. Fazíamos muitas molecagens, como deitar no meio da rua das Laranjeiras, de 

braços abertos, esperando os carros passarem. Eu, ele, a Ana Maria”. 
O artista gráfico e cineasta Arnaldo Albuquerque diz que, se o clima e 

de entregação, ele vai contar sobre o dia em que o perito criminalista Vital Araújo, tio de 
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Torquato Neto, chegou com uma mala cheia de fumo, “não era uma malinha, não era 

uma maleta, era mesmo uma malona, cheia, até a tampa, e estendeu-a para o Torquato, 
que não fez o menor gesto para pegá-la. O Vital olhou pra ele e disse, assim tipo gritando, 

como se estivesse aborrecido: ‘Olha ai, cara, tu queres isso aqui? Tu queres ou não 
queres, hein?’. O Torquato, se fazendo de desentendido, baixou a cabeça e disse: ‘Pra 

que? Eu não sei nem o que tem ai dentro, eu não conheço nada disso ai, não’. O Vital, 
cara amarrada, mais uma vez insistiu: ‘Tu não queres não? Tu não queres não, porra?’. 

Era um monte de tubarão, de camarãozão!, mas o Torquato resistiu bem”. 
O que se pode apurar dessa história é que o Vital Araújo estava super 

chateado porque soube que o Torquato Neto estava enfrentado traficantes da pior espécie 

para comprar maconha e outras drogas, e ele, que trabalhava, como ainda trabalha, na 
Secretaria de Segurança do Estado, estava envergo-nhado disso por saber que os colegas 

sabiam dessa situação desagradável e constrangedora do sobrinho famoso. 
Paulo José Cunha tira do baú a história de uma vez que o Torquato 

Neto o fez entrar num sufoco danado por causa dessa ida aos traficantes. “Eu sai com ele 
e fomos parar na Praça do Liceu. Perguntei o que iríamos ficar fazendo ali, sentados 

naquele banco da praça, onde já estávamos há algum tempo. Ele me respondeu que iria 
chegar um cara para vender um fumo para ele. Não demorou muito, chegou um cara com 

a pasta 007, uma profissional. ‘Aqui tem manga rosa, tem não sei o que, você escolhe e 
sai’. O Torquato escolheu, pegou um pacotinho bacana e saímos. Saiu com o pacote, na 

maior naturalidade, debaixo do braço e foi testar o produto na casa da vovó, lá no quintal, 
debaixo da goiabeira. Tem uma foto do lance da goiabeira feita pelo Arnaldo Albuquerque, 

uma espécie de Museu da Imagem e do Som de Torquato Neto. 
Outra lembrança do Paulo José Cunha é sobre o momento em que el 

quase vira traficante de maconha. “O filho da mãe tinha que viajar para o Rio de Janeiro 
antes de mim. Me chama e me manda pegar um pacote debaixo do camiseiro, pra levar 

pra Brasília. Não era pra abrir de forma alguma o pacote. Lá de Brasília era pra mandar 
pra ele no Rio. Eu juro que não sabia o que tinha dentro do pacote, mas a curiosidade 

mata. Abri o pacote. Era fumo, da melhor qualidade. Fiquei pensando, Meu Deus, vou 

virar traficante mesmo! Dobrei o pacote e o guardei no mesmo lugar. Perto de viajar pra 
Brasília, ainda estava pensando na minha condição de traficante, quando procurei pelo 

pacote. Ele sumiu. Eu não sei se a tia Saló descobriu o que era e deu sumiço, para alívio 
meu e desespero dele, com certeza”. 
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Dona Saló, sem querer, é claro, ajudou Torquato Neto a ter o seu abas-

tecimento de fumo garantido. Quem conta essa história é o primo Paulo José Cunha. “A 
tia Saló estava tranqüilamente regando as plantinhas que o Torqua-to plantou no quintal 

da casa dela. Ela toda jeitosa com as plantinhas plantadas com todo cuidado pelo filho 
querido, que a havia recomendado prestar bastante atenção no pé de manga para não 

cair nada em cima das plantas, que eram muito frágeis e podiam morrer. Pois bem, o tio 
Vital Araújo chegou lá e encontrou a tia Saló cuidando muito bem das plantinhas do filho 

da mãe. Ele olhou sério pra ela, fazendo média, e perguntou se ela agora era dona de 
uma plantação de maconha. O Torquato Neto tinha espalhado maconha pelo quintal 

inteiro”. 

Torquato Neto viajou daqui pro Rio de Janeiro com o Aderbal Tomaz de 
Aquino (ver se é esse mesmo o nome e se foi com ele), este carregando um pacote 

enorme debaixo do braço, conta Nacif Elias. “Desceram em tudo o que foi de rodoviária do 
país, e o Aderbal com aquele pacote enorme debaixo do braço, na maior seriedade, 

enquanto o Torquato zanzava pra cima, pra baixo, fazendo as suas maluquices. O Aderbal 
é um homem sério, às vezes uma figura impoluta. Com esse jeitão, passava pelos 

meganhas e tudo. Falava com os guardas, numa boa, com o pacote debaixo do braço. O 
Aderbal é um barato, sem trocadilho. Um depoimento dele revelaria muito sobre o 

Torquato, como quem conviveu longa e carinhosamente. 
O Aderbal, por várias vezes, se negou a falar sobre Torquato Neto, 

dizendo que nada tinha pra falar sobre o amigo, e o que tinha pra falar não se 
encontrava, com clima, ainda, para dizer nada. Depois de diversas tentativas, um dia ele 

me entregou a carta do Torquato Neto endereçada a ele, explicando que, através dela, 
eu, nós, poderíamos compreender a razão de ele não querer tocar “numa ferida ainda não 

cicatrizada, apesar dos anos”. 
Rio, 11 de outubro 

 
Meu querido Aderbal: 

Não! Não sou ingrato. Sou atrapalhado. Pouparei a você a narração de 

minhas desventuras. Mas ouça: daqui a muitos anos, quando você estiver velho e gagá, 
há de levantar a cabeça para o alto e dizer – Pois não é que o meu amigo Torquato está 

ainda sem arrumar a vida?”. 



 243 

E eu – meu querido irmão e companheiro – estarei ainda na merda de. 

Esta a minha sina: a merda, definitiva, total, ululante e abjecta, como diria o Nelson 
Rodrigues. 

Te escrevo aqui da Praça da Bandeira, daquele “Frango Esperto”, onde 
tantas vezes nos encontramos. Sou um homem triste, meu Aderbal querido. Sinto que sou 

um homem destinado à latrina. Sou a própria esperma da merda, sinto-me 
irremediavelmente triste e infeliz. Veja você, meu príncipe d coração: tenho tudo para ser 

feliz e não sou. Por que? meu irmão querido, veja: tudo o que quero e amo apodrece em 
minhas mãos e eu vejo isso impassível, não alcanço nunca o instante definitivo da reação. 

Vou viajar, meu príncipe querido. Ando triste demais para suportar a solidão deste Rio em 

que mesmo a minha Ana não consegue mais indicar-me a felicidade do riso. Estarei fora 
daqui por uns tempos: vou a Minas, pretendo estudar. Viajo morrendo de saudade. Deixo 

minha nega querida e vou em busca de outros pastos. Sinto-me irremediavelmente infeliz. 
Não sei a quem recorrer ou ocupar. Tenho (sinceramente, meu Aderbal), tenho vontade 

de morrer. Conto nos dedos: são tão poucas as coisas que me prendem nessa vida 
imbecil! Só que são fortes demais e pesam muito. Não sou ingrato com você, meu querido 

príncipe: sou atrapalhado, azarento, pobre, triste, cansado, infeliz. Não me culpe. Neste 
“Frango Esperto”(lembra?: o Mendes – o Zé – essa corja?), aqui sinto imensa saudade de 

você, imensa vontade de estar com você. Se a vida não fosse tão complicada... 
Não me escreva: espere mais uma carta minha. Não estarei no Rio por 

esses meses. Viajo depois de amanhã. Te escrevo de lá, meu príncipe. Adoro você. Tenho 
saudade de você e fico mais triste ainda. Te escrevo de Minas. Estou atrapalhado, minha 

vida não se conserta. Vivo pra morrer de triste. Me sinto tão só, meu querido. 
Ah, se você pudesse vir aqui. Mas, sei, não pode. Espere carta minha 

de Minas. Ou telegrama. Estou bem com Ana, graças a deus – com letra minúscula. O 
Castello Branco é um Bronco. A  Revolução” começa a michar de uma vez. Este país 

caminha para i ressurgimento. Elegemos o canalha do Negrão – imagine! É o fim. Abaixo 
a vida dos cretinos podres de ricos. Acima o povo.  Fogo na classe média. Estou louco. 

 

Torquato 
 

OS. De novo: não me escreva antes que eu lhe escreva novamente! 
Torquato. 



 244 

O papel de carta que o Torquato Neto usou foi tirado do bloco de 

comando do Frango Esperto (Churrasqueto) – Refeições e Bebidas. Quatro folhas. A 
primeira, com  o comando M 3, escrito de caneta, cor azul, que deve ser mesa três, sob o 

número 29355, está anotada uma cerveja comum, CR$ 350. Na segunda, sem indicação 
de mesa, mas com o comando parecendo zero ou dois, escrito de caneta, cor azul, sob o 

número 29351, está anotada uma coca-cola, CR$ 200. Na terceira, com o comando M 2,  
escrito de caneta, cor azul, sob o número 29347, estão anotados um (salvo engano, pois a 

palavra está confusa) paulista, na coluna diversos), CR$ 200, e um guaraná, soda e tônica 
(parecendo que são três opções numa mesma coluna), CR$ 150, total CR$ 350,. Na 

quarta e última folha, com o comando M 4, escrito de caneta, cor azul, sob o número 

29342, estão anotados dois pães, NC$ 35, um churrasco, 1200, e um guaraná, soda e 
tônica, NC$ 150. Total NC$ 1285. O lugar oferecia várias opções. Na parte de Refeições: 

“Filé de peixe, inhoque, feijoada, angú à baiana, vatapá, mocotó, canjica, churrasquinho, 
churrasqueto, bacalhau na brasa, galeto, roast-beef c/ salada, roast-beef simples, caldo 

verde, lingüiça especial, salsichão, salada de batata, arroz ou farofa, milho verde, doce de 
banana, doce de coco, comercial, pão, diversos”. Na parte de Bebidas: “Cerveja comum, 

cerveja extra, caracú, malzibier ½, guaraná, solda e tônica, coca-cola, mineral e vinho em 
caneca”. 

Ainda sobre o Aderbal, Paulo José Cunha puxa uma conversa que ele, o 
Aderbal, no momento mais brabo da ditadura militar, no gozo maior do regime militar, no 

meio daquele bando de meganhas fardados, tanques de guerra, o diabo, o Aderbal 
acendeu um cachimbo de maconha e passou tranqüilamente pelas linhas dos tanques. “O 

Torquato, a Ana me contava essa história e eu morria de rir”. 
O Nacif Elias contesta em parte a história, no que diz respeito ao 

personagem. De acordo com o Nacif, foi o Helinho, irmão da Ana Maria, quem pegou um 
cachimbo, encheu de fumo e saiu impávido no meio dos tanques, pra atravessar a rua. 

“Lá estava ele, muito na dele, fumando aquele cachimbo de maconha, 
despreocupadamente. É do caralho!, numa provocação pueril!”. 

Uma mania que o Aderbal tinha, e recebia todos os incentivos do Tor-

quato Neto, era passar por cima dos carros quando os encontrava estacio-nados nas 
calçadas. Levaram sopapos à beça por causa disso, mas o Torquato não deixava de dar o 

seu incentivo: “Vamos, é isso ai, meu Aderbal, passa, passa por cima!”. E o Aderbal, que 
fazia um esforço tremendo para cumprir a missão, saia atropelando tudo, num 

equilibrismo fantástico. 
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NOS CARNAVAIS DE TERESINA 

 
Torquato Neto adorava lança-perfume e se amarrava em Carnaval, 

conta Paulo José Cunha: “Uma das coisas que mais vi foi o Torquato curtir lança-perfume. 
Ele é do tempo do Rodoro, que se vendia nas ruas de Teresina, ali na frente do Theatro 4 

de Setembro, na Praça Pedro II, na rua no chão, o camelô vendia numa boa. Você 
escolhia e comprava junto com a serpentina, com o confete. E ninguém era viciado 

naquela porra! O Jânio Quadros, como gostava de encher a cara de uísque, enlouqueceu 
de proibir a venda de lança-perfume. Um maluco, o cara!”. 

Era muito comum , nos carnavais de Teresina, jogar lança-perfume nos 

chamados corsos, sendo um dos mais famosos o das raparigas da Paissandu, uma das 
zonas de cabarés das mais tradicionais e ainda hoje existente na cidade, sem o brilho de 

antes, claro, porque a especulação imobiliária foi miguando-a, minguando-a e deu no que 
deu, poucas e não mais tão atraentes meninas como de antigamente. No esplendor, elas 

vinham da Paissandu, cortavam a Praça Pedro II e subiam na direção da Av. Frei Serafim. 
As raparigas todas, com as saias jogadas pro cima da carroceria dos carros, fazendo festa 

e alegria nos olhos dos mais afoitos. 
Num desses carnavais, Torquato Neto e Nacif Elias resolvem sair 

vestidos de raparigas da Paissandu, com guarda-chuva de melindrosas e tudo mais, 
fazendo de um tudo para não serem reconhecidos. Torquato, inclusive, pintou a cara com 

carvão. “Mas”, recorda Paulo José Cunha, “a vovó, que estava ali assistindo, curtindo 
aquele barato, se deteve nos pés de uma delas e, sem se conter, gritou bem alto, 

chamando a atenção de muita gente: ‘É o Torquato, é o meu neto. Torquato, Torquato?’. 
Ele se aproximou mais do que depressa e pediu pra que ela não continuasse dando 

bandeira daquele jeito. E perguntou: ‘E ai, vozinha, como você que senhora me 
descobriu?’. Ora, o Torquato tinha um pé 44, inconfundível, não deu outra. O Arnaldo 

Albuquer-que tem foto disso tudo, é só conferir com ele”. 
 

PENDORES PRAS ARTES 

 

Torquato Neto, sempre que podia, ficava relaxado em casa, curtindo a 

família, Ana e o filhinho Thiago. “Numa dessas vezes”, lembra Paulo José Cunha, “Ele 
pegou um monte de caixas de fósforos e começou a desenhar. Fazia um desenho e 

botava de lado. Ai dizia: ‘Ana, o que você está achando?’. E desenhava outra. ‘E essa ai, 
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Ana?’. “Tá linda, essa aqui, bonitinha’. Ele parou um pouco, olhou pra gente, com um 

olhar maroto, e disse que no dia que fosse famoso como o Picasso, essas caixas iriam 
valer uma fortuna. E fez um conjunto de caixas. Eu lamento, até hoje, por não ter 

carregado aquelas caixas de fósforos, todas desenhadinhas, lá pra casa. Tudo de 
brincadeira, de caneta bic”. 

 
BEBEU TODOS OS VIDROS DE PERFUMES 

 
Paulo José Cunha, em 1972, na casa da tia Dulce, na Almirante Guinle, 

no Rio de Janeiro, certa vez teve que ficar de Babá de Torquato Neto, numa fase bem 

ruim dele. “O Torquato estava numa fase de alcoolismo fantástico. A tia Dulce me mandou 
ficar de olho nele, grudado, 24 horas, ‘porque se vacilar ele bebe, se beber, faz besteira’. 

O Torquato estava naquela fase de não poder tomar um gole que completava a dose de 
álcool que já tinha na veia e ele entrava em transe. Ele pirava. Eu tinha que ficar 

acordado, direto. Me lembro que eu, com um sono desgraçado, ficava acordado, olhando 
pra ele, deitado numa cama”. 

Apesar de todo o cuidado, de toda a vigilância, ninguém é de ferro. 
Paulo José Cunha tinha que dormir. E dormiu no ponto. “Quando acordei, cadê o 

Torquato? Tinha sumido. E foi um inferno louco. Procuramos e não o achamos. A tia Dulce 
chegou do trabalho e estávamos todos com ar de doidos. Ela entrou no banheiro e 

encontrou os vidros de perfumes todos secos. Ele tinha bebido tudo. Devia estar 
cheirossíssimo por dentro. O único álcool que ele encontrou foi o dos perfumes. Nós só 

fomos encontrá-lo dois dias depois. A Ana circulando feito louca, eu e ela, pela noite. Ele 
estava numa sarjeta, perto de um buteco que ele freqüentava, todo rasgado e 

ensangüentado. Provavelmente, deve ter brigado, não sei. Nós o levamos pra casa. Eu me 
lembro que, no táxi, ele falava assim: ‘Porra, é preciso acabar com esse medo de morrer. 

Existe um momento que a gente define que está na hora. Jesus Cristo não definiu? Jimmy 
Hendrix não definiu. Janis Joplin não definiu o momento? Tá na hora de acabar!”. 

 

LET’S PLAY THAT 

 

Torquato Neto morreu de quinta pra sexta-feira. Na segunda feira Paulo 
José Cunha encontrou-se com ele e tinha saído o disco de Jards Macalé, com a gravação 

de Let’s Play That. “Ele não gostou da letra de Let’s Play That”, revela Paulo José Cunha, 
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acrescentando que eles estavam na “casa da Terezona (ver quem é ela, e onde 

morava etc)  com o Maurício Filho e saímos. Passamos a noite todinha bebendo. Quando 
deu 6 horas da manhã, tomamos dois LSDs, dois ácidos. Ele estava muito doidão. Eu 

fumei maconha. Fumei e vomitei que nem um filho da puta. Ele me gozou pra burro. Me 
levou pro banheiro e disse pra eu ter calma que era assim mesmo. Naquele tempo, tinham 

acabado de lançar a cerveja Skol em lata, de ferro, não era de alumínio ainda, como hoje. 
Ele desceu, comprou uma sacola, levou e me disse pra eu beber enquanto ele fumava. Eu 

perguntei pra ele se aquele negócio o ligava ou não. Ele respondeu: ‘Besteira, a mim 
relaxa total. Eu acho um relaxante fantástico’. Só que Let’s Play That virou, assim como 

Cogito, uma das marcas de Torquato Neto. É uma das letras mais comentadas e citadas 

dele. Ele não gostou, como parecia não gostar de nada que fazia, ou era charme pra 
receber os devidos elogios. Ele era assim, em tudo pedia a opinião da gente, quase que 

para uma confirmação do que fazia”. 
 

LET'S PLAY THAT 

 

quando eu nasci 
um anjo louco muito louco 

veio ler a minha mão 
não era um anjo barroco 

era um anjo muito louco, torto 
com asas de avião 

eis que esse anjo me disse 
apertando a minha mão 

com um sorriso entre os dentes 
vai bicho desafinar 

o coro dos contentes 
vai bicho desafinar 

o coro dos contentes 

 

A VOLTA DOS BAIANOS E A IDA DE TORQUATO NETO 

 

O ano de 1972, da mesma forma que marcou a volta de Caetano 

Veloso e Gilberto Gil ao Brasil, exilados que estavam em Londres, foi o mesmo ano em 
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que se teve a trágica notícia do suicídio de Torquato Neto. Um impacto inesperado (ou 

esperado mesmo) para todos nós. Enquanto que, para Caetano Veloso e Gilberto, o exílio 
foi involuntário e temporário, para Torquato Neto, a ação foi tomada voluntária e 

definitivamente. 
Ivo Lucchesi e Gilda Korf Dieguez, no livro Caetano. Por que não? Uma 

viagem entre a aurora e a sombra, Editora Leviatã, RJ, 1993, página 90, ressaltam que em 
1972 “Cresciam no Brasil, à margem do sistema, grupos que se diversificam em processos 

de criação de extrema vitalidade artística e informativa. ‘Poesia-marginal’, impressa em 
mimeógrafos e vendida na porta de cinemas, teatros, faculdades; tablóides como 

Bondinho e Flor do Mal, filmes em super-8. Enfim, a cultura marginalizada fundava seu 

discurso de resistência, apesar do impacto gerado pelo inesperado suicídio de Torquato 
Neto, um dos mais significativos adeptos da matriz tropicalista, ao lado de Gilberto Gil, 

Caetano Veloso e Gal Costa. A morte do ‘anjo torto’, talvez tenha até contribuído para o 
investimento ainda maior dessa onda de resistência. Afinal de contas, se por um lado a 

ditadura silencia o impulso de renovação, por outro, em efeito contrário, estimula nos 
mais inquietos e inconformados a ânsia da transgressão (...)”. 

 
A FESTA DA DESPEDIDA FATAL 

 
Dia 9 de novembro de 1972. Pela manhã, por volta da 9 horas, 

Torquato Neto telefona para Lena Rios, convidando-a ara sair com ele, já em 
comemoração ao seu aniversário. Juntam-se ao Nonato Buzar 

Acompanhado por Ana Maria e alguns amigos saiu para comemorar o 
aniversário num restaurante da zona sul da cidade. Durante todo o tempo, segundo 

depoimento dos que estavam com ele, Torquato mostrou-se extremamente feliz. Por volta 
das 4 horas e 30 minutos, retorna ao seu apartamento (rua Mariz e Barros, 470/415 - 

bairro da Tijuca). Fica conversando com Ana Maria Duarte até às 5 horas e 30 minutos, 
quando ela resolve ir dormir. Torquato pega então um lençol, entra no banheiro, veda 

todas as saídas de ar, abre o gás do aquecedor, e com um bilhete e escrito em três folhas 

de um caderno espiral, cor verde, usando letra desigual e frases entrecortadas, se 
despede do mundo: 
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FICO 

 

não consigo acompanhar a marcha do progresso de minha mulher 

eu sou uma grande múmia que só pensa em múmias mesmo 
vivas e lindas feita a minha mulher na sua louca disparada 

para o progresso 
tenho saudade com os cariocas do tempo em que eu me sentia 

e achava que era um guia de cegos 
depois começaram a ver 

e enquanto me contorcia de dores 

o cacho de bananas caia do seu corpo 
de modo 

 
FICO 

sossegado por aqui mesmo enquanto dure 
Ana é uma 

SANTA 
de véu e grinalda com um palhaço empacotado do lado 

não acredito em amor de múmias 
e por isso eu 

FICO 
e vou ficando por causa deste 

AMOR 
para mim chega! 

vocês aí, peço um favor, de não sacudirem demais o THIAGO 
ele pode acordar “. 

 
Torquato escreveu, no caderno, o nome de vários compositores e uma 

frase de Caetano Veloso - “o amor é imperdoável” - com vários desenhos e rabiscos. 

O jornalista Marcos Augusto Gonçalves, em entrevista a Caetano Veloso 
(Folha de São Paulo, 8 de novembro de 1992, Caderno Mais, 6-5), pergunta: “No 

noticiário de O Globo sobre o suicídio o texto diz que havia uma frase sua no caderno de 
Torquato, no qual ele deixou sua última mensagem. A frase era “o amor é imperdoável”. 

Você reconhece essa frase?. Caetano - “Interessante. Muito interessante... Não é uma 
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coisa estranha. Pode ter sido eu que tenha dito isso a ele e ele tenha anotado. Bate na 

minha cabeça, eu me lembro da frase, mas sinceramente não sei se eu disse, se eu 
escrevi, ou se é uma citação de uma outra pessoa que ele ouviu através de mim...”. 

 
TARDE DEMAIS 

 
O corpo dele foi achado pela empregada da família Maria das Graças 

Oliveira Melo, a Gal Oliveira, às 7 horas e 30 minutos. Ela estranhou que o chuveiro 
estivesse ligado por tanto tempo sem que ninguém saísse do Banheiro, que estava com a 

porta fechada. Chamou por Ana Maria, chamou por Torquato Neto. Ninguém respondia. 

Ela tentou abrir a porta e não conseguiu. Preocupada, porque já tinha socorrido o 
Torquato Neto três vezes, nas suas tentativas de suicídio, Gal foi para o quarto do casal e 

chamou pela Ana Maria. Esta, sonolenta, por causa das comemorações até de madrugada, 
perguntou a Gal o que ela queria. E que a deixasse em paz, a deixasse dormir que ela 

estava muito cansada. Gal disse que queria saber se o Torquato estava com ela. 
Recebendo a resposta negativa, Gal pediu a Ana que se levantasse e fosse com ela até o 

banheiro e arrombassem a porta. Ana Maria ainda solicitou que a Gal se acalmasse porque 
estava tudo bem. Gal voltou a insistir até que a Ana se levantou e juntas arrombaram a 

porta. Ele estava atravessado, caído no chão, com um pano enrolado na cabeça, como era 
de costume fazer para dormir. Gal, desesperada, tentou levantá-lo. Ana a impediu dizendo 

que não se devia tocar no corpo de uma pessoa naquele estado, que devia se chamar o 
médico para tentar restabelecê-lo. Era não queria acreditar que ele estivesse morto. Gal, 

correu então e chamou duas ambulâncias. Uma do Hospital Sousa Aguiar e outra do 
Prontocor. Era tarde demais. 

A notícia do suicídio foi dada por telefone ao comissário Jaci Cesar de 
Andrade, do 18º, que providenciou a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal. Às 

11 horas o corpo estava lá para a autópsia. Carlos Imperial, Nonato Buzar, Hermínio Belo 
de Carvalho e vários outros compositores, amigos e admiradores foram ao IML, localizado 

próximo ao Corpo de Bombeiro. Nonato Buzar passou mal e foi socorrido no Prontocor. 

Ana Maria foi com a Gal Costa, mas não desceu do carro. Permaneceu um pouco no local 
e depois foi embora. Às 16 horas e 30 minutos, foi enviado para a Capela Santa Teresinha 

para o trabalho de embalsamento e onde também foi velado o corpo. Às 9 horas e 15 
minutos segue para o Galeão e às 14 horas e 30 minutos, pela Vasp, chega a Teresina. O 

tio, o perito criminalista Vital Araújo, que foi ao Rio buscá-lo, informa que a morte de 
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Torquato foi o assunto do dia na cidade. Os meios de comunicação deram ampla 

cobertura ao assunto. 
Em Teresina, centenas de pessoas foram ao aeroporto. Poucos, porém, 

conseguiram chegar perto do caixão de madeira escura e simples, que foi retirado para 
uma camioneta da funerária tão logo o avião aterrissou na pista. Ana Maria desceu do 

avião toda vestida de preto e, em companhia de dois familiares, seguiu para o portão de 
desembarque, sendo recebida por parentes, amigos e admiradores do Torquato. Do 

aeroporto todos seguiram para a casa dos pais do Torquato, onde houve missa de corpo 
presente. Às 19 horas foi acompanhado por uma multidão, formada principalmente por 

jovens, garotas e senhoras, até o cemitério São José, onde foi enterrado. 

O jornalista José Lopes dos Santos registra que “uma das cenas mais 
comoventes do encontro da família com o esquife foi aquela em que dona Assumpção, 

avó materna do jovem compositor, queria ir vê-lo e procuravam impedi-la, ao tempo em 
que lhe diziam para não chorar. A reação veio rápida: - ‘Por favor, deixem-me chorar para 

que eu possa viver’ ”. 
 

TORQUATO NETO E AS RAZÕES DA SUA MORTE 

 

“Há uma série de fatores”, diz Paulo José Cunha, “que contribuíram pra 
morte de Torquato Neto. É só pegar e associar todos eles. Droga, depressão, vidência no 

sentido de estar além do nosso tempo. Sua obra fechada. Ele não cortou um processo em 
andamento. Ele programou esse processo pra acabar e acabou. Foi lá e cortou o laço. Há 

várias sinalizações desse suicídio ao longo de sua obra, do tempo, e fora dela. Não foi 
problema de família, nem político. Torquato Neto queria assinar embaixo de alguma coisa. 

Provar que o que ele havia produzido, não era brincadeira. Apesar de haver mil formas de 
provar, escolheu a mais radical. 

Nacif Elias acrescenta dizendo que “Aí entra muito da nossa emoção 
com relação a ele. Sempre vi Torquato Neto à frente, além. Enquanto discutíamos política, 

vendo um tipo de cinema, ele estava vendo outro mais à frente. Essas coisas são bem 

delineadas na obra dele. Talvez tenha sentido que era o momento de desaparecer, para 
não ficar marginalizado. A obra de Torquato não é inconclusa. Ele fechou tudo. 

“Pois é”, salienta Paulo José Cunha, “quando ele arrebenta a máquina 
de escrever, quando diz que tem pressa, quando briga com a tia Saló, era a angústia de 

resolver o problema rápido. É um negócio maluco”. 
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UMA OBRA DE ALTÍSSIMA VOLTAGEM 

 
A obra representativa de Torquato Neto, a representativa, analisa Paulo 

José Cunha “foi produzida dentro de, no máximo, dois ou três anos. Quantitativamente, a 
obra de Torquato Neto, é muito pequena. Há algum tempo, entretanto, está exigindo um 

leitura. As pessoas que se interessam em ler, conhecer, vivenciar, um pouco daquilo, 
devem ter mais informações sobre o Torquato Neto e sua obra. Ele foi o grande 

influenciador dessa imprensa que se fazia na época, alternativa, marginal. A linguagem 
dele era agressiva, forte. O autor era o autor. Era dizendo: “é bom ou é ruim”. Vejam o 

incentivo dele pro Verbo Encantado, Bondinho, Flor do Mal, Presença, Gramma, Estado 
Interessante, Hora Falta, Navilouca, as loucuras do Ivan Cardoso, do Hélio Oiticica, pro 
cinema super-8 do Piauí e o escambau!. 

 
A IMPORTÂNCIA CULTURAL DE TORQUATO NETO 

 
Uma pessoa relativamente bem informada, dificilmente poderá negar a 

grande importância de Torquato Neto para a cultura brasileira, notadamente para a poesia 
brasileira. E sobre isso, com mais propriedade, nos fala o poeta Paulo José Cunha: Eu 

acho que a importância do Torquato, a contribuição do Torquato para a moderna poesia 
brasileira, é, sobretudo, essa coisa da inquietação poética. Ele não era definitivamente, um 

acomodado. Ele disse isso várias vezes, na história dos versos sorridentes, ‘Não estou aí 
para escrever versinhos sorridentes pra qualquer um’. O Torquato era muito radical nas 

coisas dele. Esse radicalismos nós perdemos um pouco depois da morte do rock, embora 
exista uma linha radicalizando. Mas a grande contribuição que o Torquato deixou foi essa 

inquietação, essa coisa de vamos fazer, ocupar espaços. Tem textos de Torquato que ele 
fala muito de ocupar espaços. É pelas brechas, é por elas. Eu tenho a impressão que deve 

estar faltando Torquatos capazes de tocar o barco nesse sentido, de não ficar na 
acomodação romântica, melosas e sair para outro tipo de pensamento. A grande 

contribui-ção da obra de Torquato, da existência de Torquato, porque a obra se confunde 

aí com a existência, ele fez questão de dizer isso com a maior clareza do mundo quando 
abriu aquele gás, que estava assinando em baixo, que ele não estava brincando. Quando 

o sujeito se mata, se mata porque tem uma convicção muito séria. Se mata com vontade 
de se matar, de dizer, eu estou assinando com sangue aqui. Eu estou botando a minha 

assinatura aqui embaixo. Dizendo assim, eu estou morrendo por que eu estou querendo 
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dizer que o que eu falei, o que eu escrevi é o que eu penso. É no que eu acredito. Acho 

que esse radicalismo é um radicalismo exagerado. Você pode construir uma obra poética 
sem se matar. Ele chegou até a confundir a obra com ele. Ele foi o poeta maldito por 

excelência, ele não teve dúvidas com relação a isso. Acho que a grande contribuição do 
Torquato é, exatamente o resgate à vonta-de dele, de deixar uma obra em que ele aqui 

acabou. Ou você acredita no que está fazendo, e nisso esse livrinho do O. G. Rêgo de 
Carvalho (N. A. Como é Porque me Tornei Escritor) tem um texto que eu acho ótimo, ou 

você mostra as vísceras e as pessoas gostam ou não gostam. Ou você mostra as vísceras 
e se expõe inteiramente e a crítica pode bater e pode gostar, ou você não está fazendo 

obra literária poética cultural nenhuma. Você está fazendo versinhos. A grande maioria 

dos poetas atuais e antigos eram de versinhos muito sorridentes, bonitinhos, bacaninhas... 
Mas, você empenhar a vida na coisa, é complicado. É muito difícil”. 

O poeta concretista Décio Pignatari, em depoimento publicado n’Os 
Últimos Dias de Paupéria, São Paulo, Max Limonad, 1982. 2ª edição, página ???, salienta 

que “Torquato era um criador-representante da nova sensibilidade dos não-especializados. 
Um poeta da palavra escrita que se converteu à palavra falada, não só à palavra falada 

dialetal brasileira, mas à palavra falada internacionalmente. A palavra falado do português 
do Brasil - e não o brasileirês, fosse piauiense, baiano, carioca ou paulista. Não era de 

folclorizar a língua. Nisto seguia João Gilberto mais de perto do que os seus companhei-
ros baianos. Era mais de ideologia que de magia.” 

 
TORQUATO NETO E ARTHUR RIMBAUD 

 
Paulo José Cunha, num artigo que escreveu para um jornal de Teresina 

(ver este artigo em que jornal, para citar melhor) compara Torquato Neto a Arthur 
Rimbaud em se tratando dessa questão de uma pequena, quantitativa-mente, mas 

representativa qualitativamente. “A obra de Arthur Rimbaud também é muito pequena. Ele 
escreveu dos 17 aos 21 anos, acho, ou menos do que isso. A obra do Torquato Neto, 

repito, é pequena, mas de altíssima voltagem poética. E é essa voltagem que tem 

chamado a atenção do pais inteiro, não só de Teresina, Brasília, Rio de Janeiro não. O país 
inteiro tem uma sede muito grande de conhecer as coisas do Torquato Neto. Tudo o que 

sai sobre ele tem uma curiosidade muito grande. Incrível. Ele é cult. É o primeiro cult 
brasileiro. Com relação ao Torquato Neto, não tem tietagem, tem é uma curiosidade muito 

grande. Esse cara continua sendo um cult e eu acho fantástico a durabilidade da obra 
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dele. Ele é bom como poeta, letrista, cineasta, jornalista, produtor, roterista o escambau. 

Ele era bom em tudo o que fazia. O sujeito que se suicida aos 28 anos! Vocês já percebem 
que 28 anos pra nós é um neném. Que loucura! O cara produziu tudo num tempo mínimo, 

reduzido, mas de alto impacto, de altíssima voltagem, volto a repetir. Por isso o comparo 
a um Arthur Rimbaud maldito inventivo como também o foi Torquato Neto. Vocês já 

imaginaram o Torquato Neto hoje, com esta parafernália toda? O cara fez o diabo com 
super-8, com letra 7, com tecnologia superada, imaginem o que faria nos dias de hoje. Ele 

devia ter dado um tempo, mas não deu”. 
 

TORQUATO NETO E ARNALDO ANTUNES 

 
Muita gente escreveu e escreve sobre e influenciado por Torquato Neto. 

Todo mundo tendo o seu ponto de vista, todos fazendo a sua abordagem crítica, “se 
inspirando em Torquato Neto para produzir as suas coisas”, chama a atenção Paulo José 

Cunha, indo mais além, dizendo que Arnaldo Antunes, de certa forma, é um filho direto do 
Torquato Neto. “Ou alguém dúvida?”. 

 
TORQUATO NETO E MÁRIO FAUSTINO 

 
O poeta e crítico piauiense Mário Faustino (dos Santos e Silva) influen-

ciou decisivamente no trabalho de Torquato Neto. Quem chama a atenção para isso é o 
poeta e jornalista Paulo José Cunha. “A influência é visível. Inclusive tem situações inteiras 

de Mário Faustino. Torquato Neto gostava de citar “Triste Teresina’. Ele pegava tudo. Era 
um antropófago atual.”. 

O Mário Faustino nasceu em Teresina no dia de 1930 e faleceu no dia 
de 1962. Era, portanto, 14 anos mais velho do que Torquato Neto. A morte dele foi, 

também de certa forma, trágica e marcada desde quando nasceu, desde quando saiu de 
casa, como Torquato Neto. Não é à toa que ele escreveu o poema Sinto que o Mês 

Presente me Assassina 
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Ou que dizia 
 

Morri de mala sorte 
Morri de amor pela morte. 

 
(completar, melhor, estas lacunas. Estou no sítio São Félix, sexta-feira, 

devendo repousar em conseqüência da Apinéia, sem nada do Mário Faustino 

nas mãos). 

 

PAULO LEMINSKI E TORQUATO NETO: 

DOIS “KAMIQUASES” 

 

Fabrício Marques de Oliveira – UFMG 

 
RESUMO: Este ensaio tem por objetivo a comparação entre dois poetas brasileiros 

contemporâneos, Paulo Leminski e Torquato Neto, no que concerne não somente ao 
tropicalismo, mas também à concepção de poesia enquanto invenção. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Poesia Brasileira Contemporânea. Tropicalismo. 

 
Concomitante ao seu surgimento na cena cultural e artística brasileira 

em fins dos anos 60, o tropicalismo trouxe consigo 
 

(falta complementar com mais depoimentos e novas informações. Assim, qualquer ajuda 
será muito bem chegada). 
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