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Torquato: "imagem oscila entre a do letrista suicida e romântico da tropicália"  (Foto: Reprodução) 

Introdução 
 
Torquato Neto foi um dos mais relevantes e criativos personagens do meio cultural brasileiro entre 
as décadas de 1960 e 1970. Sua atuação se deu em vários campos e movimentos, sendo balizada 
pela tomada de posição sempre vigorosa em favor dos princípios nos quais acreditava. Poeta, 
letrista de canções populares, crítico musical, polemista, jornalista e cineasta, Torquato converteu-
se em um dos principais agentes formadores de critérios valorativos da música popular brasileira 
contemporânea. 
 
A personalidade combativa e a incapacidade de fazer concessões podem ser apontadas como 
fatores determinantes para que sua figura passasse a ocupar um lugar de subalternidade em 
nossa historiografia cultural. Estas são indicações importantes para esclarecer alguns dos porquês 
deste artista ter entrado para a história como uma espécie de coadjuvante maldito cuja imagem 
oscila entre a do letrista suicida e romântico da tropicália, e aquela do "mito do poeta morto 
jovem", erguido sob a égide da contracultura. Como salienta seu biógrafo Toninho Vaz (2005: 11), 
Torquato tornou-se um "tema-tabu".  
 



Aqui pretendemos enfocar a contribuição de Torquato para a reflexão sobre a música popular. 
Para tanto, realizamos uma análise da coluna "Música Popular", publicada no Jornal dos Sports, 
entre março e outubro de 1967. A hipótese é que a coluna constituiu um objeto privilegiado de 
diversas disputas e contradições relacionadas aos projetos de construção da música popular, 
sendo Torquato um dos principais agentes no processo.  
 
Torquato Neto e a música popular brasileira dos anos 1960 
 
Notadamente, como pano de fundo das lutas políticas e estéticas do período pós-64 figurava a 
busca pela construção de uma nação livre do modelo autoritário. Era imprescindível que nossas 
manifestações culturais fossem observadas como uma espécie de repositório de "autênticas 
raízes" nacionais, manancial onde artistas deveriam encontrar elementos sem deixar, contudo, de 
preservá-lo de qualquer desvirtuamento ou estrangeirismo. Esta constituía a principal "bandeira" 
da chamada cultura "nacional popular" (Hollanda, 2004; Napolitano, 2001). 
 
Um dos principais objetivos das expressões artísticas inspiradas na proposta "nacional-popular" 
era encontrar referências estéticas que tornassem possível a afirmação ideológica da esquerda no 
campo da cultura. No campo musical, o impasse político-ideológico serviu como estímulo à procura 
pela demarcação de novos modelos culturais em um contexto por um lado emergente e difuso, e 
por outro, crescentemente organizado e orientado pelo mercado. Este foi um dos grandes desafios 
naquela época de nascimento da "MPB" ? símbolo máximo em torno do qual giravam as disputas: 
criar um estilo musical brasileiro, engajado e ao mesmo tempo voltado para um público renovado 
e inserido no contraditório ambiente de modernização. 
 
Também chamada de 'canção engajada' ou 'música de protesto', a MPB foi forjada por estes 
artistas identificados com a esquerda a fim de contribuir no processo de "esclarecimento" das 
massas e de resgate de valores nacionais que consideravam "autênticos". Poderíamos caracterizar 
a MPB da seguinte forma: (1) uma sonoridade gerada nos programas e festivais de TV, possuidora 
de um sentido ideológico reconhecível; (2) um tipo de música que valorizava as inovações 
estéticas propostas pela bossa nova desde finais dos anos 50, cujos artistas ambicionavam se 
legitimar através da conservação e preservação de traços da nossa história musical considerados 
tradicionais ou folclóricos e, por fim, (3) uma sonoridade que almejava realizar-se como um 
produto comercial plenamente viável. Isto significa que, como resultado de um conjunto de 
interesses, a MPB ilustrava a busca pela definição de nossa identidade através da conciliação tensa 
entre tradição e modernidade (Napolitano apud Ribeiro, 2008: 47-49). 
 
Frequentador da sede do Centro Popular de Cultura (CPC) do Rio de Janeiro, Torquato foi 
profundamente influenciado por este ambiente intelectual, voltado à esquerda, e enxergou no 
Centro o espaço onde poderia desenvolver projetos políticos pautados pela ideologia nacional-
popular. A sede do CPC era no qual aquela geração de artistas se aglutinava e refletia sobre as 
possibilidades de desenvolvimento do país através da cultura. Nenhum dos artistas à época deixou 
de sofrer algum tipo de influência da ideologia cepecista (Pires, 2004). 
 
Por não ser cantor ou instrumentista, Torquato não conseguia sobreviver só da música e tirava 
seu sustento da atividade jornalística realizada na agência de notícias criada no Aeroporto 
Internacional do Galeão (antes de se transferir para o Jornal dos Sports, em 1967). 
Paralelamente, escrevia poemas para serem musicados pelos amigos. Entre 1965 e 1966, compôs 
diversas canções em parceria com nomes como Gilberto Gil e Edu Lobo, entre outros. Influenciado 
pelo modernismo brasileiro dos anos 20, Torquato agia, ainda, como uma espécie de ideólogo que 
pensava as intervenções artísticas escrevendo textos críticos e manifestos (Vaz, 2005).  
 
Segundo Marcos Napolitano (2001), foi a partir de 1967 que as contradições internas ao cenário 
musical brasileiro se avolumaram. Alguns aspectos foram decisivos neste processo, dentre eles: o 
recrudescimento do aparato militar aliado à exacerbação das divergências políticas e das disputas 
entre os músicos por espaços privilegiados no mercado de bens simbólicos; e o "novo lugar social" 
da canção popular, ratificando as intrínsecas relações existentes entre a televisão comercial, 
através dos festivais, e os artistas da MPB politizada. Algumas perguntas foram postas para a 
canção brasileira engajada àquela altura: onde, como e para quem cantar? Onde estaria o "povo 
brasileiro", este idealizado receptor das mensagens esclarecedoras? (Napolitano apud Ribeiro, 
2008: 47). 
 
A partir de meados de 1967, desiludido com as ideias da perspectiva nacional-popular, Torquato 
sugeriu, ao lado dos amigos e parceiros Caetano Veloso e Gilberto Gil, a implosão daquele 
ambiente da intelectualidade de esquerda, tornando-se um dos idealizadores da tropicália. No 
texto "Torquatália III", assinalava: "na música popular brasileira (...) a repressão é absolutamente 
evidente: ninguém, a bem da verdade, esconde o seu jogo. Estamos todos ao redor da mesa, a 
mesma mesa, e somos vistos. Pois é: é preciso virar a mesa (...)" (Neto apud Pires, 2004a: 63) 



[grifos do autor]. Assim, a tropicália nasceu em franco diálogo com a MPB e, talvez, a causa de 
tantos embates entre os artistas daquela geração tenha sido o fato de que a proposta de 
ampliação das possibilidades de criação em seu interior partiu de "dentro", isto é, de um grupo de 
amigos universitários, de classe média que, até então, aparentava coesão em suas propostas 
ideológicas, estéticas e políticas. 
 
"Desconfiando dos mitos nacionalistas e do discurso militante do populismo, percebendo os 
impasses do processo cultural brasileiro e recebendo informações dos movimentos culturais e 
políticos da juventude que explodiam nos EUA e na Europa (...)" (Hollanda, 2004: 61), a tropicália 
promoveu uma releitura daquilo que se considerava nossa tradição e colocou em xeque as 
manifestações culturais apreciadas pelos engajados como nossos valores "naturais" ou 
"autênticos". Daí certa rejeição tropicalista ao samba, exaltado pelos músicos da MPB como a 
sonoridade nacional e popular por excelência que, em função disso, deveria ser resguardada. O 
objetivo era "desmontar" o projeto nacionalista e ocupar todos os espaços nos meios de massa 
para difundir seu ideário universalista. 
 
A coluna "Música Popular" ilustrou estas duas fases vividas por Torquato. Neste espaço o poeta 
construiu um complexo e sutil panorama acerca da música popular brasileira, demonstrando as 
diversas contradições valorativas e ideológicas nas quais estava envolvido.  
 
O panorama crítico da década de 1960 
 
As principais linhas de força concernentes ao pensamento da crítica musical do período se 
definiram ao longo dos anos 60, depois do lançamento da bossa nova. De um lado estavam os 
defensores do padrão estabelecido nas críticas realizadas pela "Revista de Música Popular" 
(publicada em finais dos anos 50), baseado no nacionalismo de esquerda e em pressupostos de 
autenticidade; no lado oposto figuravam nomes cujos critérios de avaliação e interpretação 
musical demonstravam, do mesmo modo com base em alguns parâmetros, maior flexibilidade e 
adaptação. Ao primeiro grupo alinhavam-se críticos como Lúcio Rangel, Sérgio Cabral e, 
sobretudo, José Ramos Tinhorão. Augusto de Campos, Silvio Túlio Cardoso, Ary Vasconcellos e 
Nelson Motta seriam os componentes daquilo que identificamos como esta segunda corrente 
estética (Naves apud Ribeiro, 2008: 137-140). 
 
A coluna "Música Popular" retratava não apenas este período de transformação na música popular 
brasileira como, ainda, os debates sobre os critérios valorativos para apreciá-la. Torquato escrevia 
com periodicidade quase diária no suplemento cultural "O Sol", do Jornal dos Sports, que não 
possuía o prestígio de outras publicações como o "Jornal do Brasil" ou o "Correio da Manhã". 
Todavia, o status da coluna não estava atrelado à importância do jornal, mas ao crescente 
prestígio de Torquato, que já se destacava como uma espécie de testemunha ocular dos fatos 
narrados. 
 
Seguindo a periodização elaborada por Frederico Coelho (2002) acerca das duas fases por que 
passou a coluna, salientamos que na primeira Torquato endossava com veemência o que chamava 
de 'boa música popular', aliando-se ao projeto nacional-popular da intelectualidade de esquerda 
dos anos 1960. Na segunda, em contato com novos formatos artísticos e com o 'grupo baiano' 
(como os tropicalistas eram chamados à época), reviu suas posições, passando a criticar os 
músicos engajados pelo que entendia ser sua estreiteza nacionalista. Assim, partimos do 
pressuposto de que Torquato terminou se filiando às duas correntes críticas, pois ambas estavam 
perpassando, em conflito, a sua construção discursiva sobre a música popular brasileira.  
 
A coluna "Música Popular" 
 
Torquato frequentemente era acusado pelos leitores do "Jornal dos Sports" de ser intransigente 
com os artistas da Jovem Guarda. No texto "Da correspondência", publicado em 18 de abril, ele 
explicou os motivos de suas constantes críticas negativas àqueles músicos. Referindo-se às cartas 
agressivas que vinha recebendo de fãs de Roberto e Erasmo, o crítico reconheceu sua "má 
vontade". E foi categórico: "(...) essa "má vontade" existe realmente. E existe na medida em que 
o iê-iê-iê brasileiro é quase totalmente débil mental, pobre e burro". No momento seguinte 
salientou que costumava apreciar, "com prazer", os Beatles e o grupo The Mamas and Papas. 
Fazendo distinções, escreveu: "Mas daí aos Brazilian Bitles ou a Renato e seus Blue Caps vai uma 
distância que eu não percorro". (Neto apud Pires, 2004b: 69). 
 
É possível notar que, nesta fase, Torquato sofria uma forte influência das idéias cepecistas. Este 
trecho deixa evidente que o critério valorativo utilizado para depreciar a Jovem Guarda não era o 
nacionalismo, mas sim os aspectos propriamente formais da música. Preocupado com a pesquisa 
formal, Torquato considerava que os músicos da JG pecavam pela falta de originalidade e por 
imitar o iê-iê-iê internacional.  



 
Os textos "Festival" e "Festival (conclusão)", publicados respectivamente em 5 e 6 de abril de 
1967, demonstram uma visão projetiva de Torquato. Defendendo a relevância dos festivais para a 
consagração daquela que, para ele, era "a melhor música brasileira", o poeta criticou o governo 
brasileiro por identificar o que seria uma falta de comprometimento em relação à importância do 
papel da música na política cultural. Em tom agressivo, questionou: "A Divisão Cultural [um 
departamento do Ministério da Cultura] existe para isso também, ou não? A não ser que Música 
Popular não esteja catalogada entre as formas de cultura dignas do apoio oficial, o que é uma 
pena. E mais: uma burrice. (Neto apud Pires, 2004b: 61). 
 
Fazendo referência a Chico Buarque, Edu Lobo e Geraldo Vandré, artistas pertencentes ao grupo 
do qual fazia parte, Torquato defendeu uma postura estratégica para aproveitar "a oportunidade 
de introduzir a nossa música no mercado internacional". Ao exclamar que "é rica e bela a música 
brasileira", provocou o crítico José Ramos Tinhorão: "Não adianta que (...) Tinhorão ache isto 
absurdo de "entreguista". (...) A música brasileira deve ser ouvida nos outros países e (...) 
necessita de quem a promova lá fora. Mandemos nossas "caravanas" de artistas". (Neto apud 
Pires, 2004b: 58). 
 
Esta atitude de Torquato sinalizava uma tentativa de ocupar um lugar não apenas nos meios de 
massa, mas, sobretudo, na história. E este espaço deveria ser tomado por artistas que estivessem 
dispostos a encarar a luta pela construção de uma música que fosse popular e moderna ? 
estivessem estes artistas identificados com o projeto nacional-popular ou com os pressupostos 
tropicalistas. Nos parece que, apesar de bastante difusas e marcadas por certa amplitude 
analítica, estas premissas nortearam toda a sua construção discursiva sobre a "música popular 
brasileira" em um primeiro momento. Por isso, para ele, era imprescindível que se produzisse uma 
história do samba no Brasil.  
 
Em "Paulinho", de 6 de maio, Torquato fez uma declaração de amor a Paulinho da Viola. Em um 
texto emocionado onde afirmava ser o sambista carioca "um dos mais felizes poetas da Música 
Popular Brasileira em todos os tempos", ele louvou o "seu jeito muito pessoal de cantar, com uma 
sensibilidade e uma afinação fora do comum". Percebe-se que a aceitação do samba como 
manifestação cultural "autêntica" ainda era visível. 
 
Incipientes mudanças começavam a aparecer nos textos intitulados "Três tópicos" e "Vai fazer um 
ano!", publicados em 23 de maio e 13 de junho. No primeiro, Torquato já fazia alusões às 
transformações nas quais estava envolvido. Ao citar literalmente um trecho de uma entrevista 
concedida pelo amigo Gilberto Gil, em que o baiano mencionava a urgência da institucionalização 
de um novo movimento na música brasileira, Torquato já destacava a necessidade de 
"organização do trabalho em planos de verdadeira luta" (Neto apud Pires, 2004b: 111). No 
segundo artigo, anunciava que completaria um ano que ele vinha alertando os amigos e parceiros 
da MPB para os perigos da estagnação artística, da acomodação com sucessos "fáceis" como "A 
banda" e "Disparada", e da repetição de fórmulas produzidas nos festivais.  
 
O crítico esboçava seu descontentamento com a perspectiva nacional-popular, chamando as 
canções do protesto de "bobagens neo-realistas", e protestava contra aqueles que rejeitavam as 
propostas de renovação no interior da música popular. Assim questionava: "De que adianta ? eu 
quero saber ? reprisar bobagens neo-realistas em tema de canções para um público que, 
gradativamente, vai ultrapassando esta fase (...) exigindo do trabalho de cada um de nós uma 
resposta à série de perguntas que eles nos fazem?" (Neto apud Pires, 2004b: 132). Afirmando o 
quanto era urgente que sua geração compreendesse as demandas do público renovado naquele 
contexto, fez uma ressalva: "Não me entendam mal: Paulinho da Viola, falando lúcida e 
francamente sobre o amor, está mais por dentro do que se precisa fazer do que a maior parte das 
pessoas pode supor" (Neto apud Pires, 2004b: 132) [grifos nossos]. 
 
Àquela altura, duras críticas já eram dirigidas aos antigos parceiros do "nacional-popular": "O 
Vandré está fazendo palestras em universidades dizendo que nós [os tropicalistas] estamos 
fugindo das raízes. Mas eu não admito fazer música revolucionária, como ele pretende, com as 
formas tradicionais" (Neto apud Vaz, 2005: 90-91) [grifos nossos]. Percebe-se aqui que a questão 
dizia respeito às apropriações das manifestações tradicionais, isto é, ele aceitaria fazer música 
revolucionária, mas desde que pudesse fundir linguagens culturais identificadas com a cultura 
internacional-popular às nossas formas "autênticas" criando algo novo. 
 
Em outro momento, em "O artigo do dia", publicado em 22 de agosto ? período em que Torquato 
já se encontrava vinculado às idéias tropicalistas ? disparou críticas àqueles que, entusiasmados 
pela musicalidade e pela atitude dos Beatles, acreditavam numa suposta "decadência do samba". 
Combativo, o autor respondeu: "Os Beatles estão aí (...), ensinando o seu "Liverpool Beat" para 
quem quiser aprender. E o samba ? tenho ouvido dizer ? é primitivo demais, não dá para ser 



tocado daquela maneira (...)". Esperançoso, ele se manifestou de modo contraditório: "E vamos 
ficar sabendo que não há solução, que devemos aderir, que devemos "nos atualizar", porque o 
tempo é este (...). Mesmo assim, o Chico, o Sidney, o Paulinho da Viola, o Baden e tantos outros 
continuam acreditando. No samba. Daqui eu aplaudo, e me comovo". (Neto apud Pires, 2004b: 
164) [grifos nossos]. 
 
O trecho acima e o momento vivido pelo compositor desvelam o paradoxo: por um lado, havia 
uma busca por "continuar acreditando", o que pode ser entendido como uma tentativa de 
permanecer vinculado a alguns ideais da cultura nacional-popular, valorizando ritmos considerados 
autênticos e tradicionais. Eleito o gênero popular brasileiro por excelência, o samba funcionava 
como uma espécie de "bandeira" integrada aos ideais algo limitadores e exclusivos da perspectiva 
de esquerda. Por outro, já existia a inquietação pelo novo, a busca por novas linguagens, pelo 
ajustamento àquele tempo, a preocupação com a pesquisa formal, a experimentação e a 
atualização em termos estéticos.  
 
Considerações Finais 
 
A coluna "Música Popular", publicada por Torquato Neto entre os meses de março e outubro de 
1967, foi um objeto privilegiado em que pudemos observar algumas das principais discussões 
políticas e estéticas de seu tempo, indicando à música popular brasileira alguns caminhos a serem 
seguidos em termos de criação. Torquato não ocultou, em seus textos, os paradoxos, as 
incoerências e as sutilezas de seu pensamento, e ajudou a construir, com base em vários critérios 
valorativos, duas propostas de 'tradição' musical que, apesar de contrapostas, comporiam uma 
identidade musical nacional. Estas visões se encontravam em permanente contradição, estando 
entrecortadas e imbricadas nos diversos momentos não apenas da coluna, mas de sua própria 
vida. 
 
Notas 
 
Artigo apresentado originalmente na Revista do Recine ? Festival Internacional de Cinema de 
Arquivo (2010).  
 
Vale lembrar que a única referência encontrada sobre a coluna "Música Popular" foi o artigo de 
Frederico Coelho (2002), ponto de partida para o desenvolvimento de nossa análise. 
 
 
Bibliografia 
 
Livros 
 
HOLLANDA, Heloisa Buarque de. Impressões de viagem. CPC, vanguarda e desbunde: 1960/70. 
Rio de Janeiro: Aeroplano, 2004. 
NAPOLITANO, Marcos. Seguindo a canção: engajamento político e indústria cultural na MPB 
(1959-1969). São Paulo: Annablume/Fapesp, 2001. 
NAVES, Santuza Cambraia. Projeto: Crítica cultural e cultura popular. Núcleo de Estudos Musicais, 
2000. 
PIRES, Paulo Roberto (org.). Torquatália. Do lado de dentro. Rio de Janeiro: Rocco, 2004, Volume 
1.  
_______________________. Torquatália. Geléia Geral. Rio de Janeiro: Rocco, 2004, Volume II. 
VAZ, Toninho. Pra mim chega ? A biografia de Torquato Neto. São Paulo: Casa Amarela, 2005. 
 
Artigo de revista 
 
COELHO, Frederico. "A formação de um tropicalista: um breve estudo da coluna "Música Popular", 
de Torquato Neto". CPDOC/FGV, Estudos Históricos, Arte e História, n. 30, 2002/2. 
 
Teses e dissertações 
 
RIBEIRO, Janaina Faustino. A crítica musical dos anos 1960 e o processo de construção da MPB: 
uma análise da coluna "música popular", de Torquato Neto. Niterói: Dissertação de Mestrado, 
Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFF 
 
Colaboração de Janaina Faustino Ribeiro 
	


