
Canta, Torquato, ainda que teu canto pareça pranto, pois eu sei que é canto. 
 

Edwar de Alencar Castelo Branco* 
 
Torquato Neto pode ser definido, no âmbito da arte brasileira, como um irrequieto 

inventor, na medida em que seu esforço esteve sempre voltado para o objetivo de capturar a 
cultura nacional em uma ordem renovada, o que o encaminhou para experimentos que 
procuravam desdobrar e fazer coexistir a tensão entre conceito e sensibilidade, entre 
construção e desconstrução, entre organização e delírio. Seu tempo, marcado pela saída de 
um mundo onde tudo está explicado e pela abrupta entrada em uma configuração onde tudo 
é problematizado, ele o viveu vorazmente, utilizando seu corpo como realimentação de si 
próprio. Corpo e palavras em danação. 

Eu penso, hoje, que o seu maior esforço talvez tenha sido investido justamente numa 
investigação estética sobre a relação das palavras com as coisas, o que inscreveria a sua 
transa underground no domínio do experimentalismo. Isto o levaria a romper com as 
linguagens prevalecentes e prospectar novas formas de comunicação. É daí, exatamente 
deste ponto, a meu ver, que se pode enxergar a vigorosa novidade que Torquato introduziu 
na relação do texto poético com a palavra cantada. A distinção entre o poeta e o 
compositor, quase imperceptível, só se dá a ver na ordem cronológica: as primeiras 
investidas de Torquato na poesia, entre o final dos anos cinqüenta e até a primeira metade 
dos anos sessenta, revelavam um poeta, na acepção mais clássica. Naquele momento não 
havia preocupação com uma sonoridade, exceto – e quase nunca – aquela puramente de 
rima. São bons exemplos dessa fase A explicação do fato e cidadão comum. No final da 
década de sessenta, entretanto, Torquato passaria a escrever poesia dentro de um molde 
novo, justamente fundindo letra e música. A poesia, em si, já vinha equipada com 
entrâncias que facilitavam uma leitura musical. Músicas como Domingou – cujo título foi 
“emprestado” de Tom Zé – e Geléia Geral expressam exemplarmente este programa tático 
torquateano. Além dessas músicas, muito conhecidas, o equipamento estético-musical da 
poesia torquateana, a sua sonoridade, pode ser constatada também pela facilidade que os 
poemas oferecem para serem apropriados musicalmente. Veja-se os exemplos de 
andararei, nusicada pós-morte pelos Titãs, e de Cogito, o poema clássico recentemente 
apropriado como música pela banda Dinossauros. 

Acho que, nestas mais de três décadas convivendo com a presença ausente deste 
artista, ainda é tempo de reler Torquato e reouvir suas canções perguntando, mais uma vez, 
pelo poeta e pelo compositor. Mas continuo achando, também, que essa pergunta nos 
conduzirá, sempre, à doce e forte sensação de que não é fácil, em Torquato, fazer distinção 
entre "composição" e "poesia". Porque com Torquato é o corpo que se joga todo. Não é 
apenas música, ou poesia. Trata-se de um programa experimental que articula arte e vida. 
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