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OFICINA	DE	ARTE	
Fogo	no	bom	mocismo	nacional		
Paulo	José	Cunha	

Trecho	de	carta,	Rio	-8-7-71	

(Médici	botando	pra	quebrar):					

	

“Palujosé	(...),	o	rio	de	janeiro	continua	lindo	e	minha	casa,	graças	a	Deus,	está	sempre	cheia	
de	 amigos	 bacanas,	 estou	 aprontando	muita	 coisa	 que	 gostaria	 de	 te	mostrar,	 discutir	 com	
você,	enfim:	estou	querendo	que	você	venha	ao	rio,	deixe	o	Piauí	pra	quando	chover	no	teu	
quintal,	 acho	 que	 por	 enquanto	 a	 coisa	 tá	 seca,	 uma	 turma	 da	 pesada	 te	 esperando	 aqui,	
nenhum	bom	rapaz,	graças	a	Deus,	fogo	no	bom-mocismo	nacional,	comportadinho,	correto	e	
chato,	 a	 teoria	 da	 guerra,	 todo	 pacifista	 é	 reacionário,	 a	 maior	 parte	 dos	 esquerdistas	 são	
pacifistas,	fazem	o	jogo	da	direita,	humanismo	também	é	uma	estupidez,	abaixo	os	humanistas	
de	 merda,	 discos	 incríveis,	 fitas,	 livros,	 revistas,	 papos,	 papos,	 papos,	 não	 escreva	 mais:	
telegrafe	dizendo	o	dia	que	 chega	e	 chegue,	 a	 inocência	não	é	desculpa,	 é	preciso	perder	 a	
inocência	de	vez,	estou	te	esperando,	Torquato”.		



No	pique	de	todas	as	transações,	o	 	tropicalismo	vacilando	pelas	tabelas,	eu	não	queria	nem	
saber:	de	férias	na	UnB	(ou,	ás	vezes,	matando	umas	aulas,	que	ninguém	é	de	ferro),	fazia	um	
rabo-de-cavalo	no	cabelão,	descolava	uns	trocados,	 juntava	umas	mudas	de	roupas	(ou	não),	
pegava	 o	 primeiro	 Itapemirim	 e	 aterrissava	 no	 Rio	 de	 Janeiro-a-quele-abraço.	 Na	 casa	 de	
Torquato,	 realmente,	 era	 a	 zorra:	 Ivan	 Cardoso,	 Luciano	 Figueiredo,	 Oscar	 Ramos,	 Gal,	
Bethânia,	 Luiz	 Otávio	 Pimentel,	 Luiz	 Carlos	 Pinto,	 papos,	 poemas,	 jornais,	 uscambau,	 tudo	
regado	a	muita	Brahma,	fumaças,	vodkas	&	outros	ócios.	Era	a	maluquice	explodindo	a	mil	no	
coração	 do	 Brasil.	Muda	 tudo	 pela	 raiz,	 cortar	 pela	medula,	 até	 espremer	 o	 suco	 da	 geléia	
geral,	sem	dó.	Uh,	lá	lá!	

Em	 verdade,	 em	 verdade,	 vos	 digo:	 não	 sei	 como	 fazer	 uma	 análise	 da	 obra	 de	 Torquato	
porque	a	palavra	obra	carece	de	qualquer	significado	neste	caso.	O	trabalho	todo	sempre	foi	a	
mutação	em	processo,	o	trabalho	a	língua/	linguagem	os	conceitos	pelo	avesso	e	espiando	por	
baixo.	

Foram	 filmes	 (Nosferatu	 no	 Brasil	 –	 de	 Ivan	 Cardoso	 em	 que	 Torquato	 fez	 o	 vampirão.	 O	
Foroesteiro	da	Cidade	Verde	–	de	Torquato,	em	que	Edmar	brilhou	e	eu	morri	“bravamente”	
segurando	meu	Rolling	Stone	de	semana	&	outros).	Foram	letras	de	músicas	(Pra	Dizer	Adeus,	
Geleia	 Geral,	 Mamãe	 Coragem	 &	 tantas,	 tantas).	 	 Foram	 matérias	 para	 jornal	 (PLUG,	
suplemento	 cultural	 do	 extinto	 Correio	 da	 Manhã,	 a	 coluna	 Geléia	 Geral	 na	 Última	 Hora).	
Foram	roteiros	de	shows	de	sucesso	(Pois	É,	Maria	Bethânia	e	Ensaio	Geral).	

Foi,	 principalmente,	 uma	 postura	 crítico/	 demolidora	 dos	 tabus	 centenários	 da	 cultura	
tupiniquim	–	“a	nós,	tropicalistas,	não	 interessa	derrubar	o	Príncipe	e	deixar	que	sobreviva	o	
Princípio”.	Quer	dizer,	nada.	Quer	dizer,	 tudo.	Quer	dizer,	valia	mais	o	 fazer	do	que	o	 fruir	–	
“Ocupar	 espaço:	 espantar	 a	 caretice:	 tomar	o	 lugar:	manter	 o	 arco:	 os	 pés	no	 chão:	 um	dia	
depois	do	outro”.	

-	O	que	houve	entre	vocês	e	o	Vandré?	

-	O	Vandré,	na	época	da	esquerda	musical,	disse	que	eu	era	o	inocente	útil	do	Piauí	nas	mãos	
dos	 baianos.	 Foi	 gozado	 e,	 numa	 entrevista,	 eu	 disse	 que	 ele	 era	 o	 Carlos	 Galhardo	 da	
esquerda	festiva.	Vandré	queria	fazer	um	tipo	de	música	revolucionária	dentro	de	uma	forma	
reacionária.	Eu	sou	contra	o	Vandré	porque	ele	parece	ser	um	político	do	PTB.	Pra	mim,	ele	
nunca	passou	de	um	demagogo	da	esquerda.	A	música	de	Vandré	(“Caminhando”),	dentro	da	
estrutura	acadêmica	do	FIC,	fez	a	platéia	delirar,	no	mesmo	festival	em	que	Caetano	foi	vaiado	
com	a	música	“É	proibido	Proibir”,	e	Gil	eliminado	com	“Questão	de	Ordem”.	

Via	 Ivan	Cardoso:	“Ele	era	o	 letrista	mais	 incrível	e	estava	a	 fim	de	revolucionar	a	 linguagem	
das	coisas.	Cultiva	o	lado	do	artista	maldito,	que	morre	cedo.	

Era	uma	pessoa	muito	amarga.	Jamais	mostrava	o	que	escrevia.	Mas,	apesar	de	muito	louco,	
não	fazia	nada	que	não	fosse	premeditado.	Ele	era	autodestrutivo	e	curtia	demais	uma	de	Van	
Gogh	e	Madallarmé.	 Foi	 isso	que	o	afastou	de	Caetano	e	Gil,	depois	de	 curta	 temporada	na	
Europa”.			

No	Piauí,	onde	sempre	nos	encontrávamos	(desde	meninos)	nas	férias	ou	quando	pintava	uma	
bad...	 Torquato	 fazia	 e	 acontecia.	 Eu,	 Durvalino,	 Edmar,	 Fatinha	 &	 Galvão	 &	 Haroldo	



inventamos	 de	 fazer	 jornal	 udigrudi.	 Torquato	 em	 todas,	 agitando,	 aprontando	 e	 tirando	 o	
sossego	 da	 província.	 Veio	 “GRAMMA”,	 “O	 ESTADO	 INTERESSANTE”,	 a	 página	
“COMUNICAÇÃO”	no	jornal	“OPINIÃO”	(de	lá)	e	o	poeta	inventando	junto	com	a	gente.	Nesta	
época	(70-71)	 já	era	nome	nacional,	principalmente	por	causa	das	músicas	com	Gil,	Caetano,	
Macalé,	Luiz	Carlos	Pinto.	Jamais	dava	bola	pra	sucesso.	Como	diz	o	poeta	concreto	Augusto	de	
Campos:	 “	 com	 tantos	 lite-ratos	 dando	 sopa	 se	 vendendo	 por	 um	 lugar	 ao	 sol,	 você	 deu	 as	
costas	ao	lugar	e	ao	sol”.	

Nas	transas	em	Super		a	proposta	tinha	algo	a	ver	com	simples	imediato	prazer	de	fazer:	“Eu	
gosto	de	superoito	porque	superoito	está	na	moda.	E	gosto	do	barulhinho	que	a	câmara	faz”.	
Ou:	“cinema	é	um	projetor	em	funcionamento	projetando	imagens	em	movimento	sobre	uma	
superfície	qualquer.	É	muito	chato.	O	quente	é	filmar”.	Imagino	Torquato	agora,	com	o	vídeo-
cassete	dando	sopa	por	aí...		

Pois	é,	malandros:	Torquato	era	isso	&	tudo	isso	&	muito	mais.	Por	ele	mesmo:	“Escute,	meu	
chapa:	 um	 poeta	 não	 se	 faz	 com	 versos.	 É	 o	 risco,	 é	 estar	 sempre	 a	 perigo	 sem	 medo,	 é	
inventar	 o	 perigo	 e	 estar	 sempre	 recriando	 dificuldades	 pelo	 menos	 maiores,	 destruir	 a	
linguagem	e	explodir	com	ela	(...)	E	fique	sabendo:	quem	não	se	arrisca	não	pode	berrar”.	

Quem	 sacou,	 sacou.	 Quem	 não	 sacou,	 que	 procure	 sacar.	 As	 cartas	 ainda	 estão	 na	 mesa:	
“Escrevo	leio,	rasgo	,	toco	fogo	e	vou	ao	cinema.	Informação?	Cuidado	amigo.	Cuidado	contigo,	
comigo.	Imprevisíveis	significados.	Partir	pra	outra,	partindo	sempre”.		

Dez	anos	depois	que	o	cabeludo,	no	dia	do	seu	aniversário,	abriu	o	gás	e	deixou	a	vida	escorrer	
suavemente	 no	 banheiro	 de	 um	 apartamento	 no	 Rio	 de	 Janeiro,	 cogita-se	 agora	 de	 um	
happening	 nacional	 que	 se	 irradia	 do	 Piauí	 (conferências,	 palestras,	 exposições,	 o	 cacete),	 e	
repercute	em	ocorrências	parecidas	no	Rio,	São	Paulo,	Brasília,	Fortaleza,	Aracaju,	Salvador	e	
Marrakesh.	 “Os	 últimos	 Dias	 de	 Paupéria”.	 o	 livro	 póstumo	 em	 que	 foram	 reunidos	 os	
principais	trabalhos	de	Torquato,	foi	reeditado	(e	ampliado)	com	alguns	acréscimos.	Se	intere	
da	coisa.	Ainda	há	tempo.	

The	 Panaca’s	 Dream	 is	 over,	 gente	 fina.	 Um	 inédito	 do	 rapaz,	 pra	 engrossar	 melhor	 este	
mingau	domingueiro:	

MODA	

“com	 notícias	 do	 Brasil	 iniciei	 a	 semana	 em	 levantando	 da	 cama	 a	 mais	 imbecil	 besteira:	
espero	 agora	 que	 conte	 sincero,	 porém	distante	 de	mim	boquiaberta	 qualquer	 baboseira,	 e	
que	mais	cedo	me	mude	do	que	quanto	mais	me	canse	de	viver	preso	com	grude	na	terra	em	
transe.	 Não	 sou	 médium,	 sou	 um	 médium,	 sei	 viver	 desta	 maneira	 –	 e	 se	 aos	 poucos	 fui	
crescendo,	 cresci	 em	 fundo	 e	 não	 beira,	 e	 não	 beira	 de	 tigela	 ou	 de	 cratera	 da	 lua	 nem	de	
xícara	 quebrada:	 beira	 da	 beira	 da	 rua,	 a	 rua	 mais	 alinhada	 do	 país	 mal	 planejada	 entre	
vizinhos,	pernis	de	festa,	agrião	–	a	rua	que	sai	da	rua	monsieur	Le	Prince	e	desce	depois	da	
rua	reticência,	ah,	noticias	do	Brasil,	quem	me	daria	mais	quentes	que	o	teu	perfil	principal	e	o	
teu	sorriso	de	dentes”.	

Alô,	 baladeiros,	 sonetistas	 tropicais,	 beletristas	 parnasianos,	 vocês	 aí,	 eu	 insisto:	 ainda	 há	
tempo	para	se	desafinar	o	coro	dos	contentes.	Alguém	vai	nessa?	


