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Ao	meu	querido	tio	Heli,	homem	de	fibra,	atenção	e	
caráter,	 que	 segue	 cuidando	 de	 seus	 pequenos	
Torquatos	 no	 orfanato	 que	 mantém	 em	 Picos,	 no	
Piauí.	

À	 memória	 de	 minha	 querida	 tia	 Salomé,	 de	 quem	
guardo	o	biografema	das	tardes	de	Teresina	nas	quais	
os	moleques	passavam	em	sua	casa	por	lá	saberem	e	
anteciparem	carinho	e	delicadeza.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

Pessoal	intransferível	

	

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,	 é	
destruir	a	linguagem	e	explodir	com	ela.	Nada	no	bolso	e	nas	mãos.	Sabendo:	perigoso,	divino,	
maravilhoso.	

Poetar	é	simples,	como	dois	e	dois	são	quatro	sei	que	a	vida	vale	a	pena	etc.	Difícil	é	não	correr	
com	os	versos	debaixo	do	braço.	Difícil	é	não	cortar	o	cabelo	quando	a	barra	pesa.	Difícil,	pra	
quem	não	 é	 poeta,	 é	 não	 trair	 a	 sua	 poesia,	 que,	 pensando	 bem,	 não	 é	 nada,	 se	 você	 está	
sempre	pronto	a	temer	tudo;	menos	o	ridículo	de	declamar	versinhos	sorridentes.	E	sair	por	aí,	
ainda	por	cima	sorridente	mestre	de	cerimônias,	"herdeiro”	da	poesia	dos	que	levaram	a	coisa	
até	o	fim	e	continuam	levando,	graças	a	Deus.	

E	fique	sabendo:	quem	não	se	arrisca	não	pode	berrar.	Citação:	leve	um	homem	e	um	boi	ao	
matadouro.	O	que	berrar	mais	na	hora	do	perigo	é	o	homem,	nem	que	seja	o	boi.	Adeusão.	
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APRESENTAÇÃO	

	

	

	

Este	 trabalho	 sobre	 Torquato	 Neto	 teve	 como	 ponto	 de	 partida	 e	 inspiração	 as	 aulas	 de	
Leituras	Brasileiras,	das	professoras	Angélica	Madeira	e	Mariza	Veloso,	ministradas	no	Instituto	
Rio	Branco.	Desde	o	primeiro	momento,	 contei	 com	o	apoio	 -	 e	o	entusiasmo	 -	 irrestrito	de	
ambas	com	relação	ao	projeto	de	escrever	sobre	o	poeta	piauiense.	

A	vinculação	segue	um	caminho	direto:	por	ser	primo	de	Torquato	-	a	quem	não	conheci	-	,	vi-
me	sempre	atraído	por	sua	poesia	e,	também,	por	detalhes	de	sua	breve	vida.	Tendo	lido	seu	
trabalho	 em	 épocas	 anteriores,	 posso	 dizer	 que	 a	 disponibilidade	 de	 informação	 era	
indiretamente	proporcional	ao	fascínio	exercido	por	suas	figura	e	obra.	

O	conceito	de	biografema,	de	Roland	Barthes,	surgiu	como	meio	para	a	vinculação	de	ambos	
interesses:	ao	buscar	 fragmentos	de	 lembranças,	memórias	e	 reminiscências	 sobre	Torquato	
Neto,	eu	conseguia	conhecer	mais	acerca	de	seu	jeito,	suas	opiniões,	seus	movimentos	e	sua	
poética.	

Dessa	 forma,	 agradeço,	 de	 maneira	 particular,	 ao	 pai	 do	 poeta,	 Dr.	 Heli	 Nunes,	 que	 me	
concedeu	a	honra	de	entrevista-lo	em	fevereiro	deste	ano.	

Sou	grato,	 ainda,	 a	 todos	os	 familiares	que	me	ajudaram	na	 composição	deste	personagem,	
bem	como	aos	jornalistas	piauienses	Kenard	Kruel	e	Paulo	José	Araújo	da	Cunha,	este	último	
também	primo	(e	amigo)	de	Torquato,	pelas	valiosas	informações	e	pela	receptividade.	

Ao	 construir	 a	 minha	 própria	 imagem	 de	 Torquato,	 como	 sugere	 Barthes,	 presto	 minha	
homenagem	ao	poeta-parente	antes	desconhecido	e	agora,	mais	que	nunca,	amado.	

	

	

	

Aurimar	Jacobino	de	Barros	Nunes	

Brasília,	junho	de	2002.	

	

	

	

	

	



I	–	BIOGRAFEMA	

	

	

0	conceito	de	biografema	foi	definido	pelo	próprio	Barthes	da	seguinte	maneira:	

"Se	 eu	 fosse	 escritor	 e	 morto,	 como	 eu	 gostaria	 que	 minha	 vida	 se	 reduzisse,	 pelos	 cuidados	 de	 um	
biógrafo	amistoso	e	desenvolto,	a	alguns	pormenores,	a	alguns	gostos,	a	algumas	inflexões,	digamos:	‘biografemas’,	
cuja	distinção	e	mobilidade	poderiam	viajar	fora	de	qualquer	destino	e	vir	tocar,	como	átomos	epicuristas,	algum	
corpo	futuro,	prometido	à	mesma	dispersão"1.	

De	 fato,	 os	 biografemas	 constituem-se	 de	 pequenas	 lembranças,	 instantes	 que	
tivessem	marcado	para	sempre	detalhes	da	vida	de	determinado	autor.		Barthes,	por	exemplo,	
gostava	 de	 lembrar	 os	 punhos	 de	 renda	 branca	 de	 Sade;	 os	 vasos	 de	 flores	 entre	 os	 quais	
Fourier	caiu	morto;	os	belos	olhos	espanhóis	de	Loyola.	

Fabiana	 Barreda	 atesta,	 em	 sua	 leitura	 do	 texto	 A	 Câmara	 Lúcida,	 de	 Barthes,	 que	
'"este	 libro	se	 inicia	con	el	análisis	de	una	foto	de	su	madre	recientemente	fallecida,	una	foto	
que	nunca	veremos	y	que	a	modo	de	 rememoración	 	proustiana	desencadena	 la	escritura	de	
este	 texto.	En	este	orden	de	 I	biografema.	ese	 limite	 incierto	entre	 la	biografia	y	 la	escritura,	
esta	obra	es	la	última	que	publica	Barthes	el	3	de	junio	de	1979.	Su	legado	es	una	amorosa	e	
inquietante	forma	de	deve	lar	y	ocultar	nuestros	enigmas	a	través	de	las	umgenes"2	

0	 biografema	 tem	 como	 fonte	 figuras,	 personagens	 e	 mecanismos	 de	 composição	
textual	 que,	 apesar	 de	 exprimirem	 evidências	 do	 imediato	 e	 da	 realidade,	 recuperam	 e	 até	
prolongam	 atmosferas,	 ritmos	 e	 traços	 essenciais	 dessa	 produção.	 	 O	 biografema	 busca	 e	
exalta,	assim,	a	comunidade	daqueles	que	o	partilham,	em	oposição	a	qualquer	procedimento	
solipsista’3	

No	 entanto,	 é	 importante	 salientar	 que	 a	 singularidade	 do	 biografema	 depende	 de	
informação	 e	 conhecimento	 prévios.	 Leyla	 Perrone-Moises,	 ao	 analisar	 a	 natureza	 do	
biografema,	ressalta	que	

"A	 biografemática	 –	 ‘ciência'	 do	 biografema	 -	 teria	 como	 objeto	 pormenores	 isolados,	 que	 comporiam	
uma	 biografia	 descontínua;	 essa	 ‘biografia'	 diferiria	 da	 biografia-destino.	 onde	 tudo	 se	 liga.	 Fazendo	 sentido.	 O	
biografema	 é	 o	 detalhe	 insignificante,	 fosco;	 a	 narrativa	 e	 a	 personagem	 no	 grau	 zero,	 meras	 virtualidades	 de	
significação.	Por	seu	aspecto	sensual,	o	biografema	convida	o	leitor	a	fantasmar;	a	compor,	com	esses	fragmentos,	
um	outro	texto	que	é,	ao	mesmo	tempo,	do	autor	amado	e	dele	mesmo	-	leitor'1	

Roland	Barthes	 reuniu	alguns	autobiografemas,	os	quais	 foram	por	ele	denominados	
anamneses.	Dentro	de	uma	delas,	ele	diz	que	“chamo	de	anamnese	a	ação	-	mistura	de	gozo	e	
de	esforço	-	que	leva	o	sujeito	a	reencontrar,	sem	o	ampliar	nem	o	fazer	vibrar,	uma	tenuidade	
da	lembrança:	é	o	próprio	hai-kai.	O	biografema...	nada	mais	é	do	que	uma	anamnese	factícia:	
aquela	que	eu	atribuo	ao	autor	que	amo”'	

Nesse	 contexto,	 é	 necessário	 distinguir-se,	 ainda,	 o	 texto	 da	 obra,	 que	 permitirá	 a	
retomada	do	biografema.	A	obra	é	representada	pelo	conjunto	dos	 livros	do	autor,	por	meio	



do	qual	é	possível	analisar	a	evolução	de	suas	idéias.	O	texto,	por	seu	turno,	está	na	escritura	
do	autor,	nas	entrelinhas	de	seu	discurso,	

Esse	texto	se	relacionará,	afinal,	a	outro	texto	-	o	das	anamneses	(cujas	unidades	são	
os	biografemas),	ou	seja,	a	cenas	a	que	se	assistiu	ou	que	nos	foram	contadas,	fragmentos	de	
suas	falas,	indissoluvelmente	ligadas	ao	timbre	da	pessoa6'.	

Herschmann	e	Rondelli	apontam	que	

"Sin	 embargo,	 lo	 que	 se	 nos	 presenta	 no	 es	 una	 trayctoria	 dc	 un	 individuo,	 con	 comienzo,	medio	 y	 fin	
definidos.	 sino	algunos	episodios	dc	 su	vida	que	 se	van	 revelando	como	significantes.	Roland	Barthes	 concibió	el	
término	biografema	para	dar	cuenta	de	este	texto	que	esta	entre	‘el	ver	y	el	no	ver',	que	construye	un	cuerpo	que	
se	percibe	en	sus	intermitências,	o	inclusive,	cn	la	escenificación	dc	un	desaparecer-	aparecer'.	Un	texto	que	gana	
potencia	en	sus	fragmentos,	detallcs	dc	la	ambientación/contexto.	que	cautiva	al	lector	porque	permitiria	'revelar'	
algo	dc	la	naturaleza'	humana	o	dc	una	época...	Sea	cuai	fuere	el	registro,	el	texto	preservaria	sentidos	y	significados	
a	 través	 de	 algunas	 breves	 y	 fugaces	 ímagenes	 del	 sujeto,	 seleccionadas	 por	 el	 biógrafo	 y	 que	 despues	
permaneceran	como	ideas	icono	dc	su	breve	existencia."	

Sean	Burké,	por	seu	turno,	analisa	o	biografema	a	luz	do	desenvolvimento	histórico	do	
próprio	exercício	biográfico:	

“Revived	 in	 the	 twentieth	 century,	 this	 minimalist	 search	 for	 ethos	 was	 recommended	 by	 Boris	
Tomasevskij,		for	example,		thorugh	a	redrawing	of	boundaries	whereby	the	literary	legend	construeted	bv	authors	
could	be	encompassed	within	the	aesthetic	realm.	It	also	informs	Barthes’s	neo-classical	notion	of	the	biographeme	
as	encapsulation,	 the	paradigmatic	 instant	 in	an	authorial	 life	 that	somehow	calls	back	 to	being	 the	embarrassed	
essence	of	a	 life	as	 lived.	Stasis,	portraiture,	replace	the	monumental	biographies	of	the	post-Johnsonian	era.	But	
even	here,	in	this	most	modest	of	accounts,	the	biographical	docs	not	lend	itself	to	theoretical	extrapolation.	This	
legendary	 reduction	 can	 posit	 only	 a	 vanishing	 point,	 a	 moment	 that	 scarcely	 happens	 in	 time	 at	 all.	 From	 the	
predicated	 infinity	 of	 empirical	 biography,	we	move	 to	 an	 eerie	 crystallisation,	 a	 definitive	 instant	 that	 can	 only	
define	a	life	in	the	manner	of	snapshot,	a	hostage,	a	lie	against	tune."	

0	biografema	permite,	assim,	que	detalhes	acerca	da	vida	-	e,	conseqüentemente,	dos	
reflexos	 sobre	 a	 obra	 -	 de	 Torquato	 Neto	 sejam	 pesquisados.	 Essas	 cenas	 se	 encontram	
guardadas	 sob	 a	 forma	 de	 memórias	 de	 amigos	 e	 familiares,	 entrevistas,	 depoimentos	 e	
mesmo	na	literatura		do	poeta	da			Tropicália.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



II.	TROPICALISMO	OU	TROPICÁLIA?	

	

Em	entrevista	de	31	de	janeiro	de	1971,	Torquato	Neto	afirmava:	

	

“Eu	prefiro	chamar	Tropicália.	Ismo'	enquadra	o	negócio	demais,	nem	corresponde	mesmo	ao	que	a	gente	
estava	 querendo.	 Nós	 começamos	 o	 movimento	 na	 música,	 que	 refletiu	 em	 todas	 as	 manifestações	 da	 cultura	
brasileira.	No	cinema	o	próprio	Glauber	definiu	a	tendência	do	Cinema	Novo	como	Tropicalista,	citando	inclusive	a	
fonte	da	revolução	de	receber	a	informação	nova	sem	preconceito,	e	utilizá-la	dentro	de	uma	linguagem	ao	mesmo	
tempo	nacional	e	universal	(o	radinho	de	pilha	acabou	com	o	folclore	[há]	muito	tempo.		No	teatro,	o	movimento	
coincidiu	com	o	trabalho	de	José	Celso	e	do	Grupo	Oficina...	Na	literatura,	tivemos	aproximação	com	o	pessoal	do	
Movimento	Concretista	de	São	Paulo..."	

A	 Tropicália,	 cuja	 duração	 pode	 ser	 situada	 entre	 o	 segundo	 semestre	 de	 1967	 e	 a	
outorga	 do	 Al-5,	 em	 dezembro	 de	 1968,	 buscou	 articular	 a	 tradição	musical	 brasileira	 e	 os	
elementos	 da	 modernidade,	 por	 meio	 de	 uma	 nova	 linguagem	 da	 canção.	 O	 movimento,	
conforme	 aponta	 Favaretto,	 implicou	 a	 desarticulação	 das	 ideologias	 interpretativas	 então	
vigentes	na	intelligentsia	brasileira:	"sua	resposta	à	situação	distinguia-se	de	outras	da	década	
de	 60,	 por	 ser	 auto-referencial,.	 fazendo	 incidir	 as	 contradições	 da	 sociedade	 nos	 seus	
procedimentos"10	

Mário	Chamie	 identifica	duas	formas	de	discurso	-	que	se	cruzam	e	complementam	-	
nos	textos	de	Caetano	e	Gil,	por	exemplo,	ambas	apropriando-se	do	mesmo	radical	de	tropico.	
0	discurso	do	Tropicalismo.	vinculado	a	Gilberto	Gil.	aproximado	a	clareza	seca	de	João	Cabral	
de	Melo	Neto	e	o	da	Tropicália.	referente	a	Caetano	Veloso.	de	súmula	multilateral	e	antilinear	
que	remonta	a	Gregório	de	Mattos	e.	posteriormente,	a	Jorge	Amado	e	Glauber	Rocha.	Ambas	
formas,	ainda,	compartem	a	base	histórica	e	sociológica	treyreana	-	a	da	interpretação	telúrica	
do	 homem	 brasileiro	 ao	 assumir	 um	 complexo	 colonial	 metropolitano	 híbrido	 com	 vistas	 a	
formar	sua	personalidade	cultural.11	

Em	 um	 período	 que	 trazia	 mudanças	 comportamentais	 ao	 redor	 do	 mundo,	 e	
interessante	atentar	para	a	descrição	que	José	Saffioti	Filho	faz	do	ano	de	1967:	

"Costa	 e	 Silva	 assume	a	 presidência.	O	 ex-presidente	Castello	 Branco	morre	 cm	desastre	 aéreo	 (suspeito).	 Surge	
uma	nova	moeda:	o	cni/eiro	novo.	Che	Guevara	é	morto	pelo	exército	boliviano.	Israel	vence	a	Guerra	dos	Seis	Dias	
contra	 os	 países	 arabes.	 O	meio	 é	 a	mensagem',	 anuncia	 o	 teórico	 das	 comunicações	 de	massa,	 o	 vip	Marshall	
McLuhan.	Outros	VIPS:	Oscar	Niemeyer.	 João	Cabral	de	Melo	Neto.	D.	Helder	Câmara.	 James	Baldwin	 (Giovanni).	
Leon	Hirs/man	(Garota	de	Ipanema).	Godard	(Made	in	USA).	Bunuel	(Belle	de	Jour	-	que	escândalo!)	c	Michelangelo	
Antonioni	(Blow	üp).	Nosso	maior	sucesso	é	Terra	em	transe',	do	Glauber.	Estréia	‘O	rei	da	veia’,	do	Zé	Celso,	e	os	
Beatles	lançam	o	disco	mais	famoso	de	todos	os	tempos:	Sergeant	Pepper's	Lonely	Hearts	Club	Band'.	Gilberto	Gil	
(Domingo	no	parque)	e	Caetano	Veloso	 (Alegria;	 alegria)	plantam	a	 semente	do	Tropicalismo.	As	mulheres	usam	
mini-saia	e	todos	os	jovens	sonham	com	a	Holanda,	o	pais	da	moda.	É	feito,	pela	primeira	vez.	o	transplante	de	um	
coração.”12	

A	mistura	tropicalista	surgiu	como	força	desse	processo	de	revisão	cultural	que	ocorria	
no	 Brasil	 dos	 anos	 60.	 Os	 movimentos	 artísticos	 -	 materializados	 no	 CPC	 da	 UNE,	 nos	
espetáculos	de	arte	popular	do	Grupo	Opinião,	no	Teatro	de	Arena	e	Oficina,	no	Cinema	Novo,	
na	poesia	participante	de	Violão	de	Rua	e	em	romances	como	Quarup,	de	Antônio	Callado	e	



Pessach,	 de	 Carlos	 Heitor	 Cony	 -	 traziam	 o	 debate	 sobre	 a	 volta	 às	 origens	 nacionais,	 a	
internacionalização	 da	 cultura,	 a	 dependência	 econômica,	 o	 consumo	 e	 o	 imperativo	 da	
conscientização.	 	

Vale	 examinar	 o	 cenário	 artístico	 que	 circundou	 o	 lançamento	 do	 movimento	
tropicalista.	 A	 indústria	 de	 consumo	norte-americana	 invadia	 o	 universo	brasileiro,	 o	 que	 se	
aliava	 à	 absorção	 antropofágica	 do	 movimento	 Pop	 por	 aristas	 nacionais.	 A	 exposição	
“Proposta	65”,	censurada	na	F	A	AP,	anunciava	as	dificuldades	que	seriam	criadas	com	o	AI-5.	

Marcelo	Nitsche	assinala	o	 lançamento	do	Movimento	da	Nova	Objetividade,	no	qual	
Hélio	 Oiticica	 constroi	 o	 objeto-labirinto	 intitulado	 Tropicália.	 Os	 artistas	 discutiam	 arte-
política	e	se	organizavam	em	manifestações	culturais.	As	referências	a	O	Rei	da	Vela,	no	teatro,	
os	festivais	da	Record,	a	Feira	de	Opinião	e	Roda-Viva	são	partes	e	resultado	desse	convivio1	3	

A	maior	 parte	 dos	 artistas	 e	 intelectuais	 brasileiros	 se	 viu	 envolvida	 -	 voluntária	 ou	
involuntariamente	-	por	essa	atmosfera.		Jards	Macalé,	por	exemplo,	lembra	que	"eu	não	tive	a	
ventura,	a	 sorte,	de	conhecer	o	 ‘pai'	 [referindo-se	a	 Jorge	Mautner]	naquela	época.	Mas,	de	
certa	forma,	sempre	estive	próximo	dos	tropicalistas.	Próximo	desde	que	Caetano	chega	lá	em	
casa	levado	pelo	Torquato	Neto.	Sempre	fiquei	na	paralela,	como	colaborador"14	

Com	efeito,	o	III	Festival	da	MPB,	da	TV	Record	de	São	Paulo,	realizado	em	outubro	de	
1967,	a	que	concorreram	Alegria,	Alegria	e	Domingo	no	Parque,	é	apontado	como	ponto	de	
partida	formal	das	propostas	da	Tropicália.	

A	 insubordinação	 aos	 valores,	 a	 ruptura	 com	 a	 linguagem	 institucionalizada	 e	 a	
interrupção	 do	 discurso	 mítico-nacionalista	 permitem	 identificar,	 inicialmente,	 alguns	 dos	
parâmetros	 do	 movimento	 capitaneado	 por	 Caetano	 Veloso,	 Gilberto	 Gil,	 Torquato	 Neto,	
Capinam,	Helio	Oiticica,	entre	outros15	

O	 movimento	 tropicalista	 propunha,	 dessa	 forma,	 uma	 reformulação	 das	 relações	
entre	 forma	 estética	 e	 significação	 social	 da	 arte,	 ao	 apresentar-se	 como	 novidade	 -	 como	
recorda	 Favaretto,	 “não	 tanto	 quanto	 aos	 temas,	 que	 eram	 conhecidos,	 mas	 quanto	 às	
técnicas	inusitadas	na	música	popular,	que	provinham	tanto	das	experiências	das	vanguardas	
históricas	como	das	neovanguardas	disseminadas	amplamente	na	década	de	60”	

A	 Tropicália	 colocou	 em	 prática	 um	 processo	 de	 descentralização	 cultural,	 que	
esvaziava	o	tema	da	“realidade	nacional”	por	meio	da	justaposição	de	diversos	discursos	que	a	
tomavam	 como	 referência.	 O	 cafonismo	 e	 o	 humor	 surgem	 como	 práticas	 -	 e	 não	 efeitos	 -	
construtivas	do	caráter	lúdico	e	critico	das	canções	tropicalistas.	Como	menciona	Favaretto,	“a	
mistura	 tropicalista	de	elementos	heteróclitos	da	cultura	notabilizou-se	como	uma	forma	sui	
generis	de	inserção	histórica	no	processo	de	revisão	cultural,	que	se	desenvolvia	desde	o	início	
da	 década,	 mas	 que	 nos	 anos	 67-68	 alcançou	 o	 ponto	 de	 máxima	 intensidade	 e	
exasperação"17	

O	disco	Tropicália	ou	Pauis	et	Circensis,	lançado	em	1968,	sintetiza	o	projeto	estético	e	
o	exercício	de	 linguagem	tropicalistas.	A	carnavalização,	a	 festa,	a	alegoria	do	Brasil,	a	crítica	
da	 musicalidade	 brasileira	 e	 a	 critica	 social,	 a	 cafonice,	 todos	 esses	 elementos	 podem	 ser	
encontrados	 na	 produção	 coletiva	 do	 “grupo	 baiano”,	 integrado	 por	 Caetano,	 Gil,	 Gal,	



Torquato	Neto,	 Capinam,	Mutantes,	 Rogério	Duprat,	 Tom	Zé	e	Nara	 Leão	 -	 com	arranjos	de	
Julio	Medaglia,s.	 	O	maestro,	em	depoimento	no	seminário	“Tropicalismo:	a	explosão	e	seus	
estilhaços	',	realizado	na	Universidade	de	Brasília,	em	outubro	de	1997.	recordou:	

"Eu	me	lembro	que,	inclusive,	quando	fui	procurado	por	Caetano	para	fazer	o	arranjinho,	eu	tinha	feito	uma	música	
para	 uma	 peça	 de	 Cacilda	 Becker,	 onde	 ela	 cantou	 pela	 primeira	 vez	 em	 sua	 vida...	 O	 Caetano	 assistiu	 a	 esse	
espetáculo	e	ficou	muito	impressionado	com	aquele	despojamento	e	aquela	capacidade	de	se	ver	livre	de	valores	e	
idéias	e	fazer	a	coisa	acontecer	de	uma	forma	bem	humorada...	Ele	assistiu	à	peça	e	no	dia	seguinte	foi	na	minha	
casa	com	uma	fitinha	e	disse	eu	gostaria	que	você	fizesse	esse	arranjo	da	musica	Tropicália	‘	

Nesse	quadro.	Celso	Favaretto	interpreta	a	capa	do	disco	como	alegoria	do	Brasil:	

"Na	primeira	face	sobressai	a	foto	do	grupo,	à	maneira	dos	retratos	patriarcais;	cada	integrante	
representa	 um	 tipo:	 Gal	 e	 Torquato	 formam	o	 casal	 recatado:	Nara,	 em	 retrato,	 é	 a	moça	 brejeira:	 Tom	 Zé	 é	 o	
nordestino,	com	sua	mala	de	couro:	Gil,	sentado,	segurando	o	retrato	de	formatura	de	Capinam,	vestido	com	toga	
de	cores	tropicais,	está	à	frente	de	todos,	ostensivo:	Caetano,	cabeleira	despontando,	atrevido:	os	Mutantes,	muito	
jovens,	empunham	guitarras,	e	Rogério	Duprat,	com	a	chávena	–urinol,	significa	Duchamp.'"'20	

A	canção	Geléia	Geral,	de	Gil	e	Torquato,	pode	ser	considerada	como	símbolo	do	disco,	
ao	reunir	todos	os	paradigmas	distribuídos	pela	concepção	do	disco:	o	ato	de	fazer	música	e	
desconstruí-la	e	a	justaposição	do	arcaico	e	do	moderno'21.	

E	 interessante	 anotar	 que,	 segundo	 Ismail	 Xavier,	 a	 segunda	 metade	 dos	 anos	 60	
trouxe	 consigo	 nova	 inflexão	 na	 consciência	 de	 artistas	 e	 críticos	 com	 relação	 à	 questão	 da	
indústria	 cultural	 no	 Brasil,	 gerada	 pela	 urbanização,	 pelo	 desenvolvimento	 dos	 meios	
audiovisuais	 e	 pelo	 boom	 da	 propaganda.	 No	 plano	 estético,	 “a	 expressão	 maior	 da	 nova	
consciência,	do	salto	qualitativo	ocorrido	no	processo	cultural,	é	a	Tropicália"	.	

Favaretto	acrescenta	que	

"procurando	articular	uma	nova	linguagem	da	canção	a	partir	da	tradição	da	música	popular	brasileira	e	
dos	elementos	que	a	modernização	 fornecia,	o	 trabalho	dos	 tropicalistas	configurou-se	como	uma	desarticulação	
das	 ideologias	 que,	 nas	 diversas	 áreas	 artísticas,	 visavam	 a	 interpretar	 a	 realidade	 nacional,	 sendo	 objeto	 de	
análises	 variadas	 -	 musical,	 literária,	 sociológica,	 política.	 Ao	 participar	 de	 um	 dos	 períodos	 mais	 criativos	 da	
sociedade,	 os	 tropicalistas	 assumiram	 as	 contradições	 da	 modernização,	 sem	 escamotear	 as	 ambigüidades	
implícitas	em	qualquer	tomada	de	posição.	Sua	resposta	à	situação	distinguia-se	de	outras	da	década	de	60	por	ser	
auto-referencial,	fazendo	incidir	as	contradições	da	sociedade	nos	seus	procedimentos”23	

Affonso	 Romano	 Sant’Anna,	 por	 sua	 vez,	 apresenta	 o	 Tropicalismo	 como	 um	
movimento	dessacralizador,	 irônico	e	parodístico	da	cultura	nacional	 -	de	esforço	no	sentido	
de	 atualizar	 a	 linguagem	 musical	 brasileira,	 conquanto	 não	 tenha	 ficado	 restrito	 apenas	 a	
musica'24	

No	campo	literário,	o	próprio	Sant’	Anna	 leva	a	cabo	a	discussão	acerca	da	produção	
de	 autores	 como	 Torquato	 Neto	 (no	 livro	 póstumo	 Os	 Últimos	 Dias	 de	 Paupéria)	 e	 Waly	
Salomão	 (Me	Segura	Qu	 'Eu	Vou	Dar	um	Troço),	 apesar	de	estes	 se	acharem,	originalmente,	
ligados	 ao	 jornalismo	 e	 a	 outras	 formas	 de	 expressão.	 Pode-se	 incluir	 ainda,	 por	 certo,	 a	
produção	poética	de	Caetano	Veloso,	Gilberto	Gil	e	Geraldo	Vandré.	

É	 interessante	notar,	nesse	sentido,	que	ha	clara	vinculação	entre	o	Tropicalismo	e	o	
Modernismo,	 tendo	 em	 vista	 o	 fato	 de	 o	 primeiro	movimento	 retomar	 varias	 das	 temáticas	



utilizadas	pelo	Grupo	de	22,	como	o	humor,	a	crítica,	a	paródia	e	a	organização	de	happenings	
em	 galerias	 e	 teatros,	 à	 maneira	 modernista.	 A	 mencionada	 Alegria,	 Alegria	 "define	 um	
procedimento	 de	 mistura,	 próprio	 da	 linguagem	 carnavalesca,	 associado	 à	 prática	
antropofágica	oswaldiana"26.	

O	Tropicalismo	retém	do	primitivismo	antropofágico,	sobretudo,	a	concepção	cultural	
sincrética,	 o	 aspecto	 de	 pesquisa	 de	 técnicas	 de	 expressão,	 o	 humor	 corrosivo	 e	 a	 atitude	
anárquica	 em	 relação	 aos	 valores	 burgueses.	 A	 dimensão	 etnográfica	 e	 a	 tendência	 de	
conciliação	cultural	vêm,	por	seu	turno,	em	segundo	plano27	

Nesse	 quadro,	 a	 poesia	 brasileira	 deslocava-se,	 a	 partir	 da	 década	 de	 60,	 do	 meio	
comum	 -	 o	 livro	 -	 para	 outras	 formas	 de	 comunicação,	 como	 a	 música	 popular.	 As	 letras	
poéticas,	 com	 novas	 estruturas	 de	 significação,	 passaram	 a	manifestar	 sua	 proximidade	 aos	
movimentos	de	vanguarda	literária28.	

Anazildo	 Vasconcellos	 da	 Silva,	 no	 entanto,	 aponta	 que	 esse	movimento	 da	 geração	
poética	 de	 60	 deveu-se	 ao	 próprio	 fechamento	 da	 série	 literária	 para	 qualquer	 tipo	 de	
manifesto,	como	se	tentou	fazer,	por	exemplo,	com	o	poema-processo.	O	grupo,	formado	por	
nomes	 como	 Chico	 Buarque,	 Gilberto	 Gil,	 Caetano	 Veloso,	 Gonzaguinha,	 Sidney	 Miller	 e	
Torquato	Neto,	com	passagens	pelo	ambiente	universitário,	vai	buscar	o	caminho	paraliterário	
da	musica	popular	para	sua	expressão29	

Diante	 disso,	 é	 necessário	 ressaltar	 ademais	 as	 relações	 entre	 o	 Tropicalismo	 e	 a	
poesia	concreta,	tanto	no	que	toca	à	articulação	e	teorização	do	movimento	como	no	que	se	
refere	à	elaboração	das	 letras	das	canções	 tropicalistas.	Havia,	 com	efeito,	uma	coincidência	
nas	 propostas	 revisionistas,	 em	 termos	 literários,	 de	 ambos	 movimentos,	 bem	 como	
colaboração,	em	alguns	casos	estreita,	na	produção	artística	de	vanguarda	30	

Como	menciona	Lopes,	"a	'canção'	disfórica,	tomada	como	anti-objeto,	reaparece	em	
Geléia	Geral,	de	Gil	e	Torquato.	Trata-se	de	um	painel	tipicamente	tropicalista,	pela	construção	
bricoleuse:	a	cena	é	descrita	através	de	uma	desconcertante	colagem	de	fragmentos	de	versos,	
frases-feitas,	 estereótipos	 figurativos	 da	 nacionalidade	 e	 da	 ‘tropicalidade'.	 O	 próprio	 titulo	
cita	 uma	 frase	 de	 Décio	 Pignatari,	 um	 dos	 concretistas	 que	 se	 aproximaram	 do	 grupo	
baiano”31	 .	 Na	 verdade,	 como	 reconheceu	 Pignatari,	 a	 expressão	 remonta	 a	 Oswald	 de	
Andrade.	

Lúcia	Santaella,	por	 sua	vez,	afirma	que	o	 trabalho	que	aliou	artistas	como	Torquato	
Neto,	Hélio	Oiticica,	J.	C.	Martinez,	R.	Gershmann	e	Glauber	Rocha	aos	compositores	baianos	
fez	 avançar	 a	 fronteira	 estrita	 da	 criação	 para	 o	 campo	 semiótico:	 poesia	 e	música,	 canto	 e	
fala,	 gesto	 e	 roupa,	 em	 um	 jogo	 de	 complementaridade	 e	 fricções	 que	 faz	 da	 música	 um	
espetáculo:	

	

“Nessa	medida,	o	grande	ponto	de	semelhança	entre	Poesia	Concreta	e	Tropicalismo	não	é	esse	que	se	dá	
ao	nível	mais	visível	e	evidente	das	letras	das	canções,	mas	nessa	raiz	intersemiótica	que	está	na	base	fundante	de	
ambos	e	permite	o	comércio	criador	entre	artistas.	



Se	a	Poesia	Concreta	fez	emergir,	no	âmbito	da	produção	poética,	matrizes	ou	protótipos	signicos	passív	
eis	 de	 se	 materializarem	 em	 linguagens	 outras	 (plásticas	 e	 sonoras)	 que	 não	 a	 verbal	 (produção	 centrípeta	 em	
movimento	centrífugo),	o	Tropicalismo.	por	seu	lado.	amalgamou,	no	âmbito	da	música	popular,	procedimentos	e	
estruturas	de	outros	códigos	e	linguagens	(produção	centrifuga	em	movimento	centrípeto)."32	

	

Em	texto	sobre	Caetano	Veloso,	o	próprio	Augusto	de	Campos	ressalta,	nesse	sentido,	
que	“a	imprópria	ou	insuficientemente	chamada	‘música	popular	-	que	não	é	só	música	e	nem	
é	 tão	 popular	 quanto	 as	 conotações	 do	 adjetivo	 fazem	 supor	 -	 é	 quase	 sempre	 uma	poesia	
musicada.	 Queiram	 ou	 não,	 uma	 modalidade	 de	 poesia.	 Poesia-música.	 Ou	 musica-poesia.	
Paradoxalmente,	o	texto	poético,	aqui,	ganha	o	nome	de	letra”’33.	

Os	concretistas,	no	entanto,	não	influíram	diretamente	sobre	os	tropicalistas	a	ponto	
de	 determinar	 os	 rumos	 do	 grupo.	 A	 dinâmica	 de	 colaboração	 adveio	 do	 fato	 de	 os	 poetas	
reconhecerem	 no	 trabalho	 dos	 tropicalistas	 coincidências	 no	 que	 se	 refere	 ao	 que	 já	
realizavam	havia	uma	década	-	a	revisão	da	literatura	e	da	critica	literaria	brasileira14.	

No	que	toca	à	relação	entre	o	movimento	tropicalista	e	o	cinema,	Ismail	Xavier	indica	
três	características	principais:	em	primeiro	lugar,	o	próprio	caráter	inovador	da	Tropicália	e	sua	
repercussão	sobre	as	técnicas	cinematográficas.	cuja	síntese	seria	conhecida	em	O	Bandido	da	
Luz	Vermelha	 (1968),	 de	Rogério	 Sganzerla.	 de	direta	afinidade	 com	a	 colagem,	a	parodia,	 a	
ironia	 e	 demais	 elementos	da	dinâmica	do	movimento.	 Em	 segundo,	 a	 presença	de	 idéias	 e	
imagens	advindas	da	Tropicalia	em	filmes	como	Macunaíma,	de	Joaquim	Pedro	de	Andrade,	e	
Brasil	Ano	2000,	de	Walter	Lima	Jr.	ambos	de	1969,	além	da	vertente	marginal	de	Bressane.	
Em	terceiro,	a	participação	do	cinema	na	lógica	do	processo	cultural	posterior	ao	golpe	de	64,	
que	se	desdobra	na	ruptura	tropicalista,	de	expressão	decisiva	em	Terra	em	Transe,	de	Glauber	
Rocha,	de	19673'	

Edelcio	Mostaço,	 por	 seu	 turno,	 busca	 as	 origens	 da	 Tropicália	 no	 teatro	 De	 acordo	
com	 o	 ensaísta,	 o	 movimento	 constitui-se,	 sobretudo,	 em	 um	 gesto,	 sob	 a	 égide	 de	 três	
vertentes	básicas:	o	teatro,	o	neo-concretismo	e	o	Carnaval.	Máscaras,	maquiagem	expressiva,	
gestos	 de	 duplo	 sentido,	 cores	 e	 formas	 anti-convencionais,	 roupas	 exóticas,	 gingados	 de	
corpo	 e	 sensualidade,	 danças	 e	 requebros	 afiguram-se	 como	 elementos	 desta	 síntese	 de	
teatralidade.	Segundo	Mostaço,	“incandescendo	o	teatro,	levando	os	signos	da	representação	
dramática	ao	paroxismo,	respondendo	com	imediatez	a	uma	situação	social	presente	nas	ruas,	
O	Rei	da	Vela	e	Roda-Viva	correspondem	à	mais	acabada	feição	do	Tropicalismo	no	teatro”36.	 	

A	 Tropicália	 teve	 suas	 bases	 assentadas	 sobre	 influências	 que	 incluíam	 diversos	
movimentos	 de	 contestação	 artística,	 como	 nos	 referidos	 casos	 modernista	 e	 concretista.	
Enfim,	0	próprio	Torquato	Neto,	em	reportagem	da	revista	Realidade,	de	1968,	já	reconhecia	
que	“o	que	me	preocupava	era	desmitificar	um	valor	estabelecido,	simplesmente	porque	era	
estabelecido”37.	

	

	

	



III.	 TORQUATO	NETO	

	

Integrante	inicial	e	considerado	um	dos	mentores	intelectuais	da	Tropicália,	Torquato	
Pereira	de	Araújo	Neto	nasceu	no	dia	09	de	novembro	de	1944,	em	Teresina,	no	Piauí,	filho	do	
promotor	público	Heli	da	Rocha	Nunes	de	Araújo	e	de	D.	Maria	Salomé,	professora	primária	e	
funcionária	publica.	D.	Salomé	é	filha	de	Torquato	Pereira	de	Araújo	e	Maria	da	Assumpção	da	
Cunha	Araújo	(D.	Siazinha).	O	Dr.	Heli	é	filho	de	Aurino	da	Rocha	Nunes	e	de	D.	Rosa	Pereira	
Nunes.	

A	 Teresina	 do	 nascimento	 de	 Torquato	 era	 simples,	 com	 pouco	 mais	 de	 60	 mil	
habitantes,	 limitada	 pelos	 rios	 Poty	 e	 Panaíba.	 A	 usina	 anunciava,	 diariamente	 às	 21h,	 a	
interrupção	da	energia	elétrica.	

Torquato	cursou	o	jardim	de	infância	no	tradicional	Colégio	das	Irmãs,	em	1948	e	1949,	
tendo	 sido	 transferido	para	o	Colégio	Batista	e	posteriormente	para	o	 Leão	XIII.	Aos	9	anos,	
conforme	depoimento	familiar,	Torquato	escrevia	seu	primeiro	poema:	

0 meu nome é Torquato 
O de meu pai é HELI  
() de minha mamãe 
SALOMÉ 
 E o resto ainda vem por aí. 

Aos	 11	 anos,	 sem	 dinheiro	 para	 comprar	 um	 presente.	 Torquato	 oferece	 a	 D	 Salome	 o	
seguinte	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 mamãezinha 
este singelo presente 
Não é geladeira 
não é máquina nem fogão, 
é um paupérrimo presente 
dado de todo coração 
Muito mais ela merece 
mas eu não pude comprar 
tenho certeza no entanto 
que este muito vai lhe agradar 

	

Em	 1960,	 aos	 15	 anos	 de	 idade,	 os	 pais	 mandaram-no	 para	 o	 internato	 do	 Colégio	
Nossa	Senhora	de	Vitória,	em	Salvador	 -	no	qual	Gilberto	Gil	havia	acabado	de	 se	 formar.	O	
próprio	Torquato	descreve	essa	trajetória:	

"[-	Em	que	ano	você	arribou	do	Piauí	?|	



Em	fins	de	1959,	quando	terminei	o	Ginásio	e	no	início	de	60	eu	fui	estudar	o	Científico	na	Bahia	

[-	Como	você	se	ligou	com	a	turma	Tropicália?]	

Essa	história	é	muito	manjada.	Eu	fui	estudar	na	Bahia	e	lá	encontrei,	conheci	um	bocado	de	gente	no	Colégio	e	tal:	
dentre	estes	tinha	um	que	era	amigo	de	outro	e	tal	e	tal,	e	nessa	cirandinha	eu	cheguei	a	conhecer	Caetano:	depois	
eu	conheci	Gil:	depois	eu	 fui	embora	pro	Rio	de	 Janeiro	em	1962,	eles	 ficaram	 lá;	quando	foi	em	65,	 tem	aquela	
história	conhecidíssima.	Bethânia	foi	pra	Bahia	(sic)	e	aí	começamos	a	fazer	música,	todo	mundo.	 	 Isto	é:	a	gente	
fazia	música,	brincava	com	música,	mas	o	nosso	papo	mesmo	era	cinema:	era	o	que	a	gente	queria	fazer	mesmo."	
38	

Duda	Machado	lembra:	

"Conheci	Torquato	em	casa	de	maus	pais,	na	Salvador	de	1961.	Veio	por	conta	de	alguma	encomenda	ou	
recomendação,	já	que	sua	família	era	do	Piauí	e	meu	pai	também.	Além	da	coincidência	de	estudarmos	no	colégio	
Maristas,	 descobrimos	 afinidades:	 mesmas	 preferências	 literárias	 e	 inclinação	 pelo	 cinema.	 Tínhamos	 também	
dificuldades	semelhantes,	adolescentes:	conflitos	com	a	família,	rebeldia.	Creio	que	isso	ajudou	nossa	aproximação.	
Lembro	dc	uma	conversa	daquela	que	falamos	com	entusiasmo	do	candomblé	como	uma	religião	sein	a	noção	dc	
pecado,	dc	sua	sensualidade	afirmativa	etc.	Era	um	jeito	dc	irmos	à	forra	com	a	nossa	formação	católica.	Mas	nem	
tudo	 era	 província	 ou	 preconceito	 na	 Salvador	 daqueles	 anos.	 Do	 Campo	 Grande	 ao	 Vale	 do	 Canela,	 havia	 um	
extraordinário	ambiente	de	cultura,	uma	universidade	refinada	e	atenta	á	arte	contemporânea.	Escola	dc	música,	
de	dança,	de	teatro,	museu	ativo,	a	pequena	revolução	artística-antropológica	dc	Lina	Bo	Bardi	no	museu	dc	arte	
popular,	clube	de	cinema,	concertos	freqüentes	na	Reitoria	e	no	convento	dc	Santa	Teresa.	Á	nossa	volta,	a	‘Roma	
Negra’,	 na	 expressão	 de	 Roberto	 Rossellini.	 Do	 Rio,	 de	 São	 Paulo,	 vinham	 os	 suplementos	 literários.	 Foi	 esse	
ambiente	que	impulsionou	toda	uma	geração."39	

Em	seu	Verdade	Tropical.	Caetano	Veloso	descreve	da	seguinte	maneira	sua	amizade	
com	Torquato:	

"Ele	me	fora	apresentado	por	Duda,	em	Salvador,	aonde	ele	tinha	vindo	de	sua	Teresina	natal	para	passar	
algum	tempo	antes	dc	seguir	para	o	Rio.	Também	ele	andava	ás	voltas	com	um	caderno	cheio	de	poemas	que	um	
dia	possivelmente	seria	um	livro.	Torquato	adorava	Drummond	e	suas	poesias	eram	francamente	drummondianas...	
diferentemente	dos	baianos,	 que	 tínhamos	 todos	desenvolvido	 algum	 tipo	dc	 critica	 ao	Rio	dc	 Janeiro.	 Torquato	
adorava	o	Rio	á	maneira	dos	 imigrantes	tradicionais...	comprazia-se	em	pedir	a	todos	os	motoristas	dc	táxi	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	'	"	

Antes	de	estreitar	os	laços	com	a	turma	musical	da	capital	baiana.	Torquato	mudou-	se	
para	 o	 Rio	 de	 Janeiro,	 em	 1962.	 onde	 ingressou	 no	 curso	 de	 jornalismo	 da	 Faculdade	 de	
Filosofia	 da	 Universidade	 do	 Brasil,	 o	 qual	 cursou	 até	 o	 segundo	 ano.	 Pouco	 depois,	 já	
trabalhava	 como	 redator	 no	 Correio	 da	Manhã	 e,	 posteriormente,	 no	 suplemento	O	 Sol	 do	
Jornal	dos	Sports.	

Em	1963,	durante	a	 inauguração	do	Teatro	da	UNE,	conheceu	sua	 futura	esposa	Ana	
Maria	Santos	e	Silva,	baiana	de	Ilhéus.	Caetano	Veloso	a	retrata	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	 traziamos	 de	 Salvador”41.	 Carlos	 Calado	 conta	 o	
seguinte	episódio	pitoresco:	

"Muito	 tímido,	 geralmente	 calado,	 entre	 amigos	 Torquato	 revelava	 seu	 humor	 ferino.	 Ana	 jamais	
esqueceu	o	primeiro	passeio	que	fizeram	juntos,	logo	depois	de	ser	apresentada	a	ele	pelo	irmão,	no	final	de	1963.	
Naquela	noite	decidiram	assistir	a	um	show	com	a	sambista	Aracv	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	Aracv	usa	cueca.	Eu	tenho	que	tirar	isso	a	limpo	."'4:	



Torquato	e	Ana	se	casariam	em	janeiro	de	1967	e	teriam,	très	anos	mais	tarde,	o	filho	
Thiago43	

As	 primeiras	 parcerias	 com	 Gil	 e	 Caetano	 só	 começaram	 a	 surgir	 em	 1965	 e	 a	
amadurecer	no	ano	seguinte,	quando	Gilberto	Gil	passou	a	hospedar,	em	São	Paulo,	amigos	
como	 o	 próprio	 Torquato,	 o	 poeta	 e	 letrista	 José	 Carlos	 Capinam	 e	 o	 compositor	 Geraldo	
Vandré44.	Com	efeito,	Torquato	compõe,	em	1965,	em	parceria	com	Gilberto	Gil,	 Louvação,	
que	seria	gravada	por	Elis	Regina	e	Jair	Rodrigues	e	se	tornaria	grande	sucesso	no	programa	0	
Fino	da	Bossa,	da	TV	Record.	

Durante	 o	 1	 Festival	 Internacional	 da	 Canção,	 em	 outubro	 de	 1966,	 Gilberto	 Gil	
interpretou	Minha	Senhora,	mais	uma	parceria	com	Torquato.	Em	julho	de	1967,	foi	lançado	o	
disco	 Domingo,	 de	 Gal	 Costa	 e	 Caetano	 Veloso	 -	 no	 qual	 Torquato	 se	 apresenta	 como	
compositor	de	Minha	Senhora.	Zabelê	e	Nenhuma	Dor.	

No	quadro	tropicalista,	Torquato	Neto	teve	grande	destaque,	ao	participar	ativamente	
tanto	da	concepção	intelectual	do	movimento	como	da	criação	de	várias	de	suas	composições	
mais	marcantes,	como	Geléia	Geral	e	Mamãe,	Coragem	(ambas	presentes	no	disco	Tropicália	
ou	Panis	et	Circensis),	Marginália	II.	Pra	Dizer	Adeus	e	Lei	s	Play	Ihat.	

Após	o	lançamento	do	Tropicalismo,	por	exemplo,	quando	as	ações	do	grupo	passaram	
a	 repercutir	 nos	 meios	 de	 imprensa	 e	 culturais,	 Torquato	 escreveu	 um	 artigo	 intitulado	
Tropicalismo	para	 os	 Principiantes,	 no	 qual	 nomeava	os	 líderes	 da	 nova	 tendência.	 Segundo	
Zuza	 Homem	 de	Mello,	 "Torquato	 Neto	 foi,	 na	 sua	 lucidez,	 o	mais	 teórico	 dos	 tropicalistas	
convictos	 desde	 o	 início.	 Sua	 educação	 e	 formação	 cultural	 lhe	 conferiam	 uma	 posição	 de	
grande	respeito”45.	

No	 Lp	 Caetano	 Veloso,	 de	 1968,	 aparece	 a	 canção	 Soy	 Loco	 por	 Ti,	 América,	 cujo	
debate	sobre	a	autoria	gera	acalorada	discussão	ate	os	dias	de	hoje.	Não	obstante	o	fato	de	a	
letra	constar	como	obra	de	Gil,	Capinam	e	Torquato,	sempre	houve	declarações	-	de	Caetano.	
Augusto	de	Campos,	entre	outros	-	no	sentido	de	não	atribuir	essa	composição	em	particular	a	
Torquato	Neto.	Ana	diria	que	“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"46.	No	
entanto,	o	próprio	Torquato	diria,	ao	ser	 indagado	em	entrevista	sobre	a	canção,	que	“fiz	de	
parceria	com	o	Capinam.	Esta	idéia	de	misturar	duas	línguas	numa	canção	era	do	Caetano.	Ele	
sempre	desejou	uma	musica	assim”47	

Fato	 semelhante	ao	acima	descrito	ocorreria	 com	a	 célebre	Pra	Dizer	Adeus,	 em	um	
dos	 discos	 da	 cantora	 norte-americana	 Sarah	 Vaughan,	 a	 letra	 da	 canção	 apareceria	 tendo	
como	 co-autor,	 ao	 lado	 de	 Edu	 Lobo,	 o	 poeta	 Vinícius	 de	 Moraes.	 Foi	 necessária	 grande	
movimentação	de	 familiares	e	amigos	para	que	a	gravadora	corrigisse	o	erro,	ao	 recolher	os	
discos,	e	emitisse	nota	sobre	o	fato4x.	

Torquato	 Neto	 e	 José	 Carlos	 Capinam	 escreveram,	 em	 1968,	 o	 roteiro	 daquele	 que	
seria	o	primeiro	especial	 de	 televisão	 com	os	 tropicalistas,	 a	 ser	 exibido	pela	 rede	Globo	de	
televisão,	 com	direção	de	Zé	Celso	Martinez.	O	programa	não	 foi	aprovado,	no	entanto,	por	
Lívio	Rangan,	da	Rhodia.	que	havia	firmado	o	contrato	com	Caetano	Veloso	e	Gilberto	Gil49.	



O	fato	e	que	o	inicio	dos	anos	70	presenciaria	novos	rumos	tropicalistas,	sob	o	peso	da	
repressão	da	ditadura.	 Torquato	 rompera	 com	o	movimento	e,	 após	 a	decretação	do	AI-5	 e	
tendo	recebido	uma	bolsa	de	estudos,	viajara	com	Hélio	Oiticica	para	a	Europa,	onde	passou	
alguns	 meses.	 Quando	 de	 seu	 retorno,	 aproximou-se	 dos	 cineastas	 Júlio	 Bressane,	 Rogério	
Sganzerla	e	Ivan	Cardoso,	desafetos	assumidos	do	Cinema	Novo.	Em	1971,	foi	o	protagonista	
de	um	filme	de	Cardoso,	rodado	em	super	oito,	intitulado	Nosferatu	no	Brasil'"	

É	 interessante,	 nesse	ponto,	 ressaltar	 a	 recuperação,	 neste	 ano	de	2002,	 do	 filme	O	
Terror	 da	 Vermelha,	 rodado	 por	 Torquato	 Neto,em	 1972,em	 Teresina,com	 um	 grupo	 de	
estudantes	locais	que	se	organizava	em	torno	do	mimeógrafo	Gramma.	Ana	Maria	Duarte,	ex-
esposa	de	Torquato,	diz	que	“aquilo	tudo	é	muito	Teresina	mesmo,	as	ruas,	os	quintais,	a	casa	
da	mãe,	é	um	retrato	do	lugar	onde	ele	cresceu’01.	

Duda	Machado	traça	o	quadro	do	retorno	de	Torquato	Neto:	

"Depois	de	sua	volta	ao	Brasil,	nos	reencontramos	mais	uma	vez	na	Cinelândia.	no	Rio	já	assombrado	de	
1970.	Seu	abalo	era	visível.	O	jeito	desajeitado	e	tímido	parecia	maior,	com	a	defesa	abaixada	pelos	golpes.	Não	que	
ele	fosse	-	em	esfera	íntima	-	incapaz	de	agressão,	mas	isso	acabava	sempre	em	agressão	maior	a	si	mesmo.	Era	da	
raça	dos	que	são	'a	faca	e	a	ferida'.	

Então	começaram	suas	 idas	para	o	Engenho	de	dentro.	Nossa	realidade	era	um	meio-termo	desgraçado	
entre	 o	 sufoco	 político	 e	 cotidiano,	 a	 destruição	 do	 ambiente	 cultural	 e	 as	 solicitações	 da	 contracultura.	Ocupar	
espaços'	 -	 uma	 imagem	 muito	 empregada	 na	 época	 -	 dava	 conta	 extremamente	 do	 estreitamento.	 Também	 a	
sobrevivência	era	dura	e	magra.	Por	tudo	isso	espantava-me	que	ainda	tivesse	forças	para	iniciativas	como	a	revista	
Navilouca.	

Acima	das	pequenas	polêmicas	da	época,	 sua	 coluna	Geléia	Geral	 interessava-me	porque	o	 seu	 talento	
continuava	 a	 transparecer	 nos	 poemas	 -	 rascunhos,	 ele	 dizia	 -	 ali	 aplicados.	 Numa	 de	 nossas	 últimas	 conversas,	
numa	tarde	de	setembro	de	72	em	Ipanema,	ele	confidenciou	que	estava	começando	a	concentrar-se	num	livro	de	
poemas.”52	

De	fato,	em	época	de	grande	censura,	Torquato	passou	a	exercer	o	papel	de	militante	
da	implantação	da	contracultura	no	Brasil.	O	veículo	mais	efetivo	de	difusão	dessas	idéias	foi	a	
referida	 coluna	Geléia	Geral,	 que	 assinou	 entre	 agosto	 de	 1971	 e	março	 de	 1972	 na	 edição	
carioca	do	Última	Hora.	Caetano,	Gil,	Gal,	os	irmãos	Campos,	Waly	Salomão,	Oiticica,	Macalé,	
entre	outros,	eram	personagens	frequentes	da	coluna,	que	também	apontava	as	novidades	do	
mundo	cultural	

Paulo	Leminski	descreve	da	seguinte	forma	o	jornalismo	de	Torquato:	

"Na	coluna	que,,	longo	tempo,	manteve	no	jornal	Última	Hora,	Torquato	praticou,	em	nível	de	massas,	a	
mais	ágil	das	linguagens:	esplendidamente	subjetiva	,	descontinua,	ideogrâmica,	blocos	carregados	de	eletricidade,	
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	 da	 linguagem.	 Na	 hibridização	 dos	 discursos:	 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	acadcmização,	comercialização	e	careticc.	Breve	nas	telas	deste	
cinema.	Torquato	Neto."”	

Com	relação	à	mítica	revista	Navilouca.	o	próprio	Waly	Salomão	comenta:	

"Foi	 uma	 ação	 ‘monesca',	 de	 momo.	 Todo	 mundo	 pensava	 em	 fazer	 uma	 revista	 e	 pensava	 na	
periodicidade.	Nós	 já	 inventamos	a	 ‘Navilouca',	Torquato	e	eu,	para	ser	uma	edição	única.	 Igual	ao	 ‘Rei	Momo’	 ,.	



que	é	único.	Então	já	havia	essa	visão	carnavalizadora	do	mundo	e	da	vida.	Não	adiantava	a	gente	ficar	lutando	para	
fazer	uma	revista	mensal,	semestral	ou	anual.	Logo	de	cara	nós	botamos	a	marca,	edição	primeira	e	única'.	Ficou	
uma	bela	revista,	uma	revista	emblemática."'1	

O	poeta	reuniu	em	seu	currículo,	ainda,	os	roteiros	de	três	shows	de	sucesso,	Pois	É,	
Maria	 Bethánia	 e	 Ensaio	 Geral,	 e	 composição	 dos	 roteiros	 musicais	 das	 novelas	 Irmãos	
Coragem	 e	 Minha	 Doce	 Namorada.	 Também	 fez	 parte	 do	 grupo	 de	 redatores	 da	 revista	
Cláudia.	do	Jornal	do	Brasil	e	de	O	Estado	de	S.	Paulo	5	

Vale	ressaltar,	contudo,	que,	na	coluna	Geléia	Geral,	de	16/10/71,	Torquato	escreveria	
acerca	de	Gal	Costa:	

"Disse	e	repito:	Gal	é	a	maior	cantora.	E	garanto.	

E	 você,	 bobão	 tropicalista.	 não	 venha	 me	 falar	 cm	 épocas:	 todo	 mundo	 sabe	 que	 existem	 cantores	
maiores	em	cada	‘época',	para	todas	as	‘épocas'	e	que	Araci	é	a	maior	cantora	e	que	Ângela	e	Dalva	também	são	as	
maiores	cantoras	e	que	Elizeth.	ainda,	é	a	maior	cantora.	Mas	se	você	quer	saber	mesmo	da	maior	cantora,	a	que	
sintetiza	melhor	 e	mais	 profundamente	 todas	 as	 épocas	 no	 recado	 desta	 época	 aqui.	 a	 mais	 quente,	 presente,	
perfeita	e	livre	e	eu	lhe	digo.	bobão:	Gal.”56	

Provocativo,	 Torquato	 comprou	 brigas	 com	 a	 indústria	 dos	 direitos	 autorais	 do	 pais,	
com	sambistas	como	Ataulfo	Alves	e,	conforme	mencionado,	com	cineastas	cinema-	novistas	
como	Glauber	Rocha	e	Caca	Diegues'.	

Na	manhã	de	10	de	novembro	de	1972,	ano	que	marcou	o	retorno	de	Caetano	e	Gil	ao	
Brasil.	 Torquato	 Neto	 foi	 encontrado	 morto	 no	 banheiro	 de	 seu	 apartamento.	 O	 poeta	 e	
letrista	vedara	a	 janela	e	as	entradas	de	ar	e	abrira	o	gás	do	aquecedor.	Deixou	um	bilhete,	
escrito	 em	 três	 paginas	 de	 frases	 entrecortadas	 e	 desiguais.	 No	 final	 deste,	 pedia	 que	 não	
acordassem	o	filho,	de	três	anos:	

"	Vocês	aí.	peço	o	favor	de	não	sacudirem	demais	o	Thiago.	Ele	pode	acordar"	

Torquato	Neto	consumia,	já	á	época	da	Tropicalia,	quantidade	elevada	de	álcool,	o	que	
parece	ter	acentuado	o	estado	depressivo	e	auto-destrutivo	que	o	perturbou	em	particular	nos	
últimos	 quatro	 anos	 de	 vida.	 Por	 vontade	 própria,	 chegara	 a	 procurar	 clínicas	 de	
desintoxicação	-	foram	nove	internações,	no	Rio	de	Janeiro	e	até	em	Teresina'.	

Ana	comentou,	sobre	as	crises	de	Torquato,	que	"mesmo	estando	perto	não	percebia	
com	 clareza...	 Ele	 tinha,	 por	 exemplo,	 uma	 enorme	 coleção	 de	 literatura	 de	 cordel.	
Devagarzinho,	ele	passou	adiante	um	por	um.	Começou	a	queimar	os	textos,	alguma	coisa	eu	
ainda	consegui	salvar,	mas	um	dia	ele	quebrou	a	maquina	de	escrever	e	disse	que	nunca	mais	
escreveria"'9	

Não	deixa	de	 ser	 importante	o	 fato	de	ele	haver	 retornado	a	 sua	cidade	natal	nesse	
período.	 A	 ligação	 de	 Torquato	Neto	 com	o	Piauí	 pode,	 em	um	primeiro	momento,	 parecer	
tênue,	tendo	em	vista	o	fato	de	sua	carreira	ter-se	construído	fora	de	Teresina.	

No	entanto,	o	estreito	contato	mantido	por	Torquato	com	a	 família	pode	ser	notado	
em	relatos	pitorescos,	como	o	que	remete	já	à	sua	mudança	para	o	Rio	de	Janeiro:	“além	da	
mesada	 enviada	 pelo	 pai,...	 Torquato	 continuou	 recebendo,	 religiosamente,	 uma	 caixa	 de	
produtos	 de	 higiene	 e	 mantimentos	 enviados	 pela	 mãe...	 entre	 outros	 itens,	 não	 faltavam	



sabonetes	Alma	de	Flores,	pasta	dental	Phillips	e	lenços	bordados	com	as	iniciais	TN.	Sem	falar	
nas	roupas,	sempre	as	mais	tradicionais	e	cafonas,	que	acabavam	transformando	o	rapaz	em	
uma	figura	pitoresca’60	

Tendo	falecido	no	Rio	de	Janeiro,	o	corpo	do	poeta	foi	embalsamado	e	levado	de	avião	
para	o	sepultamento	em	Teresina.	O	jornalista	Hélio	Werneck	assim	narrou	o	fato:	

"Ele	voltou	para	sua	terra	pobre	e	digna,	devolvido	e	íntegro.	Era	um	poeta	do	seu	tempo,	aquele	menino	
musical	e	complicado,	da	complicação	dos	iluminados."61	

O	 livro	póstumo	Os	Ultimas	Dias	de	Paupéria,	publicado	em	1973,	foi	organizado	por	
Wally	Sailormoon	(hoje	Waly	Salomão)	e	por	Ana.	Segundo	Paulo	Leminski,	o	livro	representa	
“vitrina	 dos	 vários	 momentos	 possíveis	 de	 Torquato;	 em	 letra,	 poesia	 escrita,	 ensaios	
jornalísticos,	 fragmentos	 de	 diários,	 retrato	 estilhaçado	 de	 um	 poeta	 por	 outro	 poeta".	
Acompanhava-o	um	compacto	simples,	com	Três	da	Madrugada	e	Todo	Dia	é	Dia	D,	cantadas	
respectivamente	por	Gal	Costa	e	Gilberto	Gil.	Waly	Salomão	comenta	o	livro:	

"Vi	e	ouvi:	Torquato	me	contou	num	bar	que	existia	na	Avenida	Ataulfo	de	Paiva...	que	queria	fazer	um	
filme	chamado	Os	Últimos	Dias	de	Paupéria'.	Nada	restou	deste	anteprojeto.	Não	foi	encontrado	nenhum	resquício	
de	 roteiro,	 nenhum	 fiapo	 de	 argumento	 ou	 diálogo...	 Para	 preservar	 a	 sua	 intensa	 carga	 de	 sinais,	 usei-o	 como	
embira	ou	cipo	ou	cordão	do	feixe	de	textos,	crônicas,	poemas,	cartas	e	depoimentos	de	sanatório	que	foi	lançado	
cm	1973...	Foi	um	trabalho	de	resgate	que	recusava	a	linearidade,	pois	se	desdobrava	em	ziguezagues.”	

Em	1982,	como	parte	das	homenagens	pelo	décimo	aniversário	da	morte	do	poeta,	o	
livro	 foi	 republicado,	 em	edição	 revista	 e	 ampliada.	Além	de	um	 livro	 intitulado	Pesinho	pra	
Dentro,	Pesinho	pra	Fora,	ao	qual	o	próprio	Torquato	fez	referência	e	que	seria	publicado	no	
âmbito	da	coleção	Na	Corda	Bamba,	coordenada	por	Capinam	e	Salomão,	há	notícias	que	dão	
conta	 da	 existência	 de	 vários	 textos	 inéditos	 de	 Torquato	 Neto,	 como	 um	 suposto	 livro	
inacabado	chamado	O	Fato	e	A	Coisa.	Em	1997,	quatro	poemas	de	Torquato	foram	incluídos	
na	 edição	 bilíngüe	Nothing	 the	 Sun	 Cold	 Not	 Explain,	 organizada	 por	Michael	 Palmer,	 Régis	
Bonvicino	e	Nelson	Ascher,	e	publicada	em	Los	Angeles.	

Recentemente,	foi	lançado	o	songbook	Todo	Dia	é	Dia	D,	compilado	por	Ronaldo	Basto	
e	 Leonel	 Pereda,	 com	 as	 composições	 de	 Torquato	 Neto	 em	 interpretações	 de	 diversos	
artistas.	Há	notícia,	ainda,	de	que	se	encontra	no	prelo	o	 livro	Torquatália,	de	dois	volumes,	
que	ampliaria	o	conteúdo	de	Os	Últimos	Dias	de	Paupéria,	além	de	uma	biografia	que	começa	
a	ser	pesquisada	pelo	jornalista	Toninho	Vaz.	

	

	

	

	

	

	

	



IV.	 BIOGRAFEMAS	POÉTICOS	E	MUSICAIS	

	

Paulo	 Machado	 aponta	 que,	 embora	 Assis	 Brasil	 tenha	 estabelecido	 relações	 de	
identidade	estilística	entre	o	poeta	e	os	beatniks	Jack	Kerouac	e	Alan	Ginsberg	(em	particular	
este	último),	Torquato	Neto	havia	posto	em	curso	uma	poética	de	resistência	cultural,	que	tem	
origem	 e	 desenvolvimento	 em	 Gregório	 de	Mattos,	 Tomás	 Gonzaga,	 Sousândrade,	 Augusto	
dos	 Anjos,	 Oswald	 de	 Andrade	 e	 Drummond.	 Segundo	Machado,	 “na	 linguagem	 poética	 de	
Torquato	Neto,	estes	referenciais	culturais	estão	presentes	e	conscientemente	digeridos"63.	

Os	biografemas	aqui	reunidos	têm	sua	origem	nos	poemas	e	escritos	reunidos	em	Os	
Últimos	 Dias	 de	 Paupéria,	 e	 nas	 canções	 por	 ele	 compostas,	 com	 particular	 atenção	 às	
passagens	que	remetem	as	lembranças	pessoais	de	Torquato	Neto.	

Com	relação	à	coluna	Geléia	Geral	destacam-se	os	seguintes	trechos:	

	

"Por causa do "Seu Sete da Lira' a televisão vai passar baixo agora. É mesmo que estar vendo os 
meus tempos de escola primária. O final do recreio, o bedel, o bedel, o apito... "6 9 71 

"2 Thiago, meu filho, continua crescendo e reparando. E agora? Continuemos, parar é que não é 
possível.. Apocalipse só se for agora, eu só quero saber do que pode dar certo e não é perto nem está no fim. 
Faz uma ano que eu me dizia, no hospício: isso aqui não pode ser um refúgio e foi assim que eu saí por aí, foi 
por isso. Abaixo os meus refúgios, chega. "2 II 71 

... Dá duro na reportagem que você esta fazendo agora, ela pode ser o prémio do ano passado.- 
Segunda Flor do Mal nas bancas por aí, saibam. E transem. O Piauí esta ficando cada dia mais perto. 
Socorro! Fim. 12 1171 

Minha esperança é quando eu chego em casa: respirar e brincar com Thiago. Enquanto eu estiver 
atento, etc. Meu lugar não é o meu refúgio: é a minha vida, começo, meio e fim. 4 1 2 7 1  

Papo comprido com Rogério Duarte num botequim da Rua Siqueira Campos, pleno setenta, numa 
noite que me lembrou do segundo Curtisom (Naná: Africadcus). Mesa de garrafas e Rogério Duarte sobre 
umas pessoas de branco: 

Let’ s play that? 

...Uma outra conversa muito tempo antes, nos sessenta e oito de tantos, com Augusto de Campos, 
em São Paulo. Desafinar o coro dos cotentes, desafinar. 

E depois umas tardes de fogo no mormaço de outubro e de novembro pelos corredores de um 
hospital no Engenho de Dentro, chamado Pedro II.  Quibe  com fanta-uva debaixo de mangueiras e uns 
homens de branco e uma multidão de azul em fila indiana com um prato na mão. Onde andarão os outros? 

- Na Bahia, em 1960. Homero Mesiara declamava pelo quarto o poema de sete faces de Carlos 
Drummond de. Andrade. 

Macalé me beija, Macalé me abraça, Macalé me liga na televisão e me dá presentes quando eu 
apareço no fim de semana que me resta, me restava. Sailormoon reaparece carregando um fardo e uma 
máquina superoito, Duda dirige o show de Gal Deixa Sangrar. Tudo isso e uma sugestão: Let’ s play that 

□ E de bater na máquina como se fosse com a ponta da cabeça, uma letra para Naná e uma música 
com Macalé - dois anos depois do desastre, pleno setenta. 

□ Eis a cantiga. 
Quando eu 
nasci Um 
anjo morto 
Louco solto 
louco Torto 
pouco 
morto 
Veio ler a minha mão: 
Não era um anjo barroco: 



Era um anjo muito pouco, 
Louco, louco, louco, 
louco Com asas de 
avião: 
E eis que o anjo me 
disse Apertando a 
minha mão Entre um 
sorriso de dentes: 
Vai bicho: 
desafinar o coro dos contentes. 
Agora então: Lct’s play that? Lct’s play that? Lcts play tliat? Câmbio. Macau. 19 01 72 

Os	 trechos	 que	 Torquato	 escreveu	 durante	 os	 períodos	 de	 internação	 foram	 chamados	 por	
Waly	Salomão	de	D’	Engenho	de	Dentro:	

	

Dia 7 10 

um recorte no meu bolso, escrito ontem cedo, ainda em casa: 'quando uma pessoa se decide a 
morrer, decide, necessariamente, assumir a responsabilidade de ser cruel: menos consigo mesmo, é claro, é 
difícil, para 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 tornei 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 rogéno esteve 
aqui, antes... 

12 10 

eu queria escrever sobre ana, mas 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... 

O	 livro	 contém	 vários	 escritos	 esparsos	 de	 Torquato,	 no	 qual	 são	 feitas	 referências	
pessoais	 e	 as	 viagens	 realizadas	 por	 Torquato,	 o	 que	 inclui	 o	 trecho	 do	 livro	 intitulado	 A	
matéria	O	material:	

	

É bom anotar o seguinte detalhe que percebi ontem, enquanto atravessava os andes e você dormia: 
segue-se por onde se anda e como: a realidade me dá sua resposta e eu reajo a seguir (sempre consigo 
suportar o tipo da tal resposta) e a coisa segue rendendo, etc. etc. até que a morte nos separe. Mais: a prisão, 
o hospício, a burocracia repressiva dos esquemas, o apartamento apertado no meio de apartamentos - enfim, 
esses lugares forçados podem (e devem, como exercício de vida), ser curtidos segundo os papos da política, 
da psicologia, etc. mas em nenhuma hipótese podem servir como refúgio contra, refúgio contrário, 
apocalíptico do tipo suicida (a mais "doce '' tentação, a mais "cruel "' e a mais "malandra ", saco, soluço, 
banheiro), o hospício é o lugar mais fundo que eu conheço - mas isso não é desculpa para que EU o 
transforme em refúgio, o fundo do poço e o lado de fora... meu corpo é o meu ideal, é o que eu quero fazer de 
mim, é o que está á solta vibrando, meu cheiro, minha consciência, meu amor por quem eu amo, minha 
presente presença no mundo estampada na cara, escondida, estampada na cara que eu sinto, estilo de luta: de 
vida e de morte, da vida. E eu me viro ao teu lado, te acordo, te beijo, te amo, ana. 

17/9/71 

quando eu 
estava para 
completar 25 
anos 



eu estava em paris 
e estava ouvindo o disco de 
caetano e depois pensei: SIM 
... 
Eu tinha quase 25 anos em 
Paris no dia de hoje. 

paris. 9 10 69 

quero me sentar 
do lado de lá do sena: mas 
que lado ainda ò este? Mas 

... 
ora. meu saco, ora meu saco,ora meu saco, 
ora meu sacro coração fatal 
natal 
a escrota embriagada lá de lá 
de teresina. torquato ainda 
assina e pede desculpa pelos 
eRRos. 

e sei vai, o meu adeus, os meus. 

torquato neto falou sobre outros poetas e calou-se em silêncio pelo que lhe protege. 
	

	

Há,	ainda,	escritos	sobre	a	própria	Teresina,	como	no	caso	deste	 trecho	usado	como	
roteiro	 do	 filme	 Adão	 e	 Era	 do	 Paraíso	 ao	 Consumo,	 que	 se	 encontram	 no	 segmento	
denominado	IR	VER	OU	VIR:	

	

"a coroa do rio poti em teresina lá no piauí. areia palmeiras de babaçu e 
céu e água e muito longe, depois, um caso de amor um casal uns e 
outros, procuro para todos os lados localizo e reconheço, meu chicote na 
mão e os outros: a hora da novela o terror da vermelha 
o problema sem solução a quadratura do circulo o demónio a águia o número 

">T 
do mistério dos elementos os quintais da minha terra è a minha vida; 
o faroesteiro da cidade verde 

estás doido então? (sousãndrade). 
 ela me vê e corre, praça joão luis ferreira, 

esfaqueada num jardim  
estudante encontrado morto 

ando pelas ruas tudo de repente é novo para mim. a grama, o meu caso de  
amor, que persigo, esses meninos me matam na praça do liceu, conversa 
com gilberto gil  
e recomeço a  
vir ver ou 
aqui onde herondina faz o show 
na estação da estrada de ferro teresina—são luis um dia de manhã  
ali 

onde etim é sangrado  

TRISTERESINA 



uma porta aberta semiaberta penumbra retratos e retoques 
eis tudo,observei longamente, entrei saí e novamente eu volto enquanto 
saio,uma vez ferido de morte e me salvei 
o primeiro filme todos cantam sua terra 
também vou cantar a minha 
... 

e deu-se que um dia eu o matei, por merecimento. 

sou um homem desesperado andando á margem do rio parnaíba. 

... 

TERESINA 

zona tórrida musa advir 
uma ponta de filme - calças amarelas  

quarto número seis sete cidades 

1972 

No	caso	das	composições	do	poeta.	A	Rua,	resultado	de	parceria	entre	Torquato	Neto	e	
Gilberto	 Gil,	 de	 1965,	 pode	 ser	 apontada	 como	 uma	 das	 canções	 de	 Torquato	 nas	 quais	 as	
lembranças	da	infância	e	da	terra	natal	são	evocadas	com	maior	força:	

Toda rua tem seu curso 
Tem seu leito de água clara 
Por onde passa a memória 
Lembrando historias de um tempo 
Que não acaba 
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 
    È, São João, ê, Pacatuba. 

È, rua do Barrocão  
È,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 



 E. minha rua. meu povo  
É, gente que mal nasceu  
Das Dores, que morreu cedo  
Luzia, que se perdeu Macapreto. Zé 
Velhinho  
Esse menino crescido 
 Que tem o peito ferido . 
 Ainda vivo, não morreu  
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 para matar esta saudade 
Ê, São João,ê, Pacatuba. 
Ê,rua do Barrocão 

Ou,	ainda,	em	Deus	vos	Salve	Esta	Casa	Santa,	feita	com	Caetano	Veloso	e	gravada	por	
Nara	Leão:	

um bom menino perdeu-se um dia  
entre a cozinha e o corredor 
o pai deu ordem a toda família  
que o procurasse e ninguém o achou  
a mãe deu ordem a toda a policia  
que o perseguisse e ninguém  
                                          o achou 
 
Pra	 Dizer	 Adeus	 também	 constitui	 exemplo	 de	 profunda	 poesia	 confessional	 de	

Torquato.	 Edu	 Lobo	 comentou	 que	 a	musica	 decorreu	 de	 trabalho	 "durante	 três	meses	 em	
1966,	depois	que	fui	apresentado	a	ele	por	Ruy	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”64:	

	

Adeus 
Vou pra não voltar  
e onde quer que eu vá 
 sei que vou sozinho  
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 amo foi tanto 
e no entanto eu queria dizer 
vem 
eu só sei dizer 
vem 
nem que seja só 
pra dizer adeus 
 
 



Mamãe	Coragem,	do	disco	Tropicália	ou	Panis	et	Circensis,	parece	mandar	mensagens	
sobre	 a	 partida	 do	 poeta	 -	 sua	 ida	 ao	 Rio	 de	 Janeiro,	 sua	 decisão	 de	 unir-se	 aos	 artistas	 da	
Tropicalia	ou	mesmo	seu	desaparecimento	precoce:	

	

mamãe mamãe 
não chore  
a vida é assim 
mesmo e eu  
fui-me embora  
eu nunca mais 
vou voltar  
por aí 
mamãe mamãe 
não chore  
a vida é assim 
mesmo e  
eu quero ú isto 
aqui 

A	 canção	 traz	 passagens	 que	 parecem	 fazer	 clara	 referência	 ao	 cotidiano	 da	 mãe	
distante:	

mamãe mamãe 
não chore  
pegue uns panos 
pra !avar  
leia um romance  
veja as contas do 
mercado  
pague as 
prestações 
... 
leia "alzira a 
morta-virgem " o 
“grande 
industrial " 

Favaretto,	 por	 sua	 vez,	 enxerga	 em	Mamãe	 Coragem	 uma	 contraposição	 do	 espaço	
urbano	 da	 cidade	 grande	 ao	 espaço	 doméstico	 de	 classe	média,	 ao	 aludir	 à	 ruptura	 com	 a	
família	por	parte	de	jovens	decididos,	à	busca	de	uma	vida	aberta,	perigosa	e	mutável.	O	autor		
ressalta,	ainda,	a	belíssima	paródia	de	um	verso	de	Coelho	Neto	sobre	a	grandeza	de	ser	mãe,	
invertendo	o	seu	sentido	e	conotando	crueldade:	

Ser mãe é 
desdobrar fibra 

Por fibra os 
corações dos 
filhos 

Na	 canção	Um	Dia	Desses	 Eu	me	Caso	 com	Você,	 gravada	por	Paulo	Diniz,	 em	1984,	
Torquato	 deixa	 transparecer	 a	 relação	 entre	 a	 vida	 no	 Rio	 de	 Janeiro	 e	 a	 recordação	 de	
Teresina.	Além	disso,	retoma	um	verso	de	A	Rua	(“meu	tempo	de	brincar	já	foi-se	embora’):	

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 
 
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 vocè: 
 
pra terra 
onde nasci ai 
ai 
não volto nunca mais  
e esta cidade alheia tem segredos  
que eu faço tudo pra não 
compreender 
 
Em	Brasa	 Samba,	 feita	 para	 o	 carnaval	 em	 Teresina,	 Torquato	 faz	menção	 a	 uma	das	

principais	avenidas	de	Teresina:	

É tempo do tempo 
esquentar      pandeiro, 
tan-tan. tamborim e  o 
quente pra gente  
é se apresentar  
sambando na Frei 
Serafim 

	

Torquato	por	vezes	 repetia	 trechos	de	poemas	em	diferentes	 composições.	A	 letra	de	
GO	Back	-	da	qual	há	diversas	versões	-	foi	retomada	em	Consolação	

(Go Back) 
 
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 
 do que pode dar certo  
não tenho tempo a perder 



 
(Consolação) 
 você me pede  

quer ir pro cinema 

 só que não dá pé de dar  

morena 

nunca mais vou pro cinema  

com você: 

... 

e você condena 
... 

 
 
Em	Todo	Dia	ê	Dia	D.	Torquato	faz	diversas	auto-referências:	

Desde que saí de casa.  
trouxe a viagem da volta  
gravada na minha mão  
enterrada no umbigo 
 dentro e tora assim comigo 
 minha própria condução 
... 
tamar-te a morte morrer 
 há urubus no telhado e a carne seca 
 é servida: um escorpião encravado  
na sua própria ferida, não escapa: só escapo 
 pela porta da saída). 

	

	

Conquanto	a	crítica	posterior	aos	 fatos	possa	ser	atrapalhada	por	um	viés	que	guia	a	
interpretação	 para	 o	 que	 se	 supõe	 ver.	 torna-se	 praticamente	 impossível	 não	 relacionar	 a	
poesia-música	de	Torquato	Neto,	para	utilizar	o	termo	de	Augusto	de	Campos,	com	o	destino	
trágico	do	poeta.	

	

	

	

	

	

	

	

	



V.	 BIOGRAFEMAS	EM	DEPOIMENTOS	

	

Neste	 trecho	do	 trabalho,	os	biografemas	de	Torquato	aparecem	em	declarações	de	
diversas	pessoas	sobre	o	poeta.					

"E	preciso	acabar	de	vez	com	clichê	de	que	Torquato	Neto	era	um	maníaco	depressivo,	
ignorando-se	 a	obra	do	compositor	e,	pior	ainda,	escamoteando	dados	sobre	a	sua	pessoa.	
Por	exemplo:	ignora-se	a	militância	de	quem	foi	o	primeiro	a	contestar	sem	medo	e	incomoda	
até	hoje.	Ele	teve	a	coragem	de	brigar	com	as	esquerdas,	com	o	pessoal	do	cinema	novo.	Ele	
não	 era	 um	 homem	 de	 rebanho,	 ele	 só	 era	 fiel	 com	 a	 revolução.	 Lutou	 pela	 imprensa	
underground	contra	a	caretice	do	Pasquim.	É	preciso	resgatar	a	dignidade	humana	contra	todo	
o	reacionarismo	que	só	lhe	viu	como	um	poeta-suicida.	Todo	ser	inteligente	pensa	na	morte.	
Louvação	é	um	hino	à	vida.	A	visão	trágica	que	alguns	poetas	têm	sobre	TN	é	perigosa	porque	
pode	esvaziar	o	conteúdo	de	sua	obra.	Fomos	internados	no	mesmo	hospício	-	o	Engenho	de	
Dentro	-	e	tenho	certeza	que	eram	poucos	os	que	o	compreendiam.	Para	mim,	concluindo,	TN	
era	o	nosso	Maiakóvski.		Morreu	assim	que	deu	o	seu	recado,	aos	28	anos,	quando	encheu	o	
saco.	Não	ficou	aqui	para	pedir	emprego	a	ninguém."66		

(Rogério	Duarte)	

"Conheci	Torquato	no	Rio	em	1963,	Ele	era	uma	pessoa	meiga,	doce.	O	vampiro	era	
somente	um	personagem,	ele	não	era	pessimista	nem	sombrio.	Sombrio	era	o	Brasil	naquela	
época,	 o	 que	 o	 deixava	 ea	 todos	 nós	muito	 abalados	 e	 sem	 perspectivas.	 Antes	 de	morrer,	
deixou	um	projeto	de	um	filme,	mas	começou	a	queimar	tudo	que	tinha.	Um	dia	fui.	escondida	
com	 a	 empregada,	 tentar	 salvar	 alguma	 coisa	 que	 não	 tinha	 sido	 incinerada.	 Ele	 já	 se	
preparava	para	partir.	Acho	que	ele	viveu	a	intensidade	dessa	espera	sem	sofrimento.'"'	

(Ana	Maria	Duarte	Araújo,	ex-esposa	de	Torquato)	

"Conheci	Torquato	Neto	através	de	Waly	Salomão,	no	Shopping	da	Siqueira	Campos,	
no	Rio.	Isto	era	novembro	de	71.	Voltei	a	ver	Torquato	no	verão	da	Bahia	cm	72.	Torquato	de	
olhos	e	boca	vermelha,	cabclos	cm	chama	pela	Avenida	Sete.	Essa	foi	a	imagem	que	me	ficou	
na	 cabeça.	 Torquato	pela	 Sete,	 vertiginoso,	 volátil,	 dando	pérolas	 aos	 porcos,	 cm	 sua	 geleia	
geral	lisérgica.	Na	Bahia	ele	me	pede	colaboração	para	Geléia	Geral	e	parte.	Foi	a	Geléia	Gerai	
que	me	 lançou	para	o	mundo	das	artimanhas	em	geral.	72.	Rio	Navilouca.	sai	pela	tangente.	
Em	novembro.	 Londres,	 soube	da	morte	de	Torquato.	No	ato	cantei:	 Em	Mangueira	quando	
morre	um	poeta...'.	Torquato	meu	padrinho	take	5."'*	

(Chacal)	

"Corre	país	afora	uma	 lenda-crença	de	que	só	se	pode	confiar	em	quem	olha	para	o	
interlocutor	direto	nos	olhos.	Pouco	importa	se	a	criatura	olhada,	quer	dizer,	fisgada,	careça	de	
lente	de	contato	ou	sofra	da	catarata	ou	de	algum	outro	problema	ótico.	Ou	até	mesmo	não	
mais	 possua	 olhos.	 O	 ótico	 aqui	 se	 converte	 cm	 ético	 porque	 olhos	 nos	 olhos	 dissiparia	
qualquer	nesga	dc	sombra	da	alma,	 trespassaria	qualquer	névoa	psicológica.	Quem	não	olha	
nos	olhos	do	outro,	bom	sujeito	não	é.	Seja	mania	nacional	ou	legado	da	cristandade.	Torquato	



Marginália	Neto	recusou	esse	raio	X	introspectivo.	Seus	versos	cantam	0	opaco	oposto:	‘Você	
olha	 nos	 meus	 olhos	 e	 não	 vê	 nada./	 É	 assim	 mesmo	 que	 eu	 quero	 ser	 olhado'.	 Vontade	
(incipiente	ou	poderosa?)	de	Torquato	Neto	escapar	do	olho	de	 seca-pimenteira	nacional.	A	
tortura	do	olho	grande	do	vigia.	A	ditadura	do	Panopticom	de	Pindorama,	ao	 tiro	da	mirada	
paralisante	medusadora."	

"Talvez	 mordido	 pelo	 escorpião	 do	 seu	 signo	 zodiacal.	 Torquato	 grudou	 em	 si	 a	
‘persona'	de	um	anjo	que	se	queria	ainda	mais	torto	que	o	anterior	anjo	‘gauche'	de	Carlos.	Em	
vez	 de	 tomar-se	 critico	 irônico	 ou	 pagão	 politeísta	 adorador	 do	 mundo	 multifacetado.	
Torquato	Neto	‘paganinizou-se'	num	moto	perpétuo	dc	auto-imolação...	Torquato	era	um	anti-
militarista,	 anarquista,	 simpatizante	 da	 nova	 esquerda,	 apartidário,	 enxotado	 para	 o	 que	
Auden	designava	"subúrbio	da	discórdia’,	um	Pierrot	le	fou’	tímido-tropical...”09		

(Waly	Salomão)	

	

“Foi	na	casa	do	Hélio	Oiticica,	no	final	de	68,	que	eu	conheci	Torquato	Neto.	Na	época	
eu	fazia	o	jornal	do	colégio	e	o	Torquato	fez	um	artigo.	Depois	viajou	e	só	voltou	em	71.	Hoje	
não	saberia	dizer	porque	o	convidei	para	fazer	o	filme	Nosferatu	no	Brasil.	A	escolha	acabou	
sendo	superacertada.	A	presença	dele	alterou	o	resultado	do	filme	e	se	transformou	no	único	
filme	 cult’	 do	 Brasil.	 Sem	 dúvida	 ele	 era	 um	 Nosferatu,	 adorava	 vampiros.	 Tínhamos	 um	
contato	diário	e	ficamos	amigos	na	época	da	Navilouca	e	fomos	de	carro	para	Bahia	Torquato,	
Ana	e	eu,	para	passar	o	carnaval.	Ele	era	uma	pessoa	superligada.	Os	nativos	de	escorpião	não	
temem	a	morte,	e	Torquato	deixava	referências:	 'vou	para	não	voltar'.	Mas	não	vejo	a	morte	
dele	como	resultado	de	um	martírio,	ele	comandou	sua	própria	morte."	(Ivan	Cardoso)	

"Eu	 tinha	 uma	 'teoria	 do	 suicídio'.	 Quanto	mais	 próximo	 você	 está	 da	 palavra,	mais	
você	se	mata.	Então,	os	escritores	cm	geral	se	matam	mais	que	os	pintores.	E	os	pintores	se	
matam	mais	que	os	músicos.	É	raro	ver	músico	suicida	-	mas	existe.	O	Torquato	era	um	pouco	
de	todos	eles.	Tentou	três	vezes	a	morte	e	conseguiu	no	fim.	Não	sei	se	foi	o	escritor,	o	músico	
ou	o	visualista	que	morreu	na	ocasião."	

(Décio	Pignatari)		

O	mesmo	 Pignatari	 concederia	 entrevista	 ao	 poeta	 e	 jornalista	 Régis	 Bonvicino,	 em	
1982,	exclusivamente	acerca	de	Torquato	Neto,	a	qual	segue	transcrita:	

“Como	 você	 situaria	 Torquato?	 Um	 poeta	 letrista	 ou	 um	 poeta	 que	 fazia	 poesia	
escrita?”	

Torquato	 era	 um	 criador-representante	 da	 nova	 sensibilidade	 dos	 não-especializados.	 Um	
poeta	da	palavra	escrita	que	 se	 converteu	á	palavra	 falada.	não	 só	a	palavra	 falada	 idioletal	
brasileira	mas	a	palavra	falada	internacional.	A	palavra	falada	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	 companheiros	 baianos.	 Era	 mais	 de	
ideologia	do	que	de	magia.	



O	 trabalho	de	Torquato	representa,	a	meu	ver,	a	projeção	de	certos	modos	de	operar	
da	arte	construtivista,	como	a	montagem,	numa	sensibilidade	pop.	Você	concorda	com	isto?	

Talvez	 que	 o	 pop-construtivismo	 seja	 insuficiente	 para	 caracterizar	 o	 traço	 distintivo	 de	
Torquato,	 já	 que	poderia	 ser	 aplicado	 a	 outros,	 na	música	 e	 fora	 dela.	Mas	 se	 aceitarmos	 a	
idéia,	 que	 me	 parece	 interessante,	 ele	 estaria	 	 mais	 para	 Antonio	 Dias	 do	 que	 para	 Hélio	
Oiticica.	Torquato	não	confundia	Oswald	de	Andrade	com	Zé	Celso.	Outros	podiam	esconder	a	
cabeça.	ter	receio	dc	parecer	high	brow.	Não	Torquato.	Seu	repertório	cultural	era	mais	amplo,	
seus	 roteiros	mais	 seguros.	 A	 expressão	 geléia	 geral,	 que	 criei	 e	 empreguei	 cm	 1963,	 numa	
discussão	 com	 Cassiano	 Ricardo,	 ao	 expulsá-lo	 da	 revista	 Invenção,	 transformou-se	 num	
miniprograma	crítico-criativo	para	Torquato,	que	não	só	a	utilizou	na	letra	famosa	dos	templos	
da	Tropicália,	como	com	ela	batizou	a	coluna	que	manteve	na	Última	Hora,	do	Rio	dc	Janeiro.	
Seu	modo	dc	proceder	na	montagem/colagem/bricolagem	tinha	uma	certa	orientação,	não	era	
errático.	

Você	 afirmou,	 num	 de	 seus	 últimos	 artigos,	 que	 Oswald	 de	 Andrade	 foi	 o	 elemento	
radicalizador	do	processo	de	renovação	empreendido	pelos	nossos	modernistas.	Este	mesmo	
raciocínio	poderia	ser	transposto	para	Torquato	em	relação	ao	Tropicalismo?	

Não	 sendo	 cantor	ou	 compositor	 c	 provável	 que	 se	 sentisse	 atraído	para	uma	 visão	 cultural	
mais	ampla,	uma	vez	que	seu	engajamento	crítico-criativo	não	podia	compromissar-se	com	a	
necessidade	dc	manter	a	"solidariedade	baiana"	do	movimento.	Embora	reconheça	nele	uma	
vocação	para	o	radical,	não	acho	que	tenha	representado	a	função	oswaldiana	a	que	você	se	
refere.	 Se	 houve	 tal	 ponta-de-lança	 radical,	 ela	 foi	 antes	 representada	 por	 Rogério	 Duprat.	
Quem	ouve	música	e	não	apenas	letra	pode	constatar	isso.	Em	complexidade	e	qualidade,	não	
há	nada	semelhantes	aos	arranjos	de	Duprat	na	MPB.		Prefiro	dizer	que	

Torquato	 foi	o	Mário	Faustino	do	 tropicalismo,	o	Mário	 tragicamente	morto	dez	anos	antes.	
Ambos,	mortos	vocacionais.	

Qual	a	importância	de	Torquato	como	articulista,	polemista,	e	ator,	para	o	surgimento	de	um	
novo	cinema	(Rogério	Sganzeria,	Júlio	Bressane)	em	oposição	ao	“cinema	novo”?	

Separado	 dos	 baianos,	 migrou	 para	 outros	 códigos.	 De	 sua	 coluna	 na	 Última	 Hora	 carioca,	
infelizmente	 de	 curta	 duração,	 abriu	 fogo	 contra	 o	 cinema	 novo,	 que	 já	 estava	 se	
academizando	nos	cargos	e	verbas	oficiais.	E	apoiou	a	marginalidade	dos	experimentalistas	(e	
isto	 poderá	 ter-lhe	 custado	 a	 coluna),	 como	 Sganzeria.	 Bressane,	 Ivan	 Cardoso,	 Luis	 Otávio	
Pimentel	que	representavam	o	lado	urbano	universalista	do	cinema	brasileiro.	Como	ator,	foi	
Nosferatu	 vampirizando	 baianos,	 no	 super-8	 do	 Ivanzinho.	 Como	 editor,	 estava	 montando,	
junto	 com	 Waly	 Salomão,	 a	 Navilouca.	 que	 Caetano	 viria	 a	 co-patrocinar	 depois,	 como	
homenagem	póstuma.	Com	sua	morte	prematura	completou	o	retrato	falado	de	um	cult	artist.	

Você	me	 contou,	 em	 conversa,	 que	 esteve	 com	 Torquato	 na	 véspera	 do	 suicídio.	 Fale	 um	
pouco	sobre	isso.	

	



Poucos	 contatos	 tivemos	 no	 início.	 Calado,	 recolhido,	 tímido.	 A	 diáspora	 dos	 Beatles.	 A	
desastrada	senão	desastrosa	viagem	a	Londres,	o	rompimento	com	os	baianos	no	duro	exílio,	
onde	também	os	visitei,	em	70.	As	mortes	de	Jimi	Hendrix	e	Janis	Joplín.	Foi	nos	últimos	dois	
anos	 que	 tivemos	 ligação	 um	 pouco	 mais	 estreita,	 eu	 lecionando	 na	 ESDI,	 ponte	 aérea.	
Naquela	noite	a	de	seu	aniversário,	tínhamos	assistido	a	um	filme	cinemascópíco	do	Sganzerla	
(de	 que	 não	 gostei,	 dizendo	 que	me	 lembrava	 A	Queda	 do	 Império	 Romano...).	 Por	 alguma	
razão	careta,	eu	estava	de	saco	cheio	e	não	quis	ir	à	festa.	Combinei	com	Luiz	Otávio	para	ver,	
no	dia	seguinte,	às	dez	da	manhã,	no	Cine	Zero	Hora,	da	Avenida	Rio	Branco,	0	seu	curta	sobre	
Oswald.	 Era	 um	 sábado,	 acho.	 Disse-me	 que	 deixara	 Torquato	 em	 casa	 de	 Ana	 ás	 3	 da	
madrugada.	Vi	o	filme	e	me	mandei	rapidinho	para	o	Aeroporto	Santos	Dumont.	Em	São	Paulo,	
mais	do	que	depressa,	fugi	para	o	meu	estúdio,	recém-inaugurado,	a	30	km	de	distância.	Era	
novembro,	 eu	 estava	 ultimando	 a	 minha	 tese	 de	 doutoramento.	 Semiótica	 e	 Literatura,	
juntamente	com	uma	tese	subsidiária	sobre	cinema,	onde	pela	primeira	vez	se	levava	a	sério	a	
obra	deles	no	âmbito	universitário.	Voltei	para	casa	no	domingo	â	noite,	quando	li,	estupefato,	
na	seção	de	arte	de	um	jornal	paulistano,	a	manchetinha:	Enterrado	Torquato	Neto.	"	70	

"Conheci	 o	 Torquato	 da	 fase	 heróica	 do	 Tropicalismo.	 Em	 1968,	 no	 apartamento	 de	
Caetano	 -	onde	 conheci	 também	 todo	o	grupo	que	estava	 iniciando	aquele	movimento	aqui	
em	 São	 Paulo.	 Ele	 tinha	 um	 interesse	 que	 saía	 um	 pouco	 fora	 do	 campo	 estrito	 da	música	
popular.	Tanto	no		plano	literário,	quanto	em	relação	a	outros	aspectos	das	artes	em	geral."	

(Augusto	de	Campos)	

"Verlaine	escreveu	sobre	os	poetas	malditos	-	que	eram	aqueles	simbolistas	rejeitados	
pela	sociedade.	E	0	Torquato	Neto	tinha	muito	desse	aspecto.	Não	é	por	acaso	que	ele	fez	a	
personagem	de	Nosferato.	Aquilo	inicialmente	parecia	a	nós	um	ato	jubilatório,	de	derrisão,	de	
devorar	 tudo	 -	 e	 era	 mesmo,	 uma	 espécie	 de	 devoração	 do	 Cinema	 Novo.	 Mas	 no	 fundo,	
quando	 ele	 encarnava	 esse	 personagem	 (e	 ele	 deveria	 saber	 muito	 bem	 disso	 com	 seus	
próprios	botões)	havia	uma	dimensão	de	auto-vampirização	que	estava	lá."	

(Haroldo	de	Campos)	

"Os	 baianos	 não	 gostavam	 de	 Torquato.	 Se	 gostassem	 não	 teriam	 deixado	 o	 rapaz	
morrer	assim.	Gilberto	Gil	e	Caetano	Veloso	abandonaram	Torquato."	

(Carlos	Imperial)	

"Eu	 ás	 vezes	 penso	muito	 em	Torquato.	No	período	mais	 próximo	da	morte	 dele,	 vi	
muito	pouco	Torquato.	Que	era	una	pessoa	que	eu	via	muito.	Então	você	sente	uma	angústia	
no	sentido	de	que	parece	que	poderia	ou	deveria	ter	feito	alguma	coisa,	ter	estado	perto	de	
algum	modo.	Mas	eu	ficava	sem	ser	arrebatado	por	uma	emoção	de	sentimento,	de	saudade	
ou	 de	 choro.	 Até	 que	 já	 alguns	 anos	 depois	 fui	 a	 Teresina.	 Conheci	 o	 pai	 dele,	 o	 Dr.	 Heli,	
ficamos	conversando	e	ele	me	serviu	uma	cajuína.	Foi	quando	eu	consegui	chorar	a	morte	de	
Torquato.”	

(Caetano	Veloso)	



“Tenho	uma	foto	dele	e	Caetano	comigo,	pendurada	na	parede.	Sempre	a	vejo.	Gosto	
dele	daquele	jeito.	Ibérico.	Meio	português,	meio	campesino.	Como	aqueles	meninos	que	você	
vê	nos	filmes	de	Buñuel.	Parece	um	daqueles	devotos	de	Lourdes	ou	de	Fátima.	"	

(Gilberto	Gil)	

"A	criatura	humana,	 como	dizia	Caetano,	é	um	mistério	muito	grande	e	a	gente	não	
pode	ter	a	ousadia	de	pensar	que	compreende.	A	morte	aparentemente	é	uma	fraqueza,	mas	
também	é	uma	 força	muito	 grande,	 que	 comove	 e	mobiliza	 as	 pessoas	 para	 o	 conhecerem.	
Parece	 que	 o	 suicida	 no	 seu	 projeto	 tem	 essa	 consciência	 de	 que	 é	 um	 dardo	 muito	 bem	
acertado	 no	 coração	 da	 culpa	 coletiva.	 Mas	 eu	 não	 sinto	 culpa	 em	 relação	 a	 ele.	 Sinto	
saudade...	"	

(Tom	Zé)	

"O	 meu	 interesse	 por	 Torquato	 Neto	 prende-se	 ao	 fato	 de	 ter	 sido	 seu	 amigo	 de	
infância.	Brincamos	como	irmãos,	pois	era	afilhado	de	seus	avós	e	seus	pais	eram	padrinhos	de	
uma	de	minhas	 irmãs,	e	é	essa	singularidade	de	quase	parentesco	que	me	 leva	a	evocar	sua	
figura	de	menino,	filho	único,	que	não	podia	sair	de	casa	para	ir	brincar	com	os	moleques	de	
rua.	 Éramos	 quase	 vizinhos,	 distância	 pouca	 de	 quatro	 quarteirões	 das	 ruas	 pequenas	 de	
Teresina.	Torquato	muito	branco,	magricela,	sempre	doente,	não	podia	pegar	sol,	brincar	nos	
grotões	da	chuva.	Era	um	menino	proibido.	Cheio	de	cuidados.	

Eu	criava	pombos	e	galos	de	briga	e	era	dos	poucos	a	quem	era	permitido	 ir	brincar	
com	o	pequeno	doente	em	sua	casa,	porque	era	filho	de	Dona	Maria,	comadre	de	sua	mãe.	

Foi	então	que	ele	se	interessou	pela	criação,	seus	pais	consentiram	e	eu	fui	lá	fazer	o	
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	 logo	minha	família	se	
mudou	para	o	Rio	e	eu	vim	embora	com	meus	13	anos	e	nunca	mais	soube	dele.	

Quando	 no	 rádio	 algum	 locutor	 referia	 uma	 composição	 como	 sendo	 de	 fulano	 e	
Torquato	Neto	sua	figura	me	vinha	à	cabeça,	mas	não	atinava	que	era	o	próprio."	1		

(Renato	José	de	Carvalho)	

"A	 gente	 tinha	 maior	 facilidade	 para	 fazer	 as	 cenas...	 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...	 Torquato	 já	
havia	feito	Nosferatu.	Tinha	maior	desenvoltura	na	frente	da	câmera.	O	roteiro	do	Adão	e	Eva	
estava	esboçado	no	poema	do	Torquato.	VIR/VER/OUVIR."		

(Claudete	Dias,que	atuou	com	Torquato	no	filme	Adão	e	Eva	do	Paraíso	ao	Consumo,	rodado	
em	super-8,	em	março	de	1972,	com	argumento	de	Arnaldo	Albuquerque	e	roteiro	e	direção	
de	Carlos	Galvão	e	Edmar	Oliveira)	

"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...	 capacidade	 criadora.	 Era	 a	 revelação	 do	 talento	 e	 da	 inteligência	 viva.	 Dele	 eu	 queria	
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	 dc	 peteca	 na	 praça	 João	 Luís.	 Torquato	 tinha	 uma	
fisionomia	risonha,	alegre,	tranqüila,	segura,	firme,	determinada."	

(José	Lopes	dos	Santos,	jornalista	piauiense)	

	

“[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	 umas	 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."	

(José	Eduardo	Pereira,	jornalista	piauiense)	

“A	primeira	casa	de	Torquato	de	que	tenho	lembrança	não	é	a	do	Barrocão,	mas	sim	a	
casinha	da	Rua	Coelho	de	Rezende,	onde	havia	um	pequeno	campo	de	vôlei	 (Torquato	tinha	
um	time	do	qual	 fazia	parte	o	ex-governador	do	Rio,Wellington	Moreira	Franco,	que	conheci	
desde	aquela	época).	Casa	simples,	mas	aconchegante,	sem	luxos,	como	de	se	esperar	de	um	
promotor	público	e	de	uma	funcionária	da	Polícia	Civil,	os	pais	de	Torquato.	Torquato	morou,	
sim,	na	Rua	São	 João,	Bairro	Barrocão...	Estive	várias	vezes	com	Torquato	no	Rio	de	 Janeiro,	
por	 vezes	 me	 hospedava	 com	 ele	 no	 apartamento	 da	 Tijuca.	 Participei	 imensamente	 do	
trabalho	que	Torquato	realizava	na	coluna	Geléia	Geral	e	no	suplemento	PLUG	do	Correio	da	
Manhã.	 Acompanhava-o	 nas	 entrevistas.	Me	 lembro	 bem	 do	 dia	 em	 que	 fomos	 entrevistar	
Paulinho	 da	 Viola,	 que	 nos	 recebeu	 em	 sua	 casa	 enquanto	 consertava	 um	 velho	 rádio	 de	
válvulas.	Quando	saímos	da	entrevista,	o	rádio	estava	falando...	Torquato	adorava	e	respeitava	
muito	o	Paulinho,	de	quem	reconhecia	o	mérito	de	renovar	o	samba	com	a	responsabilidade	
de	quem	age	assim	para	garantir	a	vitalidade	de	um	ritmo	fundamental	na	cultura	brasileira.	
Considerava-o,	se	vale	a	comparação,	uma	espécie	de	Astor	Piazzola	do	samba.	

Na	mesma	época,	me	 lembro	bem	do	dia	em	que	fomos	à	casa	de	Paulo	Diniz,	onde	
Torquato	conheceu	Fagner	e	Belchior.	Paulo	Diniz	queria	ver	se	Torquato	podia	ajudar	Belchior	
de	 alguma	 forma,	 no	 festival	 que	 se	 aproximava.	 Torquato,	 ao	 ouvir	 a	 música	 Na	 Hora	 do	
Almoço,	deu	o	veredicto:	Você	não	precisa	de	ajuda	alguma	porque	você	vai	ganhar	o	festival'.	
De	 fato.	 Belchior	 ganhou,	 sozinho,	 por	 seus	 próprios	 méritos.	 Quanto	 a	 Fagner,	 foi	 muito	
engraçado.	Ele	se	derreteu	em	elogios:	Então	você	é	o	grande	Torquato	Neto?	Meu	Deus,	você	
não	sabe	a	honra!	Morria	de	vontade	de	conhecê-lo'.	E	Torquato,	meio	sem	jeito:	Deixa	disso,	
cara,	eu	só	sou	o	Torquato,	vamos	conversar'.	Uma	das	grandes	contradições	na	personalidade	
do	Torquato	é	seu	rigor	excessivo	na	área	estética,	com	os	outros	e	consigo	próprio	-	a	ponto	



de	 criar	 inimizades	 como	 a	 que	 teve	 com	 Vandré,	 por	 exemplo	 -	 e	 uma	 generosidade	
absolutamente	incondicional	com	os	amigos	e	com	a	família.	Jamais	conheci	alguém	tão	doce	
com	a	família,	principalmente	com	nossa	avó,	Dona	Sazinha,	por	quem	ele	nutria	um	carinho	
especial.	Também	gostava	muito	de	minha	mãe,	Dona	Yara.	 (a	quem	chamava	de	Lalate),	de	
mim	próprio	e	de	outros	primos	como	George	(que	ainda	era	bem	novo)	e	Herondina.	quase	
de	 minha	 idade.	 Quando	 se	 analisa	 a	 obra	 de	 Torquato,	 aparece	 com	 nitidez	 um	 conflito	
familiar	-	a	mãe	superprotetora,	por	exemplo.	Mas	com	a	gente,	Torquato	era	extremamente	
carinhoso.	Adorava,	quando	de	férias	em	Teresina,	ir	para	a	casa	das	tias	conversar.	Era	o	que	
mais	fazia	-	conversar.	Perdia-se	horas	e	horas	em	conversas	com	minha	mãe.	Gostava	muito	
também	de	tomar	refrescos	de	frutas	típicas	e	de	caminhar	pelo	cais	do	no	Panaíba.	Fazia	tudo	
a	pé,	com	passadas	largas,	como	o	pai,	Tio	Heli,	um	grande	caminhador.	Torquato	não	dirigia.	
Eu	 também	 não.	 E	 não	 existe	 nenhuma	 razão	 para	 isso.	 Também	 nunca	 conversamos	mais	
demoradamente	a	respeito	das	causas	disso.	Apenas	uma	vez	concordamos	que	dirigir	é	coisa	
pra	profissional..."	

(Paulo	Jose	Araujo	da	Cunha,	primo	de	Torquato	Neto.	escritor	e	jornalista)	

O	Dr.	Hélio	da	Rocha	Nunes,	pai	 de	Torquato	Neto,	 concedeu	entrevista	em	 fevereiro	deste	
ano,	cujos	principais	trechos	são	transcritos	a	seguir:	

-  Com relação ao nascimento e a primeira infância de Torquato, aqui em Teresina, o que o senhor poderia 
falar, como os momentos mais significativos, as características mais significativas dele? 

HN - O meu filho nasceu arribado a fórceps, não foi normal. Não foi normal o nascimento dele. Ele veio ao mundo graças a 
um fórceps do Dr. António Maria Corrêa. Em conseqüência disso, resultou o nascimento dele. Quando nasceu, ele tinha o 
corpo marcado, uma coisa bárbara. Mas eu tenho a impressão que isso não valeu de nada para a formação espiritual dele. 
Desde a primeira idade, ele se demonstrou tangenciado no rumo da poesia. 

- Ele lia muito quando era pequeno? 

HN – Lia, lia demais. Quantas vezes, ele lia noite adentro e eu dizia rapaz, até essa hora?'. E ele dizia: 'estou lendo aqui' - e 
do jeito que estava, ai ele dormia. Certa feita, começou a escrever poesia. No aniversário da mãe dele, ele escreveu: ‘no dia 
de nossas mães, muito contente eu estou, porque este é o presente que à mamàezinha eu dou, não é geladeira, nem fogão’, 
porque naquele tempo nem tinha geladeira, só naquelas casas ricas. ‘Mas é esse o presente que à mamãezinha eu dou'. Aí 
começou. Quando ele terminou o curso ginasial... 

- Ele fez aqui em Teresina ? 

HN - Aqui em Teresina. No ginásio Leão XIII.  Ele disse para inim: ‘meu pai. Você quer me dar um presente?'. Dou. ‘Que 
presente, meu filho?’, eu perguntei. Papai, pois eu queria uma coleção de Shakespeare'. ‘Mas, meu filho, o que você quer 
com uma coleção de Shakespeare?'. Daí ele passou a 1er Shakespeare. Rei Lear. aquela coisa, impressionado com ele. Eu 
falava para ele: 'filho, tem de 1er Machado de Assis', comprei uma coleção para ele. Ele gostava de 1er em inglês, disse que 
iria para a Inglaterra. Depois quis uma coleção de musica popular, foi fazer, se envolveu com música popular.  E certo dia ele disse pra mim: papai, eu estou me organizando para viajar para a Inglaterra'. 
 

- Que ele foi com o Hélio Oiticica? 

HN - Não. não foi com o Hélio Oiticica não. Ele foi com a Ana, a Ana Maria. Teve de sair do RJ por causa da revolução 
dos generais, escapou da cadeia, de ser preso. 

- É verdade que teve problema com ele aqui no ginasial? Que ele foi expulso ? 

HN – Não, não teve nada disso. Ele foi para a Bahia, estudar no internato, colégio dos maristas, eu fui lá, falei com os 
padres. Quando é um dia, recebo uma carta dele: ‘papai, venha aqui'. ‘Papai tem um padre aqui, padre Dubois, que ele é 
magnético, ele me magnetiza'. Rapaz, ai eu desconfiei e fui falar com o padre. ‘E ele disse não tem nada não, tal, o rapaz é 
esforçado e bom'. Ai eu sai de lá, voltei para o Piauí. Quando é um dia,  ele disse: ‘quero que você volte aqui de novo'.  
‘Não posso e tal'.  Quando cheguei lá ele estava envolvido com Caetano Veloso, Gilberto Gil, aquela turma toda da Bahia e 



eu disse: 'rapaz...' e ele não, papai, o Gil é uina beleza, a Bethânia...' 

- Ele vinha regularmente a Teresina ou ficava só lá? 

HN - Vinha, vinha a Teresina sempre. Porque ele chegou na Bahia e um dia o puseram para fazer uma prova de matemática 
e ele não aprovou nada na prova, não sabia nada. Só gostava de letras, mas essa matemática... eu fui lá, cheguei lá, ele 
estava lá sentado, o chamaram: Piauí!'. Como é que um rapaz com capacidade de estudar, raciocínio, inteligência... Papai, 
eu quase  morri!' Aí eu disse rapaz o que há contigo?". Nada, papai, eu quero que você me ajude: eu queria ir para o Rio de 
Janeiro ... Rapaz, não ...daí ele chorou... 

- Antes de a gente chegar ao RJ. Nessa época que ele estava na Bahia, tinha alguma coisa daqui 
do Piauí que o marcava, que ele lembrava? 

HN - Tinha aquelas festas que ele ia, nos clubes. Nos clubes onde tocavam umas músicas que ele escrevia, os 
carnavalescos cantavam. Aquele samba, aquela menina,a Barradinha [ refere-se à compositora piauiense Lena Rios]: 
aquele de botar o chapéu de caboclo, vaqueiro na cabeça, dançava, tocava, puxava sanfona, o Luís Gonzaga - Torquato o 
adorava, ele gostava e chamava o Torquato. 

Aqui no Piauí, no colegial que ele fez aqui, ele se interessava muito pelas leituras. Mas ele já 
começava a escrever, ele já andava com os artistas? 
	

HN - Escrevia. Na Bahia ele tinha aqueles caderninhos, estão lá em Picos (cidade piauiense na qual reside o Dr. Heli 
Nunes). Chegava aqui e continuava a escrever. Fazia programas para a rádio do Walter Alencar [famoso homem de 
comunicação do Piauí, que iniciou as transmissões televisivas no estado]. Ficava muito contente assim. 

- Fazia programas? Como redator? 

HN - Ele escrevia para as rádios. Para 1er no rádio, opiniões sobre fulanos, filhos grandes da MPB, não é? ‘Quando é um 
dia ele faz uma carta, papai, mamãe, eu estou trabalhando, não vou mais estudar diplomacia'. 

- Lá no RJ? 

HN - Lá no Rio. Porque a idéia dele era ir para o colégio Rui Barbosa e fazer diplomacia, o vestibular para o Rio Branco, 
não sei o que houve que ele se desinteressou. ‘Eu não vou mais fazer, não vou mais estudar’. Eu disse: Como é? Não vai 
mais estudar? Eu só lhe dou ajuda se você estudar. Se você não estudar, eu largo mão de você'. Papai, para que estudar? Eu 
vou fazer jornalismo'. Pois faça jornalismo'. Fez o vestibular, passou em terceiro ou quarto lugar, mas me dizia: 'eles não 
sabem de nada, papai'. Mas tem de estudar! Eu não disse que fico de mal com você?’. E ele se matriculou. 

- Em um livro se diz que o senhor e D. Salomé mandavam para ele todo mês uma caixa com 
sabonetes, lenços com as iniciais dele? Era verdade? 

HN - Era verdade, coisa de família. Mas um dia ele me disse 'papai vou me casar'. 'Meu filho, quem é essa moça?'. 'É uma 
moça, baiana'. “Baiana?”.  ‘É, uma moça da Bahia, eu gosto de lá e ela é boa’. Ela tem situação econômica?'. ‘Tem não'. 
Onde é que ela habita?'. Rua tal. Atrás do campo do América'. Toquei para lá. Trataram-me muito bem, tal. 

- Quando o senhor estava no RJ? 

HN - Isso. Aí eu conheci a Ana. Eu vi que a Ana era inteligente. Passou, passou. Aí veio a primeira crise, teve a segunda 
crise, a terceira crise, a quarta crise. Fui lá, com dificuldade. No hospital Pedro 11. Conseguimos sua liberação. Mas já 
tinha começado... a usar tóxico, a fazer essas danações todas. 

Mas no RJ ele estava trabalhando, cursando jornalismo, arrumou um trabalho no Correio da 
Manhã e ao mesmo trabalhava no aeroporto à noite? 

HN - Era. Recebendo personalidades, porque falava línguas. 

Lá no R.J. o senhor o tirou do Pedro II... 

HN - Pois é, tirei-o do Pedro II. E perguntei: e agora, o que é que você quer fazer?'. Ele disse: ‘papai, eu quero passar um 
tempo no Piauí'. Bom. Chegou na Bahia, quis ficar. De lá era para ir para o Piauí, rapaz. 'Você vai é para o Piauí'. 



E ele ficou quanto tempo [ em Teresina] ? 

HN - Passou uns dois meses. 

- E qual era a rotina dele ? 
- HN - lr para a rua. Aí eu cheguei e disse: "rapaz, não dá certo . A mãe chorava. Ele voltou um dia [para o Rio de 
Janeiro]. Estávamos dormindo. Recebemos um telefonema do Rio. 'Heli, quero falar com Saló', chorando. E sobre o quê?'. 
'Torquato morreu . Saló recebe a notícia e diz : Heli, meu filho morreu!’. O que se podia fazer? Não se pode fazer nada. 
Vamos agüentar o pau da barca. Aí passou de tardinha, de noitinha. Chegou a família, meus irmãos, os irmãos de Saló. Ai 
mandamos trazer meu filho. 

- Quando ele estava fora, como era feito o contato com o senhor e o que ele falava com o senhor? 

HN - Ele falava que na França ele encontrou um padre amigo do Dubois que deu a ele uma oportunidade na Maison de 
France. Que ele tinha feito um trabalho sobre as origens africanas da música brasileira. Daí foi para a Alemanha, para a 
Inglaterra, onde deu entrevista para a BBC. Mas não tinha condições... Ele ia para o trabalho hoje, mas quando saía ia se 
meter no vício, aí deixava tudo sem fazer. 

- Por que, na verdade, tem uma linha bem clara [de divisão] na trajetória do Torquato, do contato 
dele com os fundadores do Tropicalismo - ele como participante - e depois, já no final da década, 
por volta de 1970, o rompimento dele com o Tropicalismo. 

HN - Ele rompeu com o Tropicalismo. Eu não sei se rompeu com o tropicalismo ou se rompeu com aqueles que... não, ele 
rompeu com o Tropicalismo. 

- Mas ele chegou a  falar alguma coisa com o senhor sobre isso ? 

HN - Falava. Eu dizia rapaz, não se faz isso. Seus amigos...'. E ele; "não, papai, não tem jeito não...”. 

- Porque depois disso ele foi juntar-se com o pessoal do chamado Cinema Marginal. Ivan 
Cardoso 

HN - Ele esteve com o Ivan Cardoso no Rio. Mas ele nunca foi de se dizer o que ele devia fazer, isso era problema dele. O 
que eu sei é que ele seria se  fosse nos grandes estados do Brasil, considerado um gênio. Mas pobre, no Piauí, o que se faz? 
E ainda tem muito mais... 

- Caetano Veloso definiu Torquato Neto. no Verdade Tropical, como a pessoa mais doce que ele já 
conheceu. Ele era mesmo desse jeito, isso corresponde? 

HN - Torquato era um menino muito doce. Ele nem sabia a não ser no terreno intelectual, discutir... 

E com relação á coluna Geléia Geral? 

HN - Acho que com aquela coluna... ele comprou uma briga enorme com a sociedade de direitos autorais, o que tirou as 
possibilidades de ele ganhar algum dinheiro. Até que forçaram sua saída do jornal. 

- Existe essa dualidade acerca do Torquato: ao mesmo tempo em que ele era considerado doce. 
carinhoso, era também um polemista... 

HN - Ele tinha essa duplicidade. Ele era doce como o mel quando acariciado, quando tratava com as pessoas. Mas era 
amargo como o fel quando não se entendia com as pessoas. 

Em Os l Itimos Dias de Paupéria. Torquato se refere a uma visita que o senhor e D. Salame fizeram 
a ele. E diz que reencontrá-lo era como reencontrar um velho amigo. 

HN - O Torquato foi uma das pessoas pelas quais eu mais tive amizade nesta vida. A primeira foi minha mulher, pela 
coragem com que enfrentou todos esses dramas. A segunda foi ele." 

*** 



  

CONCLUSÃO	

	
	 	 Os	 biografemas	 funcionam	 como	 instrumentos	 de	 captação	 de	 determinados	
momentos	 da	 vida	 de	 um	 autor.	 Busca-se,como	 afirmou	 Barthes,	 captar	 instantes	 que	 nos	
permitam	 trazer	 detalhes	 sutis	 acerca	 do	 autor	 que	 amamos	 para	 o	 nosso	 campo	 de	
observação.	

	 	 Este	trabalho	trouxe	 informações	acerca	do	contexto	temporal,	dos	fatos	biográficos,	
da	 produção	 poético-musical	 e,	 ainda,	 das	 lembranças	 e	memórias	 de	 quem	 conviveu	 com	
Torquato	Neto	-	enfim,	biografemas	do	poeta.	

	 	 A	 união	 de	 fragmentos	 acerca	 da	 vida	 de	 Torquato	 resultou	 na	 união	 de	 visões	
elaboradas	 por	 pessoas	 que	 com	 ele	 estiveram,	 o	 que	 as	 transforma,	 assim,	 em	 uma	
comunidade	 que	 porta	 esse	 grupo	de	 relatos	 que	 continuam	a	 se	 compor	 no	 passado	 e	 no	
presente.	

	 	 Esses	momentos	 distintos,	mas	 não	 isolados,	 permitem	 a	 recomposição	 singular	 -	 e	
muitas	 vezes	 subjetivamente	 preferencial	 -	 da	 trajetória	 de	 Torquato	 Neto.	 Além	 disso,	 o	
próprio	 fato	de	estas	recordações	estarem	vinculadas	em	torno	do	personagem	constrói	um	
plano	que	permite	sua	extensão	ao	futuro	das	reminiscências,	 tendo	em	vista	o	 fato	de	que	
elas	não	se	extinguem.	

	 	 Os	 escritos	 do	 próprio	 Torquato,	 por	 sua	 vez,	 trazem	 a	 luz	 as	 anamneses	 do	 autor:	
momentos	fugazes	de	sua	vida	em	Teresina,	na	Bahia	e	no	Rio,	de	suas	viagens	ou,	ainda,	de	
suas	 próprias	 percepções,	 reflexões	 e	 pensamentos.	 Os	 poemas,	 as	 letras	 de	 música	 e	 os	
escritos	esparsos	nos	trazem	relatos	autobiografemáticos	que	propiciam	a	construção	de	um	
panorama	da	vida	de	Torquato	-	visto	por	ele	próprio	e	por	quem	os	lê.	

	 	 Nesse	sentido,	o	texto	de	Torquato	relaciona-se	as	anamneses	por	ele	descritas	em	sua	
obra	ou	relatadas	por	terceiros.	Essa	dinâmica	permite	ao	leitor	a	construção	de	seu	próprio	
texto	sobre	Torquato,	por	meio	de	biografemas	e	anamneses.	

	 	 Como	 apontaram	 Herschmann	 e	 Rondelli,	 foram	 trazidos	 detalhes	 que	 remetem	 ao	
espaço	entre	o	"ver	e	o	não-ver	"	-	ou	entre	o	“visto	e	o	não-visto"	-	da	vida	de	Torquato	Neto.	

	 	 A	meta	não	foi,	contudo,	a	de	descrever	a	trajetória	do	poeta	per	se,	mas	sim	episódios	
que	 surgiram	 como	 instantes	 relevantes	 da	 memória.	 A	 contextualização	 histórica	 da	
Tropicália	e	os	dados	biográficos	surgiram	como	instrumentos	de	auxílio	à	compreensão	dos	
biografemas.	

	 	 Os	 instantâneos	 revelados	 neste	 trabalho	 tiveram	 por	 fim	 a	 captura	 -	 ou	 a	 mera	
visualização	-	da	essência	do	poeta	piauiense.	
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