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Dados Artísticos  
Por Ricardo Cravo Albin 
 
Com Caetano Veloso e Capinan, escreveu o show "Pois é", estrelado por Vinicius de Moraes, Maria 
Bethânia e Gilberto Gil, em setembro de 1966. Ainda neste ano, Jair Rodrigues e Elis Regina, no LP "Dois 
na bossa nº 2", gravaram "Louvação" (c/ Gilberto Gil) e Elis Regina, em disco solo "Elis" interpretou "Pra 
dizer adeus" e "Veleiro", parcerias de Torquato Neto com Edu Lobo. Neste mesmo ano Jair Rodrigues no 
LP "Vou deixar cair" interpretou "Vento de maio", parceria com Gilberto Gil. Ainda em 1966 Edu Lobo e 
Maria Bethânia gravaram em dupla "Pra dizer adeus", "Veleiro" e "Lua nova", no disco "Maria Bethânia", 
todas composições parcerias de Edu e Torquato. No ano seguinte, em 1967, Nara Leão interpretou 
"Vento de maio" (c/ Gilberto Gil), Gilberto Gil gravou "A rua", "Minha senhora" e "Louvação", parcerias 
com Gil. Gal Costa e Caetano Veloso, no LP "Domingo", gravaram "Zabelê", "A rua", "Domingou" e 
"Minha senhora", parcerias de Torquato com Gilberto Gil e ainda "Nenhuma dor" (c/ Caetano Veloso) e a 
composição "Rancho da Rosa Encarnada", de Torquato, Geraldo Vandré e Gilberto Gil. Ainda em 1967 
Caetano Veloso, em compacto simples, interpretou "Ai de mim, Copacabana", parceria de ambos. 
 
É considerado um dos principais letristas do movimento Tropicalista, sendo o autor da idéia de um "disco 
movimento", do qual participou, "Tropicália ou panis et circensis", lançado em 1968, ao lado de Caetano 
Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Tom Zé, Nara Leão, Capinan, os Mutantes e Rogério Duprat (grupo que 
aparece na capa do disco). Neste LP, foram gravadas, de sua autoria, "Geléia geral" (c/ Gilberto Gil) e 
"Mamãe coragem" (c/ Caetano Veloso), interpretada por Gal Costa. Neste mesmo ano de 1968, Caetano 
Veloso gravou duas parceria de ambos: "Deus vos salve a casa santa" e "Ai de mim, Copacabana"; Nara 
Leão regravou "Mamãe coragem" e "Deus vos salve a casa santa", ambas em parceria com Caetano 
Veloso, Gilberto Gil interpretou "Marginália II" e "Domingou", ambas de sua parceria com Torquato. Neste 
mesmo ano, participou do programa "Divino, Maravilhoso", de Caetano Veloso e Gilberto Gil, apresentado 
na TV Record, em São Paulo e Elizeth Cardoso, no LP "Momentos de amor", interpretou, de sua autoria, 
"Pra dizer adeus", letra usualmente considerada uma das obras-primas da MPB. Ainda em 1968 Maria 
Bethânia, no LP "Recital na Boate Barroco - Ao vivo" interpretou "Marginália II". No ano seguinte, em 
1969, Gal Costa gravou "A coisa mais linda que existe", parceria de Torquato com Gilberto Gil. Ainda 
neste ano, Nonato Buzar gravou "Quase adeus" (Nonato Buzar, Carlos Monteiro de Souza e Torquato 
Neto) e Elizeth Cardoso regravou "Pra dizer adeus", no LP "Elizeth Cardoso e Zimbo Trio balançam na 
Sucata", pela gravadora Copacabana. 
 
Entre suas composições de sucesso estão "Louvação" e "Vento de maio", com Gilberto Gil, e "Pra dizer 
adeus", com Edu Lobo, sendo regravada por Maria Bethânia, ainda na década de 1960 e, posteriormente, 
várias vezes regravada por Tom Jobim e Edu Lobo, entre outros. 
 
Sua composição "Geléia geral", em parceria com Gil, "representa uma síntese dos cânones do próprio 
movimento tropicalista, além de ser modelo de seu contorno poético", segundo o historiador Jairo 
Severiano ('A canção do tempo' vol. 2, p.125). 
 



No ano de 1969 Gal Costa no LP "Gal Costa" interpretou "Coisa mais linda que existe", parceria com 
Gilberto Gil. 
 
Em 1970, Nonato Buzar interpretou "Que película", parceria de ambos. Neste mesmo ano Sérgio Mendes 
no LP "Sérgio Mendes presents Lobo", disco lançado somente no mercado americano, verteu para o 
inglês "Pra dizer adeus" renomeada para "To say goodbye". 
 
No ano seguinte, em 1971, compôs com Nonato Buzar "O homem que deve morrer", tema de abertura da 
novela homônima da TV Globo. Neste mesmo ano de 1971, compôs, com Roberto Menescal, "Tudo muito 
azul" que fez parte da trilha sonora da novela "Minha linda namorada", da TV Globo, interpretada por 
Angela e Paulo Sérgio Valle e incluída na trilha da novela. Outro sucesso de sua autoria, "Let's play that" 
(c/ Jards Macalé), foi gravado pelo parceiro em 1972. Neste mesmo ano a cantora Lena Rios gravou 
"Sem essa aranha", parceria com Carlos Galvão em disco homônimo. 
 
No ano seguinte, em 1973, Gal Costa interpretou "Três da madrugada", parceria de Torquato com Carlos 
Pinto. Neste mesmo ano Orlando Silva regravou "Pra dizer adeus", no LP "Orlando Silva hoje". Ainda na 
década de 1970, Paulinho Diniz musicou e lançou, em disco, "Um dia desses eu me caso com você". 
 
No ano de 1976, Hyldon, no LP "Deus, a natureza e a música", lançado pela Polydor, incluiu "Pra dizer 
adeus", que contou com arranjo e participação do pianista Cristóvão Bastos. 
 
No ano de 1981, no disco "Tom & Edu", foi incluída "Pra dizer adeus". 
 
Em 1982 Olívia Hime regravou "Domingou" (c/ Gil), "A rua" (c/ Gilberto Gil) e "Rancho da Rosa 
Encarnada", parceria com Geraldo Vandré e Gilberto Gil no LP "Segredo do meu coração". 
 
Em fevereiro de 1985, foi editada, pela Rio Arte, uma pequena tiragem de dois mil discos da coletânea 
"Torquato Neto - Um poeta desfolha a bandeira e a manhã tropical se inicia". O LP reuniu parte da obra 
do compositor (12 composições) com interpretação de vários artistas da MPB (Elis Regina e Jair 
Rodrigues, Gal Costa, Gilberto Gil, Nara Leão, Gal Costa e Caetano Veloso, Jards Macalé, Elis Regina, 
Caetano Veloso). 
 
Em 1988, o grupo de rock Titãs gravou o disco "Go back", título retirado da composição "Go back", poema 
de Torquato Neto musicado por Sérgio Britto, um dos integrantes do grupo. 
 
Em 1990, Mauro Diniz gravou "Pra dizer adeus" (c/ Edu Lobo), no LP "Simplesmente Mauro Diniz", pelo 
selo Tropical. 
 
Em 1991 no Disco "Daniela Mercury" a cantora interpretou "Geléia geral" (c/ Gilberto Gil). 
 
No ano de 1992, Nana Caymmi interpretou "Zabelê" (c/ Gilberto Gil) e Francis Hime gravou "Minha 
senhora" (c/ Gilberto Gil). Ambas as composições foram incluídas no songbook de Gilberto Gil, de Almir 
Chediak, lançado pela Lumiar Discos. 
 
Em 1993 o grupo de pagode Só Pra Contrariar regravou "Go back" (Sérgio Brito e Torquato Neto). 
 
No ano de 1994 no CD "Let's play that", Jards Macalé interpretou a faixa-título, parceria com Torquato 
Neto. 
 



Em 1995, os irmãos Dori e Nana Caymmi interpretaram "Pra dizer adeus", música incluída no songbook 
de Edu Lobo, também produzido por Almir Chediak. Neste mesmo ano, Ana de Hollanda, no CD "Tão 
simples", interpretou a mesma composição. No ano seguinte, em 1996, foi apresentado o show "Tributo 
ao poeta Torquato Neto", no Centro Cultural Oduvaldo Vianna Filho - Castelinho do Flamengo, no Rio de 
Janeiro, do qual participaram vários artistas entre músicos e poetas. 
 
Em 1997, no disco "Tropicália - 30 Anos" (gravadora Natasha Records), a Banda Cheiro de Amor 
interpretou "Geléia Geral". Luiz Melodia gravou "começar pelo recomeço", parceria de ambos, no CD "14 
quilates". 
 
No ano de 1998, a cantora mineira Patrícia Amaral, na "Primeira Bienal de Poesia de Belo Horizonte", 
apresentou o show "Torquato Total", só com composições do poeta. Neste mesmo ano Nana Caymmi 
interpretou "Cantiga" (c/ Gilberto Gil) no CD "Resposta ao tempo". Neste mesmo ano, Jards Macalé 
incluiu, em seu disco "O q faço é música", duas composições da parceria de ambos: "Dente por dente" e 
"Destino". Ainda em 1999 na caixa "Todo Caetano", lançado somente no Japão, foi incluída a faixa "Ai de 
mim, Copacabana", parceria de Caetano e Torquato. A composição "Todo dia é dia D" (Carlos Pinto e 
Torquato Neto) foi incluída no CD "Cidade do Salvador", de Gilberto Gil. 
 
No ano 2000, Belô Veloso regravou "No dia em que vim me embora" (c/ Caetano Veloso) e o grupo 
Cantores do Chuveiro incluiu, em seu show, roterizado por Ricardo Cravo Alvin, a música "Pra dizer 
adeus", logo depois gravada no primeiro CD do grupo, lançado pela gravadora CID. Neste mesmo ano, 
Sérgio Brito (do grupo Titãs) interpretou, em seu disco solo, "A minha cara" (Abril Music), a composição 
"O bem e o mal", parceria póstuma com Torquato Neto. O grupo Nouvelle Cuisine regravou "Pra dizer 
adeus" no CD "Free bossa". 
 
Em 2001 o grupo Titãs regravou a composição "O homem que deve morrer" (Nonato Buzar e Torquato 
Neto) e gravou "Daqui pra lá" (música de Sérgio Brito sobre poema de Torquato) no disco "A melhor 
banda de todos os tempos da última semana". 
 
Em 2002, "O terror da Vemelha" (Vermelha a que o filme se refere é um bairro de Teresina), sua única 
experiência em direção de super-oito, filmado em 1972 e montado em 1973 por Carlos Galvão, foi 
exibido, publicamente, pela primeira vez, dentro da mostra "Marginália 70 - O Experimentalismo no Super-
8 Brasileiro", que integrou o "Projeto Anos 70", do Itaú Cultural. Ainda em 2002, no show "A melhor banda 
de todos os tempos da última semana", no Canecão, no Rio de Janeiro, a banda de rock Titãs incluiu "Pra 
dizer adeus". Neste mesmo ano, Ronaldo Bastos e Leonel Pereda organizaram a coletânea "Todo dia é 
dia D", na qual foram incluídas composições da fase tropicalista do poeta: "Pra dizer adeus" e "Lua nova", 
ambas em parceria com Edu Lobo, (retiradas do disco "Edu & Bethânia") e "Veleiro" (c/ Edu Lobo), 
interpretada por Elis Regina. Ainda deste disco-coletânea fazeram parte "Geléia geral" (c/ Gilberto Gil), 
gravada em 1973 pelo parceiro, "Mamãe coragem" (c/ Caetano Veloso), interpretada por Nara Leão, e a 
faixa-título "Todo dia é dia D", parceria com Carlos Pinto, gravada por Gilberto Gil, também em 1973. Foi 
também incluída neste CD "Começar pelo recomeço", parceria póstuma com Luiz Melodia e ainda "Três 
da madrugada", com Gal Costa. O disco foi lançado pela gravadora Dubas Música, em julho de 2002. 
Neste mesmo ano, foi lançado o livro "Velhas Histórias, memórias futuras" (Editora Uerj), de Eduardo 
Granja Coutinho, no qual o autor faz várias referências ao poeta. Ainda em 2002, o paulista Moisés 
Santana, pela Lua Discos, interpretou "Marginália II" (c/ Gilberto Gil). 
 
No ano de 2003, Zeca Baleiro e Fagner musicaram uma letra inédita "Daqui pra cá, de lá pra cá", cedida 
por Ana Araújo, viúva do poeta. A composição foi incluída no disco "Raimundo Fagner e Zeca Baleiro", 
disco no qual também foi regravada a composição "O homem que deve morrer" (Nonato Buzar e Torquato 



Neto). Neste mesmo ano, Renato Piau incluiu "Anda, andei", parceria de ambos, no disco "Blues do 
Piauí". 
 
Em 2004 Geraldo Azevedo gravou "O nome do mistério", uma parceria inédita com Torquato Neto no 
disco "O Brasil existe em mim". 
 
No ano de 2005, após uma pesquisa de vários anos, o jornalista Paulo Roberto Pires conseguiu reunir no 
volume "Torquatália - do lado de dentro", lançado pela Editora Rocco, cerca de 40 composições inéditas 
do poetas, entre elas: "Capitão Lampião" (c/ Caetano Veloso, de 1968), "O nome do mistério" (c/ Geraldo 
Azevedo, de 1970), "Rancho da boa-vinda" (c/ Gilberto Gil, de 1966), "Fique sabendo" (c/ João Bosco e 
Chico Enói) e "Que tal" (c/ Luiz Melodia, de 1972). Ainda em 2005 foi lançado o disco "Torquato Neto - Só 
quero saber do que pode dar certo - 60 anos", do qual participaram vários artistas, entre os quais "Cláudia 
Simone em "Poema do aviso final" (c/ Gomes Brasil, James Brito e Mike Soares); Fifi Bezerra em "Literato 
contabile" (c/ Feliciano Bezerra) e Geraldo Brito em "Go back II" (c/ Geraldo Brito). Neste mesmo ano, 
Renato Piau regravou "Andar, andei" (parceria de ambos) em seu disco "Guitarra Brasileira 2". 
 
Entre seus parceiros constam, também, o pianista Luiz Eça, o violonista Toquinho e o pianista Fred 
Falcão, todos com composições inéditas com o poeta. 

 

 
Memória da MPB 

06 
MAI 

Aniversariantes 

 Alexandre de La Peña 
 Bento Moçurunga 
 Cecília Leite 
 Cloves do Violão 
 Collid Filho 
 Domingos Correia 
 Fátima Guedes 
 Klécius Caldas 
 Leo Minax 
 Lindolpho Gaya 
 Luís Bittencourt 
 Paulinho Soares 
 Ritchie 
 Van Erven 
 Ângelo Máximo 

 
 



Mais visitados 
da semana 

1 Paulo Vanzolini 

2 Daniel San 

3 Noel Rosa 

4 Chico Buarque 

5 Gilberto Gil 

6 Festivais de Música 
Popular 

7 Caetano Veloso 

8 Gonzaguinha 

9 Milton Nascimento 

10 Pixinguinha 

	


