
O	GLOGO	
	
	

																																																		SEGUNDO	CADERNO		
Domingo,	7	de	setembro	de	1997	

	
A	geléia	renovada	

									
	
Textos	inéditos	vêm	lançar	novas	luzes	sobre	a	obra	do	poeta	tropicalista	Torquato	
Neto	
	
	
Antonio	Carlos	Miguel		
	
Os	 rastros	 deixados	 pelo	 anjo	 torto	 da	 Tropicália	 continuam	 desfolhando	 a	 bandeira	 e	
influenciando	 novos	 criadores	 na	 geléia	 geral	 brasileira.	 Em	 novembro,	 quando	 se	
completarão	 25	 anos	 do	 suicídio	 de	 Torquato	Neto,	 a	 editora	 José	Olympio	 lançará	 uma	
nova	edição	da	obra	(quase)	completa	do	poeta	e	co-autor	de	clássicos	da	MPB	como	“Pra	
dizer	 adeus”,	 “Geléia	 geral”,	 “Louvação”	 e	 “Mamãe	 coragem”.	Organizado	pelo	 jornalista	
Paulo	 Roberto	 Pires,	 o	 livro,	 ainda	 sem	 título	 definido,	 aproveita	 e	 aprofunda	 o	 trabalho	
anterior	 feito	 por	 Ana	 Maria	 Duarte	 (viúva	 de	 Torquato)	 e	 o	 poeta	 Waly	 Salomão	 —	
responsáveis	pelas	duas	edições	de	“Os	últimos	dias	de	paupéria”,	em	1973	e	1982.	

Dividido	 em	 dez	 seções,	 o	 volume	 inclui	 textos	 da	 juventude	 de	 Torquato	 que	
continuavam	inéditos,	os	manifestos	tropicalistas,	 letras	de	música,	escritos	sobre	cinema,	
poemas,	 cartas	 e	 diários,	 oferecendo	 um	 painel	 de	 sua	 transgressora,	 criativa	 e	 caótica	
produção.	Mas,	como	explica	Pires,	o	novo	livro	não	tem	a	pretensão	de	exaurir	a	fonte	de	
Torquato.	

	
— Esta	edição	tem	muitos	achados,	mas	não	esgota	a	)obra	de	Torquato	—	conta.		
— Poderemos	ficar	indefinidamente	achando	novos	inéditos	devido	ao	tipo	de	produção	

dispersiva	que	caracterizava	o 	trabalho	dele.	
Algo	 que	 se	 confirmou	 durante	 a	 apuração	 desta	 reportagem.	 Procurado	 para	 falar	

sobre	 Torquato,	 o	 compositor	 Ronaldo	 Bastos	 lembrou-se	 de	 um	 poema	 (que	 o	 GLOBO	
publica	nesta	edição)	que	ganhara	do	amigo	em	Paris,	em	1969,	e	estava	guardado	em	sua	
casa.	

— Torquato	e	Ana	moraram,	por	um	ano,	no	mesmo		hotel,	no	Quartier	Latin,	onde	eu	
tinha	 me	 auto-exilado	 —	 conta	 Bastos.	 —	 Conheci	 Torquato	 por	 volta	 de	 1966,	 antes	
mesmo	de	Milton	Nascimento	ou	de	Caetano,	 a	quem	 fui	 apresentado	por	ele.	 Torquato	
tinha	acabado	de	chegar	ao	Rio.	

Pires	 planejava	 fazer	 uma	 biografia	 de	 Torquato	 quando	 foi	 procurado	 pela	 jornalista	
Maria	 Amélia	Mello,	 da	 José	Olympio,	 que	 tinha	 acabado	 de	 adquirir	 os	 direitos	 sobre	 a	
obra	do	poeta.	A	biografia	fica	adiada,	mas	a	nova	edição	deve	ajudar	num	novo	perfil	do	
poeta.	 	

	
	

Um	retrato	enriquecido	pela	passagem	do	tempo	
	
Conjunto	da	obra	revela	um	Torquato	Neto	mais	rico	e	complexo	do	

que	o	estereótipo	do	‘desbundado’	dos	anos	70.		
	

				Por	sua	postura	 transgressora	e	anarquista,	Torquato	 ficou	conhecido	como	um	
dos	símbolos	da	geração	do	“desbunde”	no	inicio	dos	anos	70.	À	luz	da	nova	edição	
das	obras	do	poeta,	este	retrato	surge	redutor	da	complexa	e	rica	personalidade	do	
jovem	artista.	

O	 livro	 permite	 a	 descoberta	 de	 muitas	 sutilezas	 no	 trabalho	 de	 Torquato,	
mostrando-o	 como	um	 intelectual	muito	mais	 próximo	do	 que	 se	 espera	 hoje	 de	
alguém	que	pensa	a	cultura,	bem	diferente	da	imagem	do	desbundado.	

-	 Mas	 não	 faz	 sentido	 uma	 atitude	 reverente,	 que	 não	 tem	 a	 ver	 com	 a	
personalidade	dele	–	diz	Pires.	

Um	 dos	 ideólogos	 da	 Tropicália,	 Torquato	 Pereira	 de	 Araújo	 Neto	 nasceu	 em	
Teresina,	Piauí,	em	9	de	novembro	de	1944.	No	início	dos	anos	60,	se	mudou	para	
Salvador,	onde	concluiu	o	segundo	grau	e	veio	a	conhecer	os	 futuros	 tropicalistas	
Caetano	Veloso,	Gilberto	Gil,	Gal	Costa,	Rogério	Duarte	e	Capinan.	

Conterrâneo	 do	 poeta,	 o	 guitarrista	 Renato	 Piau	 (músico	 que	 tem	 trabalhado	
com	gente	 como	 Luiz	Melodia,	 Tim	Maia	 e	 Jards	Macalé)	 ajuda	 no	 redesenho	do	
perfil	de	Torquato	Neto.	

	
Uma	cabeça	brilhante	e	sempre	iconoclasta	
	

	



-	 As	 nossas	 famílias	 eram	 amigas	 e	 desde	 pequeno	 eu	 ouvia	 histórias	 sobre	 a	
inteligência	e	a	 cultura	de	Torquato	–	 lembrava	Piau.	 –	Ele	 foi	 aluno	de	 inglês	do	
meu	irmão	e,	ao	sair	de	Teresina,	já	sabia	três	ou	quatro	línguas.	

Torquato	 escrevia	 desde	 criança	 e	 tinha	 na	 cabeça	 trechos	 inteiros	 dos	 seus	
autores	preferidos,	de	Guimarães	Rosa	a	Drummond.	

Como	 está	 assinalado	 no	 ensaio	 introdutório	 “Passagem	 para	 Torquato”,	 os	
textos	do	tropicalista	são	caracterizados	por	citações	literárias	ou	pela	“apropriação	
violenta	 e	 por	 vezes	 iconoclasta	 de	 outros	 autores”.	 A	 obra	 de	 Torquato	 seria	
interessante,	neste	sentido,	por	suas	características	mutantes,	de	não	se	engessar.	
Ao	mesmo	tempo,	isso	faz	com	que	ela	seja	de	difícil	catalogação.	Até	o	rótulo	do	
marginal	parece	insuficiente	para	abranger	Torquato.	

Na	tarefa	de	reorganização	desta	nova	edição	todos	os	critérios	foram	tirados	da	
obra	de	Torquato.	Ana	Duarte	e	Waly	Salomão	deram	todo	o	apoio	para	a	nova	e	
edição	e	Waly	também	contribuiu	com	dois	textos	introdutórios.	

-O	meu	desligamento	da	tarefa	de	edição	me	faculta	um	olhar	distanciado	sobre	
o	meu	grande	amigo	–	diz	Waly.	–	Ana	Duarte	e	eu	 fizemos	o	primeiro	 livro	num	
momento	heróico,	sobrepujando	a	dilaceração	da	perda	de	Torquato,	menos	de	um	
ano	depois	da	morte.	Hoje,	prefiro	estar	sentado	de	camarote	e	fazer	a	louvação	de	
Torquato	Neto	com	o	trabalho	já	realizado.	

Influência	que	continua	crescendo	através	dos	anos	
A	obra	de	Torquato	vem	crescendo	desde	a	sua	morte.	No	fim	dos	anos	80,	por	

exemplo,	o	poema	“Go	Back”,	musicado	pelo	grupo	paulistano	Titãs,	atraiu	novos	
leitores.	Na	década	atual,	sua	 influência	também	pode	ser	notada	entre	os	 jovens	
poetas	e	os	compositores	do	pop	brasileiro.	Bruno	Levinson,	letrista	do	grupo	Coma	
e	produtor	musical,	lembra	de	como	entrou	em	contato	com	a	arte	de	Torquato:	

-	 Adorava	 “Mamãe	 coragem”	 e	 ouvia	 falar	 de	 Torquato,	 sem	 ter	 muita	
referência,	 até	 encontrar	 a	 segunda	 edição	 de	 “Os	 últimos	 dias	 de	 Paupéria”	 –	
conta.	–	Depois,	consegui	o	disco	editado	pela	RioArte,	que	reuniu	as	suas	principais	
músicas.	Hoje,	percebo	a	influência	de	Torquato	tanto	na	música	de	um	grupo	como	
o	Boato	quanto	nos	novos	poetas.	

O	anjo	torto	da	Tropicália	ficaria	satisfeito.	Uma	de	suas	facetas	foi	a	de	sempre	
ajudar	os	artistas	iniciantes	que	o	procuravam.	Renato	Piau	foi	um	deles.	

-	Um	dia,	soube	pelo	rádio	que	Torquato	estava	em	Teresina	–	lembra.	–	Pedi	a	
opinião	 dele	 se	 eu	 teria	 chance	 de	 fazer	 música	 no	 Rio.	 E	 Torquato	 não	 só	 me	
incentivou	a	vir	como	me	apresentou	a	muita	gente.	

O	poeta	Sérgio	Natureza,	também	parceiro	de	cantores	como	Paulinho	da	Viola	e	
Tunai,	conheceu	Torquato	em	Paris,	em	1969,	e	voltou	a	encontrá-lo	no	Rio.	

-	Passei	a	visitá-lo,	na	Muda,	onde	morava.	Torquato	achava	que	eu	tinha	uma	
musicalidade	muito	grande	e	dizia	que	deveria	fazer	letra	para	Paulinho	da	Viola,	o	
que	só	aconteceu	quatro	anos	depois,	quando	compusemos	“Vela	no	breu”.		

Natureza	 também	 lembra	 de	 um	 encontro	 numa	 parada	 do	 ônibus	 para	 São	
Paulo.	

-	Torquato	perguntou	o	que	eu	iria	fazer	e	quando	falei	que	ia	ver	uma	escola	de	
comunicação	 que	 parecia	 interessante,	 me	 interrompeu,	 “Você	 não	 tem	 que	
aprender	nada	de	comunicação,	as	escolas	já	eram”.		

Para	os	amigos,	o	suicídio,	na	madrugada	de	10	de	setembro	de	1972,	depois	de	
Torquato	comemorar	com	amigos	o	seu	aniversário	de	28	anos	foi	um	choque.	

-	Eu	ria	muito	com	Torquato	 	 -	conta	Natureza.	–	Ele	refletia	sobre	a	realidade,	
não	aceitava	os	horrores	do	cotidiano,	mas	não	me	passava	nada	depressivo.	

Renato	 Piau,	 que	 esteve	 próximo	 de	 Torquato	 nos	 últimos	 tempos,	 também	
nunca	entendeu	o	ato	final.	

-	Num	primeiro	contado	ele	aparentava	ser	muito	fechado,	demorava	a	se	abrir.	
Mas,	 apesar	 de	 revoltado	 com	 as	 dores	 do	mundo,	 era	 uma	 pessoa	 alegre.	 Não	
parecia	 alguém	 suicida,	 mesmo	 que	 hoje,	 pelas	 letras	 e	 os	 poemas,	 podemos	
perceber	muitos	sinais.	

Letras,	poemas	que,	como	a	nova	edição	do	 livro	 reafirma,	permanecem	vivos.	
Para	Natureza,	Torquato	soube	pegar	as	lições	da	Semana	de	22,	a	antropofagia	de	
Oswald	de	Andrade	e	jogar	na	música	brasileira.		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
Os	bastidores	do	especial	tropicalista	que	não	foi	ao	ar	
Com	roteiro	do	poeta	e	de	Capinam,	o	programa	 foi	abordado	pela	

morte	do	cantor	Vicente	Celestino		
Alessandro	Porro	
SÃO	PAULO	
Para	anunciar	a	morte	do	tropicalismo,	o	clima	e	o	lugar	eram	dos	mais	propícios:	

uma	 gafieira,	 normalmente	 tristonha,	 localizada	 no	 “centrão”	 de	 São	 Paulo,	mas,	
naquela	oportunidade,	tomada	de	assalto	por	uma	turma	que,	numa	noite	 igual	a	
qualquer	outras,	teria	sido	barrada	sem	muitas	cerimônias.	O	Som	de	Cristal,	que	o	
cenarista	 Cyro	Del	Nero	 e	 o	 produtor	Roberto	 Palmari	 escolheram	para	 gravar	 as	
cenas	do	primeiro	especial	da	Rede	Globo	era	uma	autêntica	casa	de	família	onde	o	
respeito	cobrava-se	na	entrada,	junto	com	o	tíquete.	

O	título	do	programa	a	ser	gravado	(“Vida	–	1967	–	paixão	e	banana	–	1968	–	do	
tropicalismo”)	 inicialmente	 parecia	 inócuo.	 Mas	 Torquato	 Neto	 e	 Capinam-	 os	
autores	do	especial	da	Globo,	patrocinado	por	um	trio	de	anunciantes	de	primeira	
linha,	 incluindo	 empresas	 como	 a	 Shell,	 a	 Rhodia	 e	 a	 Ford	 –	 teriam	 aceito	 as	
mensagens	do	texto?	

Torquato	 já	 havia	 cortado	 falas	 do	 tipo	 “Só	 acredito	 no	 artista	 fora	 da	 lei,	 é	 o	
marginal	 que	mantém	 o	 arco	 em	 permanente	 tensão”.	 Capinam,	 ele	 também,	 já	
tinha	renunciado	e	desistido	de	deixar	no	texto	coisas	como:	“A	criação	não	pode	
ser	antecipada	pelas	regras,	ou	qualquer	outra	espécie	de	censura”.	

	
Às	vésperas	do	AI-5,	o	fim	visto	de	perto	
Parece	 que	 não	 é	 nada,	mas	 é	 preciso	 lembrar	 da	 época	 em	que	 a	 coisa	 toda	

estava	acontecendo	–	numa	noite	de	agosto	de	1968,	quando	a	 iminência	do	AI-5	
começava	a	poluir	o	ar	provocando	algo	mais	do	que	um	simples	espirro.	Fatalista	o	
olhar	 perdido	 no	 nada,	 máscara	 de	 pessimismo,	 Torquato	 pressentia	 que	 todo	
aquele	carnaval	montado	para	produzir	seu	show	não	servia	para	nada.		

Um	 ano	 depois,	 em	 Paris,	 no	 meu	 apartamento	 do	 Boulevard	 Raspail,	 ele	
continuava	com	o	olhar	perdido	olhando	as	janelas	do	prédio	ao	lado,	onde	morava	
o	 casal	 existencialista	 Jean-Paul	 Sartre	 e	 Simone	 de	 Beauvoir,	 e	me	 dizia:	 “O	 que	
fizeram	 aqueles	 dois	 para	 o	 Brasil?	 Lhes	 mandei	 “Soy	 loco	 por	 ti,	 América”,	
autografado.	Os	putos	nem	responderam”.	

	
Torquato	 Neto,	 com	 Gilberto	 Gil,	 eram	 entre	 os	 poucos	 –	 lúcidos	 -	 	 que	 não	

somente	 não	 acreditavam	 mais	 na	 possibilidade	 do	 especial	 ser	 transmitido,	 e	
tentavam,	antes	da	gravação	de	um	desfile	de	mulatas	espalhafatosas,	protegidas	
por	cachos	de	bananas,	 falar	com	Palmari	para	que	 liberasse	todos	os	 integrantes	
do	elenco	“antes	da	provável	chegada	do	DOPS”.		

Mas	o	produtor,	profissional	honesto,	estava	lá	para	produzir,	e	não	abria	mão.	
Até	 quando	 chegou	 a	 noticia	 da	morte	 de	 Vicente	 Celestino	 –	 um	 dos	 que	 fazia	
parte	do	elenco	–	e	a	coisa	toda	parou,	naturalmente.	Alguém	ouviu	Luiz	Gonzaga	–	
outra	estrela	escalada	para	fazer	parte	do	espetáculo	–	dizer	:	

-	O	Vicente	Celestino	acabou	limpando	a	nossa	barra,	ainda	bem.	
Fomos	todos	embora,	andando	lentamente	pela	Rua	Rego	Freitas,	no	coração	da	

Boca	 do	 Lixo.	 Ninguém	 demonstrou	 raiva	 pelo	 fim	 do	 especial.	 Estava	 bem	 claro	
para	 todos	 nós	 que	 aquele	 projeto	 tinha	 naufragado	 para	 sempre.	 O	 sentimento	
geral	era	de	tristeza,	sim.	Mas	também	de	alívio.	

	
O	POETA	NASCE	FEITO	
assim	como	dois	mais	dois		
;	se	por	aqui	me	deleito		
é	por	questão	de	depois		
	
a	glória	canta	na	cama		
faz	poemas,	enche	a	cara		
mas	é	com	quem	mais	se	ama		
que	a	gente	mais	se	depara		
	
ou	seja:		
	
quarenta	e	sete	quilates		
sessenta	e	nove	tragadas		
vinte	e	sete	sonhos,	noites,		



calmas,	desperdiçadas.		
	
saiba,	ronaldo,	acontece		
uma	vez	em	qualquer	vida:		
as	teias	que	a	gente	tece		
abrem	sempre	uma	ferida		
	
no	canto	esquerdo	do	riso?		
no	lado	torto	da	gente?		
talvez.		
o	que	mais	forte	preciso		
não	sei	sequer	se	é	urgente.		
	
nem	sei	se	eu	sou	o	caso		
que	mais	mereço	entender	-		
de	qualquer	forma,	o	A-caso		
me	deixa	tonto.	e	querer		
	
não	é	sentar,	ter	na	mesa		
uma	questão	de	depois:		
é,	melhor,	ver	com	certeza		
quem	imagina	um	mais	dois	
	
paris,	europa,	o	brasil	lá	no	brasil	
,	seis	de	setembro	de	1969.	
		Poema	inédito	de	Torquato	Neto	
	
BABYLON;	JUNE	18,71;	TORQUATO,	
meu	amor;	adorei,	nada	me	deu	mais	alegria	que	sua	carta	com	as	publicações	e	
tudo;isto	aqui	AINDA	NÃO	É	UMA	RESPOSTA	à	carta;	apenas	um	bilhete	rápido;	
tudo	parece	estar	mais	ou	menos	com	meses	de	atraso	aqui;	não	consigo	dormir	tal	
o	excitamento;quilos	de	coisas	para	ler-fazer,etc.	babilônia,	você	sabe.	
(...)	vou	lhe	enviar	um	novo	livro	que	saiu:	vida	e	sexo	de	andy	warhol;	isso	em	
outro	pacote	para	ter	certeza	que	chega,	registrado,etc,;	please	acuse	sempre	
recebimento	das	coisas,	com	cartão,	etc.,	pois	fico	pensando	que	nada	recebem;	o	
que	você	se	
propõe,	a	me	mandar	coisas,	adorei	e	peço	logo	algo	transcendental:	

1- que	me	enviem	todos	os	plugs	e	já	s:	para	mim	é	importantíssimo	aqui;	waly	não	
manda	nada	e	por	acaso	tenho	amigos	que	enviam	pasquins,etc.;	inclusive	o	que	
tinha	texto	meu;	lá	de	casa,	também	nada;you	know;	mas	como	você	é	um		
cara	mais	preciso	e	organizado,confio	mais	para	isso.	

2- torquato,	essa	outra	coisa	dependem	de	tempinho	(chato)	seu:	pedi	a	Maciel,	como	
já	era	de	se	esperar,	nada;	trata-se	de	um	disco	antigo	de	emilinha	borba,	que	
preciso	para	sound	track	de	Brasil	Jorge,	o	tal	super	oito	que	ainda	não	terminei;	
não	sei	se	esse	disco	existe,	mas	talvez	exista	regravação:	seria	um	onde	ela	canta	
“olhos	verdes”	ou	“olhos	tristes”	(“aqueles	olhos	tristes,	só	derramam	tristeza,	
deixando-me	a	certeza	de	um	infeliz	amor.....”);	sabe	qual?	

3- não	quero	lhe	pedir	mais	nada	pois	isso	toma	tempo	e	chateia;	mas	se	mônica	
quiser	trazer	algum	disco	novo	(novos	baianos,	p.	ex.)	ela	pode	trazer	como	
presente	dela;	que	não	sejam	lançamentos	caretas	de	nelsinho,	please,	respeitem-
me!	(não	mostre	isso	a	ninguém!);	e	esse	de	Paulinho	da	viola?	Ela	vem	quando?	
Não	compre	nada;	diga	a	waly	que	me	mande	presente,	já	que	está	rico.	Agora	
adiante	falo	só	de	fofocas.	Adorei	seu	texto	sobre	Glauber,você	é	mesmo	demais,	
para	pegar	tudo	de	dentro	assim;	sei	disso	porque	conversei	muito	com	glauber	e	é	
tudo	o	que	você	escreveu;	aliás	você	leu	as	dicas	que	glauber	anda	dando	no	
pasquim?	meu	filho,	nunca	vi	tanta	bobagem	na	minha	vida	e	mau	caráter;	adoro	
glauber	mesmo	assim.	
(...)	torquato,	não	pergunte	pelo	disco	do	gil	pois	eu	não	o	ouvi;tudo	por	culpa	de	
uma	bicha	louca	chamada	jorge	mautner;	um	puto,	não	há	outro	termo;	o	
viado	não	deixou	comigo	o	disco	que	me	mandaram	de	london;	o	de	cae	nem	se	
fala;	cae	telefonou	um	dia	quando	recebeu	a	minha	carta,	em	abril;	mas	estava	
respondendo	e	nunca	chegou;	estão	zangados:	jorge	mautner	e	rute,	duas	
cascavéis,	fizeram	intriguinhas	e	como	jorge	influencia	em	tudo	a	família		
baiana,	já	viu,	né!	que	se	fodam;	julinho	também	já	encrencou	por		
lá,	e	nunca	vê	cae	(Não	conte	isso	a	ninguém,	pois	seria	terrível		
sair	publicando,	etc.;	confio	em	você);	aquilo	que	você	a	ana	já	conhecem	antes	que	
eu,	de	longa	data;	as	pessoas	só	vivem	de	fofoca	baiana	que	é	perigosa	mesmo;	que	
fazer?	Adoro	caetano,	e	sempre	adorarei;	mas	quando	tocam	no	meu	nome	é	
para	dizer	que	sou	louco,	etc.;	aquilo....bem,	depois	de	fofocas	Tão	terríveis	(não	se	
pode	deixar	de	fofocar)	vou	encerrar	porque	senão	não	faço	nada;	quero	enviar	



logo	isso	e	comprar	as	tais	coisas	de	que	lhe	falei;	diga	a	luis	otávio	que	não	tenha	
ataques	que	vou	enviar	o	livro	junto	com	os		que	enviarei	para	você;	só	que	
livros,	como	são	mais	caros,	quero	ver	se	mando	por	um	portador;	sendo	vai	pelo	
correio,	aguardem.	
torquato	e	ana,	mil	beijos	
love		
hélio	
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