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INTRODUÇÃO 
 

 
 O Piauí é, infelizmente, um estado carente de trabalhos acadêmicos sobre 

suas referências artístico-culturais. Não que aqui não se produza arte e cultura, pelo 

contrário, mas é importante ressaltar essa cultura, divulgá-la e enaltecê-la como 

patrimônio desse Estado e desse País. 

 

O que se busca neste trabalho é justamente isso, mostrar a cara e a forma da 

obra, sob o olhar publicitário, de um legítimo piauiense, Torquato Pereira de Araújo 

Neto, um artista multimídia e multifacetado, que foi poeta, escritor, letrista, jornalista, 

cineasta, que produziu e divulgou arte e cultura. 

 

  Este estudo propõe-se a mostrar que as técnicas de comunicação aprendidas 

no curso de publicidade e propaganda dessa instituição foram largamente utilizadas 

na obra do artista piauiense, como arma eficaz de divulgação e fixação das suas 

idéias. 

 

 A importância deste projeto se apresenta na medida em que se observa o 

resultado e o alcance da obra de Torquato, aliados à técnica empregada, tendo em 

vista o curto espaço de tempo que ele teve para mostrar seu trabalho. 

 

Será interessante analisar a técnica de composição da linguagem persuasiva 

utilizada pelo artista, assim como a adequação da mídia e a pertinência das idéias 

dentro do contexto histórico em que foram produzidas e apresentadas. 

 



Torquato Neto, apesar de muito conhecido, ainda é pouco estudado, e sob o 

aspecto da compreensão publicitária de sua mensagem, não há referências 

bibliográficas conhecidas.  

 

Com a preocupação de estudar a forma como o anjo torto estruturou sua 

mensagem, serão analisados alguns artigos publicados no Jornal A Última Hora do 

Rio de Janeiro, além de alguns poemas e letras de músicas compostas. É 

interessante notar como o contexto social da época, anos 60 e início de 70, 

influenciou no trabalho do artista, no curso da sua vida (que se confundiam) e como 

a correta utilização da Mídia fez toda a diferença no resultado obtido. 

 

Portanto, será exposta aqui, uma análise da obra do artista piauiense, no 

sentido publicitário. Ficará evidente que, com a correta utilização das técnicas 

publicitárias de persuasão pode-se conseguir grande repercussão de determinada 

proposição, seja ela de cunho ideológico ou comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
CAPÍTULO I 

 
 
 
SOU COMO SOU, PESSOAL E INTRANFERÍVEL. 

 

Torquato Pereira de Araújo Neto nasceu, sob o signo de escorpião, em 

Teresina, Piauí, em 09 de Novembro de 1944 no hospital Getúlio Vargas. Filho único 

do promotor público Helí da Rocha Nunes e da professora primária Maria Salomé da 

Cunha Araújo Nunes. Em Teresina, estudou no colégio Leão XIII, onde cursou até 

os primeiros anos do que hoje se chama de ensino médio.  

 

Já em Salvador, estudou no colégio Marista e por lá conheceu Gilberto Gil, 

através de Caetano Veloso e José Carlos Capinam, com quem no futuro formaria 

parceria que marcaria várias fases da obra do artista piauiense. Torquato estava 

deixando de estudar e pretendia se mudar para o Rio de Janeiro, tinha interesses na 

área do jornalismo e no centro popular de cultura da União Nacional dos Estudantes 

- UNE.  

 

Em 1962 mudou-se para o Rio de Janeiro, num período conturbado da 

história brasileira, onde iniciou a faculdade de Jornalismo em 63. Sem o diploma, 

começou a exercer a profissão em diversos jornais cariocas, dentre eles o Correio 

da Manhã, O Sol, A Última Hora e mais tarde em jornais alternativos que ajudaria a 

fundar, como Presença e o número único e célebre da revista Navilouca, editada 

meses depois de sua morte. 



 

Trabalhou ainda em propaganda e gravadora, o que na época não lhe rendia 

muitos dividendos, tendo muitas vezes que recorrer à ajuda familiar enviada pelos 

pais,  em forma de mesada. 

Uma grande figura humana, Torquato Neto fez de sua coluna no jornal Última 

Hora trincheira para desafinar o coro dos contentes da época (como ele mesmo 

dizia), e de sua obra reflexo da própria vida. Segundo Waly Sailormoom, amigo do 

poeta: “Em um lugar com tantos lite-ratos dando sopa, se vendendo por um lugar ao 

sol, Torquato deu as costas ao lugar e ao sol”.  

 

Em especial, comprou uma briga frontal pela moralização dos direitos autorais 

e ainda tratou de música, de cinema, especialmente super-oito, do momento difícil 

pelo qual passava o País e, conseqüentemente, da juventude, oprimida pela 

repressão da censura e da tortura física ou psicológica. 

 

Foi um dos mentores intelectuais do movimento tropicalista, letrista, poeta, 

ator, cineasta e escritor. Um artista multimídia e multifacetado que soube como 

ninguém representar os anseios e as angústias de toda uma geração. 

 

Um dia após completar 28 anos de idade, ligou o gás do aquecedor e 

suicidou-se. Deixou um bilhete: 

 "...Tenho saudades, como os 

cariocas, do tempo em que eu me sentia e 

achava que era guia de cegos. De modo que 

fico, sossegado por aqui mesmo, enquanto 

durar. Pra mim, chega! Vocês aí! Peço o 

favor de não sacudirem demais o Thiago, ele 

pode acordar".  

Era 10 de novembro de 1972 - e o Brasil perdia um de seus maiores e mais geniais 

poetas. 



 

Sobre a morte precoce de Torquato, o amigo e parceiro mais constante, 

Gilberto Gil, comenta: 

 
 “Eu realmente tenho a sensação de 

que Torquato não deu tempo pra gente. Com 

um pouquinho mais de tempo, acho que o 

circunstancial afetivo teria, de certa 

forma, se mobilizado beneficamente para 

ele. Desenrolaria o nó. Uma coisa que eu 

gostaria muito era ter conseguido 

amadurecer ao seu lado, muitas coisas que 

eram problemáticas e torturantes para ele, 

hoje já teriam ficado mais simples. Mas ele 

tinha pressa. Ligou o gás”. 

 

Torquato Neto, sem dúvidas foi um artista que moldou e utilizou a palavra 

como ferramenta de transformação social. O poeta, de fato, foi um mestre da palavra 

que, em sua obra, traduziu de forma sensível, apaixonada e por vezes desesperada, 

o clima, os sentimentos e, acima de tudo, a ideologia de sua geração. 

 

NA construção do seu discurso sempre  utilizou de elementos persuasivos, de 

maneira que pudesse literalmente conduzir o leitor à uma visão crítica da realidade. 

Ele acreditava ter a arma correta para informar e persuadir. 

 

Ao tratar do repertório do artista piauiense, faz-se necessário pensar na 

comunicação realizada por ele no sentido publicitário. Desde a elaboração da 

mensagem, a partir de uma seleção realizada por um emissor que foca seu alvo no 

interior do repertório de um público determinado, até a forma como essa mensagem 

foi transmitida. Para isso, ele transpôs a idéia ou pensamento para uma condição 

material de linguagem (imagem, movimento, sonoridade, cor) que, aliada a um 

aspecto semântico (motivos, tendências e conteúdo) e ao conjunto de veículos de 

transmissão (mídia) determina a qualidade de composição da comunicação. 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

DE REPENTE A MADUGRADA MUDOU. 

 

 
2.1  O MUNDO EFERVECENTE. 
 

O mundo vivia um momento político conturbado com as revoluções que se 

espalhavam. O contexto internacional era marcado pela luta por autonomia da 

tradição através de um projeto nacional-estatista. Desde a Revolução Industrial, no 

fim do século XIX, uma série de sociedades se viram diante do desafio de construir 

uma inserção autônoma em meio ao mercado capitalista internacional. A 2º Grande 

Guerra, a eclosão da revolução russa, o surgimento dos fascismos e as crises das 

economias liberais ajudaram essas sociedades no processo de estruturação das 

atividades autonomistas. 

 

Contudo, os movimentos não tiveram a mesma forma em todos os lugares. 

Enquanto na Ásia, África e Oriente Médio as conquistas se tornavam concretas com 

a independência de uma série de povos, na América Latina, onde a presença norte-

americana era muito forte, os projetos autonomistas tenderam a perder o vigor. 

 



Apesar disso, no começo dos anos 60 a vitória da revolução cubana, em 1959, 

a da revolução argelina, em 1962, a luta revolucionária no Vietnã, as independências 

nacionais na África negra e no mundo muçulmano, entre outros acontecimentos, 

foram responsáveis por dar uma nova força aos movimentos autônomos latino-

americanos. 

  

No Brasil, os anos sessenta, marcaram a história como época de rupturas 

políticas, morais, sociais e ideológicas. Começa a surgir uma conjuntura de lutas 

sociais como jamais se presenciou no País. Com a renúncia do presidente Jânio 

Quadros, em 1961, o quadro negro da ditadura começou a ser desenhado. 

 

 

2.2 A DITADURA MILITAR NO BRASIL 
 

Com a ressaca do movimento desenvolvimentista dos anos 50, a sociedade 

brasileira estava apreensiva quanto aos rumos que o País tomaria. Toda a euforia do 

“50 anos em 5”, slogan da propaganda política de Juscelino Kubistchek, havia se 

transformado numa incerteza. A inflação cresceu e, com isso, o ritmo de crescimento 

diminuiu. 

 

Diante da insegurança que pairava, a eleição de Jânio Quadros, em 1961, não 

foi surpresa. Apoiado por grandes grupos de trabalhadores, as classes médias e as 

oligarquias liberais, Jânio encarnou o espírito de oposição, de transformação tão 

ansiado pela população. Era um homem carismático, um político nato, sabia como 

agradar e conduzir as massas populacionais.  

 

Entretanto, no decorrer de seu governo as mudanças não surgiram. A empatia 

que o presidente desfrutava quando discursava nos palanques havia diminuído e, 

com ela, a popularidade. Usando de seu carisma inegável falava diretamente à 

sociedade, explicava que as restrições ao seu governo eram exageradamente 

tolhedoras e, por isso, se sentia amarrado e não podia fazer mais. Pedia, portanto, 

mais poder.  

 



Confiante de que sua popularidade ainda prevalecia, Jânio renunciou ao 

governo em agosto de 1961, certo de que o povo se mobilizaria e exigiria o seu 

retorno. Sua intenção era voltar à presidência “nos braços do povo”. O golpe foi bem 

planejado, mas mal executado. Não houve organização suficiente para se aproveitar 

da situação insustentável que tomou conta do país nas duas semanas seguintes à 

renúncia. 

 

O vice-presidente João Goulart, líder do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), 

não era unanimidade para assumir a presidência no lugar de Jânio. Ministros 

militares tentaram impedir sua posse, mas um acordo acabou por fazê-los recuar. 

João Goulart, ou Jango, como era conhecido em seu Estado, o Rio Grande do Sul, 

enfim assumiu o governo em 7 de setembro de 1961.  

 

Um governo politicamente desequilibrado associado a um presidente 

enfraquecido era o quadro ideal para o ressurgimento das agitações sociais no 

intuito de reatualizar o projeto nacional-estatista brasileiro. Foi o que aconteceu. 

Uma ampla e inédita participação popular começou a se formar e a se manifestar. As 

agitações cresciam à medida que os grupos se organizavam: estudantes, 

trabalhadores, profissionais liberais, assalariados e até graduados das forças 

armadas. 

 

Exatamente por causa da extensão que os movimentos populares foram 

tomando, o discurso governista para resolvê-los mudou totalmente. A busca por uma 

conciliação, instituída na era Vargas, foi substituída pela remoção e ataque aos 

“alvos” que deveriam ser punidos. 

 

O principal receio era que, assim como em Cuba, o projeto nacional-estatista 

brasileiro levasse a comunização do País. Jango saiu, então, para a guerra de 

forças. Partiu para a ofensiva se dispondo a realizar comícios por todo o País em 

favor de suas reformas de base, que, além de modificações na estruturação agrária, 

urbana, eleitoral e universitária, vislumbrava ao restabelecimento dos plenos 

poderes ao presidente. 

 



Fez um único comício, em 13 de março de 1964, que reuniu 300 mil pessoas, 

praticamente todas as esquerdas, em defesa das reformas de base. Em resposta, os 

blocos de direita ou “forças da contra-reforma”, organizaram a Marcha da Família 

com Deus pela Liberdade, em São Paulo, reunindo 500 mil pessoas. 

 

Jango não conseguiu fazer outros comícios. Enquanto todos pensavam que a 

disputa direta iria começar imediatamente, seguiu-se um silêncio de ambos os 

blocos. Era como se um esperasse o outro cometer um erro fatal para ser 

imediatamente atacado. Quando a Associação de Marinheiros e Fuzileiros Navais do 

Brasil realizou uma reunião proibida na sede do Sindicato dos Metalúrgicos, no Rio 

de Janeiro, o primeiro passo estava dado. Jango agora teria que lutar não mais 

contra os defensores da contra-reforma, mas contra uma crise na Marinha, contra a 

divisão de uma das Forças Armadas do Brasil entre os defensores da hierarquia e os 

que eram chamados de “subversores”, por questionarem esses valores. Quando 

percebeu que todas as forças anti-reformistas do País já se articulavam, se uniam 

para tomar uma atitude decisiva, Jango resolveu não agir. 

 

João Goulart, então, resolveu exilar-se no Uruguai, deixando o País 

desnorteado, sem perspectivas, à mercê dos direitistas mais atentos que só 

esperavam um sinal para dominar a situação. Os partidários das idéias de Jango 

não tinham mais o que fazer, a não ser render-se à desmoralização frente ao 

abandono de seu líder. O governo apenas esperava que alguém tomasse a primeira 

atitude e quem a precipitou foi  o general Olympio Mourão, de Minas Gerais. Sem 

saber exatamente o que aconteceria depois, uma multidão saiu às ruas para 

comemorar a queda de Jango e o perigo comunista que ele representava. Sem 

saber, a multidão comemorava o início do período de Ditadura Militar que dominaria 

o Brasil pelos 21 anos seguintes. 

 

2.3 AI-1: QUANDO O LADO DE DENTRO É FOGO. 
 

Depois da queda de Jango, os novos líderes do País não tinham muita noção 

sobre o rumo que deveriam tomar, já que o bloco golpista também foi dividido entre 

idealizações civis e militares. 

  



A maioria dos civis almejava apenas a queda de Jango, portanto, já estavam 

satisfeitos com a certeza de que, com o vexame provocado por sua fuga, os 

partidários do ex-presidente não teriam a mínima chance nas eleições marcadas 

para 1965.  Já os militares queriam uma devassa maior, uma “limpeza” no que havia 

sobrado do governo João Goulart. 

 

Não demorou muito para que o bloco militar se sobrepusesse. O poder efetivo 

rapidamente passou para uma Junta Militar formada por representantes das três 

Forças Armadas, que se autodenominou Comando Supremo da Revolução. Em 9 de 

abril de 1964, a ditadura começou efetivamente: o Comando instaurou um Ato 

Institucional (AI-1) que decretou o estado de exceção no País.  

 

Segundo Thomas Skidmore, em Brasil: de Castelo a Tancredo (1988), “O AI - 1 

cassou dezenas de mandatos, suspendeu direitos políticos, iniciou um processo de 

prisões, torturas e censuras a todo tipo de publicações. O que começou como uma 

revolução em defesa da democracia, da justiça e do restabelecimento da ordem se 

transformou numa imposição de autoritarismo”. 

 

Em meio às turbulências, era preciso que alguém com respeitabilidade e 

influência assumisse o poder para conferir legitimidade ao novo sistema. Surgiu o 

nome do general Castelo Branco. O general era um homem de prestígio, de grande 

influência entre seus correligionários e que, naquele momento, parecia concentrar as 

afeições dos dois lados da situação política do País, tanto a dizimação dos 

resquícios do antigo governo de Jango, quanto à necessidade de considerar o 

conjunto de forças que haviam se reunido em busca da democracia e de seus 

valores. 

 

O governo Castelo Branco definiu o programa internacionalista-liberal como 

condutor. O projeto ambicioso se condensava na abertura para o capital 

internacional e assim estabilizar a economia, construir um autêntico mercado de 

capitais no País, incentivar as exportações e atrair vultosos investimentos de capitais 

privados. Entretanto, nem o apoio dos Estados Unidos, com o fechamento de um 

acordo de investimentos, conseguiu estabilizar a política econômica brasileira. A 



inflação não era tida sob controle, o crédito escasso provocava a quebra de fábricas 

e lojas, os reajustes salariais eram bem inferiores aos índices inflacionários.  

 

O descontentamento não demorou, principalmente com os escândalos e 

desgastes promovidos pelas centenas de cassações e operações de censura mal 

elaboradas. 

 

Os protestos surgiam de todas as secções artísticas, a categoria mais 

engendrada no contexto político pelo qual passava o País. Enquanto a grande 

maioria da sociedade se mantinha acomodada, artistas de todo o país expunham 

suas indignações por meio de suas obras. No teatro, na música, no cinema, nas 

artes plásticas surgiam manifestações de descontentamento e críticas ao sistema. 

 

 A moral e a cultura brasileira foram fortemente abaladas com o golpe de 64: O 

reacionarismo e o tradicionalismo, além do patrulhamento ideológico, da censura e 

dos mecanismos de coação tomaram conta do cenário cultural do país. Para se ter 

uma idéia, no governo Castelo Branco, realizou-se em São Paulo uma campanha de 

“moralização” nas escolas, pela qual estudantes foram obrigados a cortar o cabelo, 

usar calças de boca estreita e também proibidos de exibir cores berrantes ou roupas 

“exóticas”. Em 1965, a censura proibiu inúmeras peças teatrais e filmes etc. 

 

Não tardou para que o movimento estudantil se engajasse às agitações 

políticas. Estudantes universitários promoveram as primeiras manifestações públicas 

de repulsa ao governo e formaram grupos que se transformaram nas bases de 

reorganização das esquerdas que, desde 1964, estavam na clandestinidade. 

 

Antes de sair do governo, Castelo Branco ainda decretou o Ato Institucional Nº. 

2, que se mostrou uma saída arbitrária para que o resultado das eleições de 1965 

correspondessem às suas expectativas. O ato ampliava o controle sobre o 

legislativo, alterava o funcionamento do judiciário, extinguia todos os partidos 

políticos e estabelecia eleições indiretas para presidente. Surgia então o 

bipartidarismo, com a criação da Aliança Renovadora Nacional (ARENA), partido do 

governo, e o Movimento Democrático Brasileiro (MDB), partido  destinado a reunir a 

oposição consentida. 



 

Desacreditado e tomando consciência do que havia promovido, o general 

Castelo Branco perdeu o controle da própria sucessão e teve que aceitar, contido, a 

candidatura do ministro do Exército, Costa e Silva. Castelo saía do governo para 

completar mais um capítulo da repressão no Brasil. Um verdadeiro golpe por dentro 

do golpe. 

 

O general Costa e Silva agora tinha o poder. Com o mesmo discurso dos seus 

antecessores, prometia democracia e interação social para desencadear um 

processo de desenvolvimento. Mas, logo no primeiro ano de governo, 1967, nada 

disso ocorreu, abrindo caminho para a exaltação das insatisfações que haviam 

nascido no governo anterior.  

 

O movimento estudantil era o único realmente ativo e, por isso, foi o que mais 

sofreu com a repressão, principalmente porque a polícia política (DOI-CODI, DOPS) 

confundia os estudantes, cujo movimento tinha caráter puramente sindical, com 

organizações revolucionárias clandestinas que, apesar de promoverem ações 

pequenas, sempre tinham uma repercussão. Segundo o professor Daniel Aarão 

Reis, da Universidade Fluminense, em seu artigo “Ditadura Militar, esquerdas e 

sociedade no Brasil”, publicado no site Lainsignia, em 29 de março de 2001, “o erro 

do governo Costa e Silva foi enfrentar os dois movimentos como um só”. Nesse 

período, dificilmente as passeatas estudantis terminavam sem um confronto com a 

polícia. 

 

No embate entre estudantes e a polícia do dia 28 de março de 1968, aconteceu 

o estopim para que as massas e os grupos politicamente organizados, que até então 

se mantinham distantes, atentassem para o que acontecia no País. Durante uma 

passeata, a polícia entrou em ação. Só que, desta vez, o estudante Edson Luís Lima 

Souto morreu sob pancadas de cacetetes. A partir dali, o Brasil começou a acordar. 

O estudante se tornou um mártir da tortura e desmandos promovidos pelo governo. 

A passeata para o enterro reuniu milhares de pessoas, levando faixas com palavras 

de ordem, pedindo justiça.  

 



 
2.4 A DITADURA DURA.  
 

 

A efetiva implantação da ditadura só ocorreu em dezembro de 1968, quando 

Márcio Moreira Alves, deputado do MDB, foi acusado de injuriar as forças armadas 

em um discurso. O Ministro da Justiça, Gama e Silva, pediu autorização à Câmara 

para processá-lo, conforme estabelecia a Constituição. Mesmo sob pressões e 

ameaças, o parlamento garantiu a imunidade do deputado e rejeitou o pedido 

governamental.  

 

Ao mesmo tempo em que recebia pressões dos militares, dizendo que não 

admitiriam “achincalhes” às Forças Armadas, o Presidente Costa e Silva afirmava 

que não admitiria uma traição dos deputados de seu partido, a ARENA. 

 

No mesmo dia da votação, Costa e Silva viajou para Belo Horizonte, onde 

participou de uma cerimônia de colação de grau. Antes de viajar, recebeu 

informações dos líderes parlamentares que a vitória do governo na Câmara seria 

muito difícil. Os deputados, mesmo aqueles que haviam apoiado o golpe, estavam 

saturados com as ações governamentais. O presidente queria mais poder e, para 

isso, não estava medindo esforços nem conseqüências. 

 

O Ato Institucional Número 5 – ai-5, foi promulgado na sexta-feira, 13 de 

dezembro de 1968. O executivo ampliava seus poderes sobre o legislativo, os 

direitos individuais foram reprimidos e o presidente podia, então, demitir, processar 

ou transferir para a reserva funcionários públicos ou militares, concedia ao 

presidente o direito de pôr em recesso o Congresso Nacional, decretar intervenção 

em Estados e Municípios, suspender, proibir manifestações, aplicar a liberdade 

vigiada e suspender a garantia do habeas-corpus. 

 

A censura do AI-5, porém, rendeu algumas marcas na luta contra o 

autoritarismo dos militares. No lugar das reportagens cortadas, os jornais impressos 

não colocavam notícias inócuas, mas poemas. O jornal O Estado de São Paulo 



colocava trechos de Os Lusíadas, de Luís de Camões. Os versos portugueses foram 

utilizados com tanta freqüência que se transformaram num símbolo de resistência.  

 

Notícias de seqüestros, torturas e mortes em qualquer confronto eram 

estritamente proibidas de serem veiculadas. Não precisava tanto. Qualquer notícia 

que, segundo os censores, “denegriam a imagem do governo” era imediatamente 

cortada. O seqüestro, estupro e assassinato da menina Ana Lídia, de 7 anos, 

ocorrido em Brasília no dia 11 de setembro de 1973 foi um dos assuntos 

censurados. Havia suspeitas de que um dos autores do crime fosse o filho do 

ministro Alfredo Buzaid, que controlava a censura, mas nunca foram confirmadas. 

 

Outro modo de pressionar os donos dos meios de comunicação eram as 

interpelações sobre seus funcionários. Muitos eram obrigados a demitir alguns 

jornalistas, apesar de bons profissionais, mas que eram acusados de “subversivos” e 

“incitadores da desordem”. O que, em parte, era realidade. Grande parte das 

redações, principalmente dos jornais impressos, era “comunista”. A insatisfação com 

a censura era evidente, o que prejudicou bastante a qualidade dos jornais. Esse 

aspecto contribuiu para o afastamento dos repórteres mais exaltados da grande 

imprensa e sua ligação com a imprensa chamada “alternativa”.  

 

Por incrível que pareça, sob o julgo do AI-5 a produção cultural brasileira foi 

extrema. Apesar da maioria dos grandes artistas estar exilada, fugindo da prisão e 

da tortura por serem considerados “subversivos”, eles continuaram a produzir. O 

jornalista Sérgio Augusto, grande colaborador de O Pasquim, no especial dos 30 

anos do AI-5 para o Estadão, chama essa produção de “antídoto para a cafonice”. 

Segundo Sérgio, a música, o teatro, o cinema e até os trabalhos da esfera 

universitária demonstraram um alto grau de consciência social, criticando e tentando 

abrir os olhos da sociedade para o que acontecia nos bastidores do regime. 

 

Portanto, a decretação do AI-5 constituiu um marco na história do Brasil não 

apenas por suas conseqüências diretas, mas por seu engendramento. Com o AI-5, 

modificou-se o exercício de jornalismo crítico. A imprensa teve que se adaptar à 

situação, demitindo seus jornalistas mais críticos e combativos. Eles sabiam que 



necessitavam se unir e mostrar do que eram capazes, que seus potenciais 

precisavam montar uma só força, mais tarde, chamada de ‘imprensa alternativa’. 

 

2.5  A CONTRA-CULTURA E A LITERATURA MARGINAL. 
 

Firmava-se, na época, um modelo de mobilização e contestação social com 

base na juventude média urbana: de cabelos compridos, roupas coloridas, música, 

drogas e consciência política, caráter fortemente libertário e questionador que já se 

anunciava nos Estados unidos no final da década de 50. Traziam como “bagagem” a 

Beat Generation – uma geração de poetas que produziu um ícone do fenômeno, o 

poema “How” de Allen Ginsberg (Significa Berro), o rock´n roll, a juventude 

transviada, Elvis Presley, depois a música dos Beatles, Bob Dylan e o movimento 

dos Yuppies (hippies politizados). 

 

A contra-cultura tratava-se de um movimento de contestação que colocava 

frontalmente em discussão a cultura oficial, prezada e defendida pelo sistema. O 

posicionamento da juventude, ampliado pelos meios de comunicação de massa, 

ganhava a cena com grande movimentação e assumia ares de uma verdadeira 

cultura paralela. Nesse cenário co-existiam os marginais da editoração, os marginais 

da literatura, da fala, da música, da forma de se vestir etc. 

 

 Dentro da literatura marginal, o artista Torquato Neto, com sua poesia peculiar 

e nada comportada, foi um dos destaques dessa forma de expressão. Os poemas de 

Torquato influenciados pelo modernismo de 22 se voltam aos temas do cotidiano, ao 

aproveitamento dos fatos políticos e jornalísticos.  Com riqueza de recursos de 

linguagem, os textos poéticos misturavam paródia, intertextualidade, metalinguagem, 

ironia, hipérboles e outros recursos. 

 

 Torquato rompia com praticamente toda a forma ortodoxa de comportamento 

e cultura, criticando essa cultura e censurando ferinamente a postura da sociedade 

na época. Por isso mesmo é que a contracultura tem papel importante em meio aos 

projetos de transformação social que eclodiram nos anos 60, principalmente pela 

natureza das idéias que colocou em circulação, pelo modo independente como as 

veiculou (por exemplo, eram publicados livros e folhetos de produção artesanal em 



pontos de encontro do público a quem eram direcionadas as informações, o que em 

publicidade chama-se público-alvo. ) e pelo retorno de intervenção crítica que 

conseguiu. 

 
2. 6  MOVIMENTO TROPICALISTA. 
 

 

O Tropicalismo foi um movimento cultural muito forte do final da década de 

60. Usando o deboche,  a irreverência e a mprovisação, revolucionou a música 

popular brasileira, até então dominada pela Bossa Nova. Entre 1967 e 1970, o 

Tropicalismo traz irreverência e informalidade, mas com uma teoria de fundo: a 

possibilidade de incorporação de tudo que era e foi considerado cafona, de mau-

gosto, resgatando-o e transformando-o. 

 

O Tropicalismo assumiu a tentativa de revelar as contradições próprias da 

realidade brasileira mostrando o moderno e o arcaico, o nacional e o estrangeiro, o 

urbano e o rural, o progresso e o atraso, em suma, o movimento não chegou a 

produzir uma síntese destes elementos, mas buscou traduzir a complexidade 

fragmentária da nossa cultura. Liberdade é a palavra fundamental do movimento. 

 

Liderado pelos compositores Caetano Veloso e Gilberto Gil, José Carlos 

Capinam, o maestro Rogério Duprat e com Torquato Neto sendo o mais 

representativo mentor. Estes e outros artistas encontraram na música um forte 

veículo de resistência à repressão e às censuras desencadeadas pelo governo 

militar no início de 68. Utilizaram idéias do manifesto antropológico do escritor 

Oswald de Andrade, um dos expoentes do Modernismo, deflagrado em 1922. A 

intenção era situar o Tropicalismo como um movimento de vanguarda, ressaltando e 

valorizando as  particularidades do movimento como o deboche, o obscurantismo 

das letras, a presença de estrangeirismos, o visual chocante, a mistura de gêneros, 

etc - características que, analogamente e consideradas as diferenças, também 

podiam ser encontradas na poesia concreta. Por meio de fusão dessas 

características com a cultura brasileira, criou-se um novo produto artístico. Os 

críticos Gilberto Vasconcelos e Glauco Mattoso, afirmam que o manifesto do 



movimento tropicalista é a canção Geléia Geral, escrita por Torquato Neto, com 

arranjos de Rogério Duprat e musicada por Gilberto Gil. 

 

O Tropicalismo também se baseava na contracultura, empregando valores 

diferentes dos aceitos pela cultura dominante na época, mais flexíveis e 

contestadores, inclusive empregando referências consideradas cafonas, 

ultrapassadas ou subdesenvolvidas. 

 

O movimento tropicalista no campo musical (campo que foi o maior 

responsável pela sua difusão na mídia) tem como marco a participação de Gilberto 

Gil e Caetano Veloso no III Festival da Record (1967) e nasce em meio a um 

fervoroso debate sobre a identidade da “genuína” música popular brasileira e a 

necessidade de se fazer uma música autenticamente nacional, que tivesse claras 

referências na tradição popular. A intervenção do artista no cenário cultural, na 

busca de uma conscientização política das massas, era solicitada e aclamada pelos 

setores “de esquerda” da intelectualidade e das artes brasileiras. Uma oposição 

entre as chamadas “arte engajada” e “arte alienada” - termos utilizados pelos 

simpatizantes da primeira - dá a tônica do debate cultural no final da década de 

sessenta. 

 

Assim, o movimento finca as suas bases no campo musical, meio em que se 

dá a valorização do Tropicalismo como saída para o impasse da música popular 

brasileira, findo o período entusiástico da Bossa Nova e já se desgastando o padrão 

de “canção de festival”. Após as publicações de Campos e dos demais “teóricos 

pioneiros” do movimento, verifica-se a consolidação de uma tendência analítica que 

parte da música e se estende ao teatro, às artes plásticas e, por vezes, ao cinema 

de Glauber Rocha. 

 

Os membros do movimento tropicalista, diferentemente dos outros 

movimentos, souberam identificar a existência de uma mídia (música) através do 

qual se podia ter uma expressiva penetração na camada social que compunha o 

Target dentro da sociedade brasileira. Desde cedo, os tropicalistas exploraram as 

potencialidades comunicativas (publicitárias) que lhes eram ofertadas pelos veículos 



de comunicação: Rádio, televisão, imprensa e disso extraíram o efeito ressonante e 

multiplicador necessário à divulgação de sua ideologia. 

 

O fato de o tropicalismo ter se envolvido com o enfoque da mídia criou o 

atalho necessário para criarem em torno do movimento as condições perfeitas para 

sua propagação. É evidente que os meios de comunicação deram ao movimento o 

suporte necessário para sua difusão, porém sozinhos não seriam determinantes 

para o que criaram ou para o que deixaram de criar. Toda mensagem transmitida 

precisa de um conjunto de fatores para obter sucesso de comunicação, além da 

mídia adequada, a forma de concepção da informação é condição relevante. 

 

A maior participação de Torquato como letrista desse movimento se deu 

quando participou em muitos sucessos como Pra dizer Adeus (em parceria com Edu 

Lobo), Soy Loco Por Ti América (com Gilberto Gil e Capinam), Deus Vos Salve Essa 

Casa Santa e Mamãe Coragem (Ambas com Caetano Veloso), Louvação, Geléia 

Geral, A Coisa Mais Linda Que Existe e Marginália II (todas com Gil).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
 
 

DISCURSO PERSUASIVO PUBLICITÁRIO 
 

Antes de adentrar especificamente em cada ponto que contribuiu para que 

Torquato Neto se utilizasse da força da palavra e da imagem na elaboração de seu 

dircurso (atingisse seus objetivos), é preciso  abordar a  construção da técnica 

publicitária  e seu uso (explicar como funcionam as ferramentas publicitárias 

utilizadas). 

 

3.1 COMO É FEITA A PROPAGANDA. 
 

Fundamentalmente, propaganda pode ser definida como a manipulação 

planejada e organizada da comunicação com o objetivo de, pela persuasão, 

promover comportamentos em benefício de quem anuncia. 

 

Para ser eficiente e organizada, a comunicação deve apoiar-se em pelo 

menos cinco diretrizes básicas: objetivo, definição do Target (público alvo), 

planejamento, criação e mídia. 

 

1- Tudo começa com a definição de objetivos, ou seja, com a explicitação 

da tarefa que a propaganda se propõe,  com as informações 

necessárias que ela deve transmitir. O ponto a ser atingido, que deve 

ser qualificável e quantificável. 

2- Definição do público alvo: precisa-se saber com precisão quem são os 

consumidores que devem ser atingidos, como reagem à informação, ao 

produto, seus hábitos de consumo, perfil econômico, social, cultural e 

psicológico; como a concorrência age sobre esses consumidores e 



qual sua posição entre eles, qual o valor para os consumidores do 

produto ou serviço que está sendo anunciado, a que formas de 

argumentação reagem mais positivamente e todo tipo de informações. 

3- Planejamento – Nessa fase são alinhados os objetivos a serem 

atingidos na propaganda, ordenadas informações sobre os mercados, 

a concorrência e os consumidores, sobre os recursos disponíveis. Essa 

estratégia deve definir O QUÊ DEVE SER COMUNICADO (conteúdo), 

PRA QUEM DEVE SER COMUNICADO, DE QUÊ FORMA/ COMO 

SERÁ COMUNICADO (anúncios, comerciais) COM QUÊ ENFASE 

(pontos a serem ressaltados), COM QUE ARGUMENTOS BÁSICOS, 

DE QUÊ MODO (informar, persuadir, lembrar, comparar), E QUANDO 

(período de tempo considerado). 

4- Criação – é a geração de idéias que de maneira surpreendente, 

sucinta, cativante e expressiva comunique aquilo que se definiu que 

deve ser transmitido. É aqui que as mensagens publicitárias começam 

a tomar forma, um trabalho de criação deve ser feito por profissionais 

especializados (redatores, artistas gráficos, músicos, diretores de 

cinema etc...) para que a qualidade da propaganda atenda a três 

necessidades básicas: ser criativa (e assim despertar interesse), ser 

pertinente (atender aos objetivos de comunicação planejados de 

acordo com o contexto) e ser emocionante (para romper a barreira de 

indiferença natural e estabelecer um link) 

5- Mídia – Estuda-se quais os meios de comunicação (rádio, TV, jornal, 

revista...) e os veículos de cada meio (rádio clube, Tv Meio Norte, Tv 

Cidade Verde), as posições (horário ou espaço de publicação), os 

formatos (tempo do comercial e dimensões), mais adequados para 

atingir de modo mais eficiente os objetivos traçados. 

 

3.2 COMO A MENSAGEM PUBLICITÁRIA AGE NAS PESSOAS. 
 

É certo que a propaganda é uma das grandes formadoras do ambiente 

cultural e social de nossa época. Isso porque trabalha a partir de dados culturais 

existentes, reorganizando-os, reconstruindo-os, alterando suas relevâncias ou 

pontos de vista e principalmente porque atua sobre alguns dos instintos 



influenciadores de comportamentos que são inerentes à natureza humana: o medo, 

a vontade de auto-realização, compulsão pelo novo, segurança, desejo, mudança, 

sexo, inveja etc. 

 

O indivíduo é um ser movido, sobretudo, por fatores internos, isto é, seus 

desejos, os quais são a expressão consciente das suas necessidades. Não adianta 

simplesmente impor um estímulo, por mais agradável que seja, ele não conduzirá a 

uma ação cega. É preciso combinar o estímulo à capacidade do objeto em satisfazer 

a uma necessidade que o indivíduo tenha. 

 

A propaganda age informando, argumentando e comparando. Tanto de forma 

lógica e racional, como subjetiva e emocional. E nessa soma de fatores, a persuasão 

da propaganda explode em progressão geométrica. Ela mistura diversos elementos 

que junta e combina para atingir seu propósito maior. Para gerar ação e 

comportamento – através de persuasão e convencimento individual. 

 

A mensagem eficiente procura sempre o tratamento individual, com base nas 

necessidades pessoais do receptor. É sempre interessante que se quebre o “gelo” 

natural de uma mensagem publicitária e para isso procura-se falar com o máximo de 

intimidade possível, de forma até carinhosa, num intento de se estabelecer um 

diálogo - primeiro estágio da interação que, para a propaganda, é forma quase 

garantida de memorização.  

 

A propaganda age assim, em vez de tentar falar com as massas para atingir a 

cada indivíduo, busca de forma sinérgica ter influência sobre cada indivíduo, para 

então estabelecer contato com a família, a sociedade e a massa como um todo.   

 

3.3 DA TÉCNICA. 
 

A mensagem publicitária procura criar um ambiente propício à realização de 

seus propósitos, como forma de encantamento. Ela combina o princípio do prazer 

com o da realidade, utilizando-se de artifícios que conduzem o interlocutor, de forma 

a indicar o que deve ser usado, sentido, comprado ou pensado. 

 



A função persuasiva visa mudar a atitude do receptor convencendo-o 

emocionalmente. Cria-se, então, uma mensagem totalmente adequada à sua 

natureza, ou seja, o vocabulário é escolhido de acordo com seu uso, a mensagem 

objetiva tocar seu interior, buscando algo que lhe falta ou que lhe satisfaça como ser 

humano: prestígio, amor, sucesso, lazer, vitória, sexo etc. 

 

A linguagem própria do discurso publicitário valoriza a sedução e persuasão 

em lugar da simples objetividade informativa, como era feita há apenas um século 

atrás. É, sem dúvidas, um instrumento de condução de ações sociais, e para isso, 

remove do campo perceptivo mais superficial os indicativos de poder e ordem, 

substituindo-os pela sedução. Essa forma de discurso busca interagir com o 

indivíduo, dando a impressão de um diálogo, quando na verdade, estabelece uma 

relação assimétrica em decorrência das técnicas persuasivas utilizadas na emissão 

da mensagem. Os recursos fonéticos, léxico semânticos e morfossintáticos visam 

despertar atenção, manter o interesse, instigar desejos e transformar tudo isso em 

ação – no ato de compra ou de envolvimento emocional. 

 

3.3.1 ESTILO. 
 

Define-se estilo como a maneira individual de expressar a mensagem. Para 

caracterizá-lo procura-se observar a forma como cada criador deixa sua marca na 

composição de seus trabalhos. Isso, no caso específico da publicidade, inclui a 

escolha das palavras na argumentação verbalizada, das imagens em fotos, cenas 

em filmes, música de jingles ou de fundos sonoros. 

  

Todos esses elementos, apesar de representarem características subjetivas 

de cada criador, de quem está produzindo a mensagem, devem ser adequados à 

proposição da mensagem, de quem está emitindo e para quem ela está sendo 

transmitida. Caso contrário trabalhará contra a aceitação do conjunto por parte do 

público. 

 

 

 

 



3.3.2 ARGUMENTO. 
 

 A palavra tem o poder de criar, destruir, prometer e negar. E a publicidade se 

vale desse recurso como seu principal instrumento. O argumento é a proposição 

básica a ser defendida no discurso, de forma que ele seja aceito incondicionalmente 

pelo público alvo, atuando através do sentido afetivo da mente e não pelo conteúdo 

racional.   

 

Na mensagem publicitária, que deve ser percebida, compreendida e gerar 

comportamento, cada argumento é trabalhado individualmente na mente do 

consumidor, de forma que ele possa identificá-lo sem maiores problemas. Ela 

precisa ter um argumento, tratar de um só objeto, um só assunto, uma só matéria. 

 

 Não está sendo afirmado aqui que o texto não possa ter variedade de 

informações, mas que essas informações devem ser exploradas dentro da unidade 

argumentativa do tema. É o que em publicidade se convencionou chamar de Unique 

selling proposition. Por exemplo, nos anúncios do cartão de crédito VISA, a 

felicidade imediata é o argumento principal. A comunicação ressalta a todo tempo e 

de várias maneiras que a vida é curta, que é feita de momentos, de instantes únicos 

e que o público tem que aproveitá-los agora. O slogan da campanha é VISA, porque 

a vida é agora. 

 

3.3.3 FUNÇÕES DE LINGUAGEM. 
 

 O texto publicitário, em sua ânsia persuasiva  utiliza de artifícios específicos 

para atingir seus objetivos. As funções da linguagem fazem parte dessa gama de 

artifícios e são naturais do discurso publicitário, sendo escolhidos isolados ou 

conjuntamente conforme as necessidades pré-estabelecidas pelo emissor. 

 

 As mais utilizadas são: Emotiva (discurso subjetivo, o emissor fala em 

primeira pessoa sobre si mesmo, expõe seus sentimentos e pensamentos, trata o 

receptor como confidente e lhe confere intimidade), Conativa ou Imperativa (o 

emissor impõe ordem ao receptor, externa forte apelo de modo a conduzir as ações 

do interlocutor), Referencial (o texto é focado no objeto, produto ou idéia. É uma 



mensagem mais direta e racional, deixa os sentimentos do emissor e do receptor 

fora do plano comunicativo), Fática (forma de o emissor verificar a todo instante se o 

contato com o interlocutor permanece ativo, desperta emoções de alguma maneira, 

elogia, cumprimenta, saúda e às vezes até instiga o receptor em busca de atenção), 

Metalingüística (utiliza-se o código para falar dele mesmo, a mensagem usa outra 

mensagem como seu objeto) e Estética ou poética (mensagem organizada de 

maneira a dar mais valor à forma como é organizada, numa maneira diferente e mais 

refinada de transmitir determinada idéia).   

 
3.3.4 FIGURAS DE LINGUAGEM. 
 
 Figuras de linguagem são recursos estilísticos de que se valem os artistas 

para a criação de suas obras literárias. Torquato Neto, em seu discurso persuasivo,  

utiliza de clássicas figuras de linguagem inerentes às mensagens publicitárias como: 

metáforas, antíteses, hipérboles, anáforas, ironia, assíndeto, paradoxos e 

neologismos entre outros. 

 

 A metáfora é um artifício que reúne igualmente dois elementos comparados, 

mas sem a utilização do termo de comparação. Na metáfora se estabelece uma 

assimilação direta: consiste em transportar para uma coisa o nome de outra pela 

semelhança que, subjetivamente, julga-se haver entre elas. 

 

 Antítese consiste na oposição de dois termos ou de duas expressões na 

mesma frase ou no mesmo parágrafo. Expressa contrates em construções 

geralmente simétricas. (por exemplo: “e na procura da vida a morte virá primeiro” – 

Torquato Neto), enquanto a hipérbole é caracterizada pelo exagero proposital de 

idéia ou pensamento com a ajuda de palavras ou características de conteúdo 

semântico superior à realidade.(p.ex. “a dignidade humana se firmará a 

machadadas” - Torquato). 

 

 A anáfora é identificada quando se observa a repetição da mesma palavra ou 

expressão em intervalos regulares, no princípio de frases ou em membros de 

frases.(p.ex. “Uma vontade, Uma certeza, Uma...” - Torquato), enquanto a ironia, 

que é uma das marcas mais fortes do discurso de Torquato Neto, acontece quando 



se utiliza propositalmente, com intuído de ser contundente, palavras ou expressões 

com sentido oposto ao seu sentido próprio. 

 

 Paradoxo ou oxímoro consiste na aproximação de duas realidades 

supostamente incompatíveis, relacionando termos opostos.(p.ex. “A virtude é o 

próprio vicio” - Torquato), por sua vez neologismos são definições novas para 

designar expressões ou objetos conhecidos, feitos a partir de estrangeirismos, rimas, 

justaposições etc. (p. ex. “transarei agora uma da alta noite pra vocês...” - Torquato). 

 

 Enquanto o assíndeto é representado pela ausência de conectivos entre as 

palavras de uma frase ou entre as orações de um período. 

  

3.3.5 MÍDIA – FLECHA DISPARADA. 
 

Veículo é todo o meio, forma ou recurso capaz de levar ao conhecimento do 

grupo consumidor a mensagem publicitária. A técnica específica de propaganda que 

tem por finalidade escolher o melhor veículo ou grupo de veículos e a melhor 

posição para os anúncios chama-se de mídia (de Médium, que significa meio). 

Grande parte do sucesso da propaganda depende de sua correta utilização pelo 

anunciante. 

 

O veículo pode ser uma combinação de material editorial e propaganda (no 

caso da TV por exemplo, hoje a maior mídia de comunicação de massa ) ou apenas 

o difusor da propaganda ( cartaz, placa luminosa ) ; pode ser de consumo amplo e 

público, aberto (como TV e jornal) , ou bastante dirigido e individualizado (revista 

especializada e mala direta). 

 

Uma excelente campanha publicitária terá pouca eficiência se os veículos 

utilizados para divulgá-la não forem adequados ao seu meio particular de expressão, 

se não focarem o Target capaz de interessar-se pela mensagem anunciada e se 

estes não tiverem condições de absorvê-la ou consumi-la. E essa responsabilidade 

de “mirar” corretamente e acertar o alvo é o trabalho da mídia. 

 



Quando se pensa em produzir uma campanha publicitária, o primeiro passo a 

ser dado é definir o público–alvo para quem a mensagem será destinada, porque é a 

partir da determinação do consumidor real ou potencial que se estabelece um tema, 

selecionam-se os estímulos ou apelos mais adequados juntamente com a mídia 

mais apropriada a esse público. 

 

Em publicidade, a escolha da mídia a ser utilizada se baseia em quatro 

condições básicas: o perfil do público visado, a natureza da mensagem, a forma 

mais adequada de expressá-la e a verba disponibilizada pelo anunciante.  

 

Os veículos ou canais que compõem a mídia classificam-se em quatro 

categorias: 1) Veículos visuais – Imprensa (jornais, revistas e periódicos 

especializados), Outdoor (cartazes, painéis e luminosos), publicidade direta 

(prospectos, folhetos, cartas, catálogos e congêneres), Exibições (displays, vitrinas e 

exposições); 2) Veículos auditivos-(rádio e alto-falantes) 3) Veículos audiovisuais 

(televisão, cinema, slides ou VTs); 4) Veículos funcionais (amostras, brindes e 

concursos). 

 

      Mesmo não sendo um artista aparentemente preocupado com retorno 

financeiro de sua obra – uma vez que a mídia foi utilizada para obter retorno 

ideológico, Torquato soube utilizar com eficiência os recursos que tinha disponível 

na época para veiculação de sua mensagem. Usou veículos auditivos - música, 

como um dos idealizadores e importante letrista do movimento tropicalista; Veículos 

audiovisuais – através dos festivais de música, que reuniam grande parte do seu 

público-alvo e no cinema, meio através do qual combateu o caráter sistêmico do 

cinema novo e defendeu, via superoito, o cinema marginal de Zé do caixão, Ivã 

Cardoso e tantos outros; Veículos visuais - como panfletos, revistas e imprensa 

escrita, principalmente com a coluna “geléia Geral” do jornal Ultima Hora do Rio de 

Janeiro, onde no início da década de setenta praticou um jornalismo militante, crítico 

e informativo sobre arte, cultura, política e sociedade. 

 

O jornal é uma mídia de grande penetração que se tornou praticamente 

insubstituível graças a algumas de suas características peculiares como grande 

capacidade de conter informações; apelo universal – alcança qualquer espécie de 



público; maleabilidade - pode ser inserido, trocado ou modificado de um momento 

para outro; ação rápida e intensa; é visto e controlado pelo revendedor local com 

mais facilidade e pelo caráter de notícia, de veracidade conferido pelo próprio 

veículo. Assim, o jornal presta-se para consumo geral, tanto para proposições 

comerciais, quanto ideológicas. 

 

    Com a música, o artista piauiense obteve ressonância extraordinária. É 

uma mídia que certamente lhe dá retorno até hoje. As vantagens principais da 

música como veículo têm a ver com a fonte de entretenimento e diversão que ela 

representa, a possibilidade do ouvinte poder tê-la a qualquer hora e a excelente 

durabilidade que proporciona. Aliados ao impacto causado pela sonoplastia esse 

meio reforça o efeito da palavra e confere maior peso à mensagem. 

 

 As músicas de Torquato seguem a maioria das características estruturais 

básicas da criação de jingles publicitários. Cada composição concentra-se em um 

único tema, a mensagem é passada de forma coloquial, subjetiva, como numa 

conversa pessoal; o conteúdo é fácil de memorizar e repetir. Para isso fez-se 

necessário utilizar recursos lingüísticos persuasivos como: sonoridades, aliterações, 

rimas, antíteses etc., juntamente com a criação de um clima, através da melodia, 

que envolve o objeto da mensagem. 

 

Segundo o poeta Waly Sailormoom, no artigo “Torquato Neto esqueceu as 

aspas”, publicado no jornal folha de São Paulo em 8 de novembro de 1992, informa 

que Torquato tinha uma maneira própria de compor, buscava inspiração nas coisas 

mais simples presentes no cotidiano: 

 
 “era um amante-recolhedor das 

jóias do pensamento de pára-choque de 

caminhão. - Não me siga que não sou 

novela, por exemplo. Buscava inspiração em 

hinos cívicos e religiosos, marchas 

carnavalescas, poemas, crônicas e até 

classificados de jornais. Nada escapava a 



ele, que estava sempre atento a tudo e a 

todos”. 

De acordo com Roberto Mena Barreto, autor do livro criatividade em propaganda: 

 
 “A criatividade publicitária se 

alimenta, muito mais do que o leigo pensa, 

do chavão e do lugar comum, e com grande 

sucesso. O truque está em lançar mão da 

expressão conhecida, do lugar comum num 

contexto incomum. Isto é, associá-lo, 

originalmente a um produto ou situação que 

até então ninguém julgara possível associá-

lo”. 

 

Não se pode falar dos textos de  Torquato desvinculadas do movimento 

tropicalista, assim como também não se pode fechar os olhos para os mecanismos 

publicitários que fizeram o movimento atingir seus objetivos e ter toda a 

disseminação e repercussão que teve. Os tropicalistas, diferentemente dos outros 

movimentos sociais, identificaram a existência de uma mídia (música) através do 

qual se podia ter uma expressiva penetração na camada social que compunha o 

Target dentro da sociedade brasileira. Desde cedo, os tropicalistas exploraram as 

potencialidades comunicativas que lhes eram ofertadas pelos veículos de 

comunicação: Rádio, televisão, imprensa e disso extraíram o efeito ressonante e 

multiplicador necessário à divulgação de sua ideologia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO IV 
 
 
SÓ QUERO SABER DO QUE PODE DAR CERTO 
 

4.1 AMOSTRA. 
 

 Foram selecionados para estudo neste trabalho os artigos: “Alôs – idiotas”, 

“Cordiais saudações” e “Problemão”; os poemas: “Mais desfrute, curta”, “Poema do 

aviso final” e “Marcha à revisão”; além das músicas: “mamãe coragem” e “Let´s play 

that”, todos presentes no livro “Os últimos dias de paupéria” organizado por Waly 

Sairlomoom e Ana Maria Silva de Araújo (viúva de Torquato) como forma de 

identificar e ilustrar a técnica de Torquato Neto e, a partir da análise dessas peças 

concluir sobre o caráter publicitário da produção do artista piauiense.  

 

4.2 ANÁLISE. 
 

De que forma, sob a ótica publicitária, o artista conseguiu, no curto espaço de 

tempo que teve, deixar uma marca tão sólida e disseminada de suas proposições? 

 

Esse texto não tem a presunção de classificar ou rotular o discurso e a obra 

do artista piauiense. Mesmo porque o trabalho de analisar, em sentido amplo, a 

linguagem de um artesão da palavra como Torquato Neto, se tornaria uma tarefa 

árdua demais e fora das proposições deste trabalho.  

 

O que Torquato conseguiu fazer foi combinar perfeitamente as ferramentas 

básicas da comunicação publicitária: Mensagem persuasiva, mídia adequada ao 

público-alvo e pertinência no contexto. 

 

No que diz respeito às técnicas publicitárias utilizadas, a linguagem de 

Torquato, subjetiva, repleta de figuras estilísticas e recursos persuasivos, no 

contexto histórico que estava envolvida, despertava logo de início dois requisitos 

básicos para o sucesso de uma mensagem - atenção e interesse do público. Ele 



trabalhava uma linguagem fora dos padrões, fugindo às regras de criação textual e 

até mesmo de estética.  

 

 Analisando os textos publicados no jornal A Ultima Hora do Rio de Janeiro, na 

coluna “Geléia Geral”, alguns poemas e as letras de músicas compostas, 

procuraremos esmiuçar as características lingüísticas utilizadas por Torquato na 

construção de sua mensagem e de seu estilo. 

 

  Da técnica utilizada podemos destacar os recursos utilizados para ampliar a 

expressividade e o peso da mensagem no discurso persuasivo.  

 
“Em geral a mensagem carrega o 

argumento, como um cavalo carrega o 

cavaleiro e os dois chegam juntos ao 

público. Nesse caso, para explorar mais a 

metáfora, se, por exemplo, o cavaleiro 

quer ser respeitado por sua riqueza, não 

pode aparecer montado num triste pangaré. 

Afirmava Mcluhan, radicalizando, que o 

meio é a mensagem. Mesmo que não se 

concorde com isso, teremos que convir que 

a embalagem faz parte do produto, e a 

mensagem acaba precisando manter toda 

coerência com o qual está defendendo”. 

 

      Torquato Neto se utiliza freqüentemente de clássicas figuras de palavras e de 

pensamento presentes na concepção de mensagens publicitárias: paráfrases, 

metáforas, antíteses, hipérboles, anáforas, ironia, reticências, rima, sátira, 

subjetivismo e neologismos, além de outros estratagemas lingüísticos e funções da 

linguagem como: emotiva, conativa ou imperativa, fática, estética ou poética. 

 É freqüente no discurso persuasivo, seja ele de cunho ideológico ou 

comercial, a criação ou escolha de forte opositor, aquele encarregado de 

desempenhar o papel de antagonista da estória, responsável pela maioria dos 

problemas do público a quem será dirigida a mensagem. No discurso persuasivo 



comercial enxerga-se facilmente esse artifício quando se observa peças como 

anúncios de purificadores de ar - contra os ácaros que causam asma e alergias, 

Aspirina- contra as dores de cabeça, Creme dental Colgate- o inimigo N° 1 das 

cáries ou  Licor de cacau Xavier- o exterminador dos vermes... Assim se fez também 

com o discurso persuasivo de Torquato Neto, logicamente contra o inimigo natural 

da época, a ditadura e seus desdobramentos (repressão, tortura, falta de postura 

crítica das pessoas, exílio, medo, insegurança...). 

 

No artigo “Cordiais Saudações”, publicado em 19 de agosto de 1971, fica 

claro como o artista manipula o leitor e dirige suas ações: 

 
“Ligue o rádio, ponha discos, veja 

a paisagem, sinta o drama: você pode chamar 

isso como bem quiser. Há muitos nomes à 

disposição de quem queira dar nomes ao 

fogo, no meio do redemoinho, entre os becos 

da tristíssima cidade, nos sons de um 

apartamento apertado no meio de 

apartamentos. 

Você pode sofrer, mas não pode 

deixar de prestar atenção. Enquanto eu 

estiver atento nada me acontecerá. Enquanto 

batiza a fogueira – tempo de espera? Pode 

ser- o mundo de sempre gira e o fogo rende. 

O pior de tudo é esperar apenas. O lado de 

fora é frio. O lado de fora é fogo, igual 

ao lado de dentro. Estar bem vivo no meio 

das coisas é passar por elas e, de 

preferência, continuar passando. Isso aí eu 

li uma vez no pasquim. 

Caetano Veloso, Emanuel Vianna 

Teles, é um que não está esperando por nada 

– ele deve saber, com certeza, que o 

princípio está sempre no fim, e é por isso 



que ele deixa sangrar, do lado de fora, do 

lado de dentro. Está vivo, novamente 

passando entre as coisas e sabendo que tudo 

só é possível no meio do fogo – e cai no 

fogo sabendo que vai se queimar...“. 

 

  O texto provoca a ação, é imperativo: “ligue o rádio, ponha os discos, veja a 

paisagem, sinta o drama: você pode chamar isso tudo como bem quiser...”. Aqui, 

Torquato externa forte apelo ao receptor, representando uma ordem, para que o 

leitor acorde, perceba o mundo ao seu redor e fique “antenado” ao que está 

acontecendo.  

 

  A função conativa ou imperativa é natural do texto publicitário, devido ao seu 

caráter deliberativo, de aconselhamento, torna-se uma técnica recorrente, centrada 

no interlocutor, alvo do aconselhamento.(p. ex. “Beba coca-cola”, “Abra sua conta no 

Itaú” ou o “experimenta” – da cerveja Nova Schin).  

 

Torquato está sempre condicionado ao meio, ao contexto duro vivido na 

época. Arma-se de metáforas para falar do exílio de Caetano Veloso (“o lado de fora 

é frio...”) enquanto aqui no Brasil, o momento de repressão, censura e medo 

impostos pela ditadura, aparecem representados no trecho “o mundo de sempre gira 

e o fogo rende. Pior de tudo é esperar apenas.”  O autor traça um paralelo entre as 

características do substantivo fogo e as da dor causada pela ditadura. Naquele 

tempo era preciso encontrar forma de “contornar” a repressão para se conseguir 

dizer o que se pretendia. A metáfora era, então, a espada e o escudo para enfrentar 

a ditadura. Tornou – se até comum entre os artistas da época, como um código de 

comunicação. 

 

A metáfora é amplamente explorada nos textos publicitários, acontece quando 

o interlocutor entende que S é P, sem que se diga que S é P. Abre-se espaço para a 

dedução, subjetividade, para o pensamento e com isso se ganha interação e 

interesse.  

 



A utilização da função fática tem lugar cativo na linguagem persuasiva de 

Torquato Neto. “Tudo o que numa mensagem serve para estabelecer, manter ou 

cortar o contato entre emissor e receptor concerne a essa função. Definição 

aparentemente simples, mas reveladora da diversidade de aspectos que podem ser 

abordados quando se pretende identificar e tentar compreender as situações que 

desencadeiam as situações de caráter fático”.VANOYE (1979:54). 

 

No artigo “Alô, idiotas” de 12 de novembro de 1971, Torquato abusa dessa 

função, como recurso para prender e verificar a todo momento o contato com o 

leitor, além servir também para instigar e provocar. O texto realmente tem o poder de 

inquietar e desconcertar quem o está lendo. É recheado ainda de sátira e ironia: 

 

 
“Alôs, idiotas. Deus vos salve essa 

casa santa; 

refresco: amém. Aquela transa do 

salgueiro, o que é que vocês acham? Minha 

querida madrinha homenagem à mangueira, vai 

ser o tema do salgueiro do carnaval... E a 

torcida? Torce pelas duas?...  

– Alôs, idiotas... o rei Roberto 

Carlos para os íntimos, acabou 

definitivamente a seleção das músicas 

gravadas para seu próximo elepê... –Alôs, 

idiotas: transarei agora uma da alta noite 

pra vocês: Dona Teresa Sousa Campos fez a 

decoração nova daquele Flat... Quem vai 

inaugurar é Dick Farney, aquele cantor da 

velha guarda... Respiremos pra Maria 

Betânia... E o elepê de Chico, Idiotas? 

Ainda não compraram? Está nas lojas e, se 

souberem ouvir, idiotas, compreenderão. E 

comprarão. Comprem, comprem, comprem... –O 



Piauí está ficando cada vez mais perto. 

Socorro! –Fim.” 

 

 Torquato mostra-se inquieto. A falta de postura crítica das pessoas o 

incomoda. Ele busca mudança de comportamento o tempo todo, instiga o leitor a 

abrir os olhos, a dar valor ao que realmente é importante, ao que acrescenta cultura 

em vez de ficar engolindo sempre quieto uma enxurrada de material sem valor. Alô, 

idiotas busca sentir o leitor e o provocar. Utiliza o formato das colunas sociais para 

dar mais peso e identidade visual ao texto. 

 

 A mensagem publicitária dá lugar de destaque para a função fática, pois é um 

meio capaz de estabelecer contato com o leitor dando a ilusão de um diálogo. É 

concebida, assim como no discurso de Torquato, para mexer no egocentrismo do 

leitor. Para a publicidade é uma técnica relevante, uma vez que mascara a 

impressão de comunicação massificada e impessoal.  

 

O momento histórico, uma personalidade forte, crises existenciais, ausência 

de liberdade, o amor, inconformismo com o ambiente que o cercava...São algumas 

justificativas para o pessimismo e desapego à própria vida que Torquato 

demonstrava em alguns artigos e principalmente nos poemas.  

 

No poema “mais desfrute, curta”, publicado em 01 de outubro de 1971 nota –

se  como o artista se utiliza de elementos de linguagem característicos do discurso 

persuasivo, de forma que o leitor mais atento chega a sentir e concordar com a dor 

do poeta. 

 
“a) A virtude é mãe do vício 

Conforme se sabe; 

acabe logo comigo 

ou se acabe. 

b) A virtude é o próprio vício 

- conforme se sabe-  

estão no fim, no início 

da escada. Chave... 



c) Chuva da virtude, o vício, 

é conforme se sabe; 

e propriamente nela é que  

eu me ligo 

nem disco nem filme: 

nada, amizade. Chuvas de  

virtude: 

chaves. 

d) Amar-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... 

e) A virtude, a mãe do vício 

como eu tenho vinte dedos, 

ainda, 

e ainda é cedo: 

você olha nos meus olhos 

mas não vê nada, se lembra? 

f) A virtude 

mas o vício: início da 

MINHA 

Transa. Início fácil, término: 

Deus é precipício, 

Durma, 

E nem com Deus no hospício 

(durma), o hospício é refúgio. 

Fuja”. 

 

Aqui temos predominância das funções poética e emotiva. Há toda uma 

maneira de organização da mensagem pela qual a forma tem função relevante. Mas 

isso não é tudo, esse poema é muito rico em recursos publicitários de linguagem: 

metáforas, antíteses, paradoxos, rimas, redundância, ritmo e musicalidade. 



 

Torquato trata de amor e morte, trata através de metáforas. O amor como um 

veneno (é melhor não senti-lo), o amor como a própria morte e “a porta de saída” 

(não amar) como única maneira de escapar com vida. 

Os paradoxos e antíteses também têm destaque nesse poema. “A virtude e o 

vício”, “o fim e o início”, “Deus é precipício”. 

 

Em publicidade esses recursos são  base para criações persuasivas. O uso 

de antíteses chega a ser clássico em peças publicitárias: “Shell, mais por menos”; e 

“Omo – lava muito mais, com muito menos”, ou “É pouco dinheiro para tantas 

vantagens”.  Enquanto a função poética é explorada quase que exaustivamente na 

construção dos slogans. 

 

Torquato Neto teve uma participação ativa na conturbada reformulação 

histórico-cultural do Brasil pós-64. O país vivia uma situação cáustica e o poeta 

mantinha e cobrava postura crítica diante do contexto social. Em seu poema do 

aviso final ele critica o sistema, com hipérboles, anáforas e antíteses, conferindo 

peso e sentimento ao texto: 

 
“POEMA DO AVISO FINAL 

 

É preciso que haja alguma coisa 

Alimentando meu povo: 

Uma vontade 

Uma certeza 

Uma qualquer esperança 

 

É preciso que alguma coisa atraia 

A vida ou a morte: 

Ou tudo será posto de lado 

E na procura da vida 

A morte virá primeiro 

E abrirá caminho 

 



É preciso que haja algum respeito 

Ao menos um esboço: 

Ou a dignidade humana se firmará a 

machadadas”. 

 

 

A defesa da cultura nacional e o desejo de despertar o senso crítico no 

público são características marcantes no discurso de Torquato. O artigo “Marcha à 

revisão”, expõe com técnica metalinguística, que o poeta sabe do poder que tem nas 

mãos, tem consciência da arma persuasiva e emotiva que sua técnica representa. 

 
Marcha à revisão: 

 

“Quando eu recito ou quando eu 

escrevo, uma palavra – um mundo 

poluído – explode comigo e logo os  

estilhaços desse corpo arrebentado, 

retalhado em lascas de corte e fogo 

e morte (como nepalm) espalham 

imprevisíveis significados ao redor 

de mim: informação, informação: há 

palavras que estão nos dicionários 

e outras que eu posso inventar, 

inverter. Todas juntas e a minha 

disposição, aparentemente limpas, 

estão imundas e transformaram-se, 

tanto tempo, num amontoado de 

ciladas... As palavras inutilizadas 

são palavras mortas e a linguagem 

de ontem impõe a ordem de hoje... 

Escrevo, leio, rasgo, toco fogo e 

vou ao cinema. Informação? Cuidado, 

amigo. Cuidado contigo, comigo. 

Imprevisíveis significados". 



 

Na função metalinguística, a mensagem elege outra mensagem para seu 

objeto, um texto que comenta outro texto ou poesia falando da própria poesia. 

 

No artigo, Torquato fala de si mesmo, o que é característica da função 

emotiva. Em seu discurso, subjetivo, o emissor dá vazão aos seus sentimentos, usa 

pronome em primeira pessoa, trata o leitor como confidente e usa um artifício que no 

discurso publicitário serve principalmente para criar um contexto de intimidade com o 

público alvo, numa tentativa de quebrar o ranço e a desconfiança natural que existe 

por parte do receptor quando se trata de mensagem publicitária. 

 

Uma das grandes preocupações do artista dizia respeito, em especial, à 

moralização dos direitos autorais no Brasil. No artigo “problemão”, publicado em 26 

de agosto de 1971, Torquato bate de frente com as sociedades responsáveis pela 

regulamentação dessa questão. Usa da função referencial e emotiva para 

apresentar e defender seu posicionamento. Primeiro ele explica claramente para o 

leitor o que está querendo dizer. Informa e contextualiza toda a situação para depois 

convencer o interlocutor sobre seu ponto de vista. 

 

Esse recurso é utilizado na publicidade principalmente quando se pretende 

convencer através de argumentação racional e para utilizá-la é preciso ter 

argumentos tão fortes que se possa desprestigiar a subjetividade. A função 

referencial denota coisas reais, focando prioritariamente o objeto, o contexto. 

 

Roberto Mena Barreto em seu livro “Criatividade em propaganda” defende a 

informação como sendo a alma da propaganda. Para ele, a propaganda é uma 

forma de jornalismo - apenas jornalismo confessadamente partidário. Nada 

convence mais do que fatos. Sucede então às vezes que o poder dos fatos, da 

informação, é tão decisivo para persuasão, tão esmagador, que a notícia é o 

anúncio. 

 

 

 

 



“PROBLEMÃO” 

 

“1- O problema autoral no Brasil 

vem-se constituindo num grave problema, que 

afeta diretamente toda uma classe 

profissional, a dos compositores. 

2- O sistema de arrecadação dos 

direitos é deficiente. Dirigentes das 

sociedades existentes (quatro: só no Brasil 

existem tantas), são os primeiros a 

reconhecer o problema. 

3- A existência de quatro 

sociedades aumenta excessivamente os gastos 

e descontos que se refletem na distribuição 

do direito do autor. 

4- A SICAM, sociedade a que 

pertenço, quer saber se tenho algo contra 

ela. Recebi correspondência perguntando. 

Resposta: SICAM que dizer sociedade 

INDEPENDÊNTE de compositores e autores 

musicais. Era independente. Transa 

atualmente com as três “grandes”, para 

ingresso, talvez imediato, no SDDA. Por que 

será, se a SICAM sempre, até bem pouco 

tempo, combatia abertamente o SDDA?  O que 

está acontecendo? Quero saber. E aviso: a 

SICAM pode com a publicação dessa nota... 

Me afastar do seu quadro de sócios. Ou pode 

tomar providências mais sutis, como – por 

exemplo – pontuar meus direitos de modo que 

eu passe a receber uma mixaria qualquer... 

Como são feitas as eleições para a 

diretoria e conselho fiscal das sociedades? 

Todos o sócios efetivos, com direito a 



voto, são avisados a tempo da data das 

eleições? Perguntem a eles”. 

 

Torquato mais uma vez mostra sua postura firme e esclarecida diante dos 

problemas sociais (envolvem toda a classe dos autores). Não se intimida ao atacar a 

SICAM, mesmo sabendo que pode sofrer revezes. Além de crítico é irônico. Provoca 

o leitor, faz com que ele se sinta atingido também pelo problema e o chama para 

participar. Mena Barreto, em seu livro se refere a essa técnica como: “fazer o leitor 

viver o drama”. 

 

As músicas de Torquato seguem a maioria das características básicas de 

criação de jingles publicitários, e por isso são tão marcantes. Cada composição 

concentra-se em um único tema, a mensagem é passada de forma coloquial, 

subjetiva, como numa conversa pessoal; o conteúdo é fácil de memorizar e repetir. 

 

Na música Let´s Play That, feita em parceria com Jards Macalé, presente no 

disco, “UM POETA DESFOLHA A BANDEIRA E A MANHÃ TROPICAL SE INICIA”, 

Torquato utilizou-se dos recursos de linguagem para se colocar no papel de 

missionário, definindo-se, como um contestador nato, como um cara que veio ao 

mundo realmente para desafinar o famoso “coro dos contentes”. Em sua 

composição, subjetiva, ele se vale de sonoridades, aliterações e rimas, juntamente 

com a criação de um clima, através da melodia, que envolve o objeto da mensagem. 

 

 
LET´S PLAY THAT 
 

“Quando eu nasci 

um anjo louco muito louco 

veio ler a minha mão 

não era um anjo barroco 

era um anjo muito louco, torto 

com asas de avião 

eis que esse anjo me disse 

apertando a minha mão 



com um sorriso entre dentes 

vai bicho desafinar  

o coro dos contentes 

vai bicho desafinar  

o coro dos contentes 

let´s play that” 

 

 A música “Mamãe Coragem”, de autoria de Torquato, cantada por Caetano 

Veloso, também tem características de jingle. É subjetiva, emotiva, segue uma 

seqüência lógica de acontecimentos, como se contasse uma estória e se utiliza 

marcadamente da repetição como mecanismo de fixação e de ênfase dramática.  

 

Torquato, até mesmo em uma composição com esse tema não perde a 

criticidade. Muitas vezes é preciso conhecer o contexto vivido pelo artista para que 

se perceba bem sua intenção. Sobre essa letra ele mesmo explica: “- Eu não sou de 

plantar bananeira em apartamento, e quando compus Mamãe Coragem, não foi 

movido por nenhum sentimento edipiano. O que me preocupava era desmistificar um 

valor estabelecido, simplesmente por que era estabelecido, no caso foi a mãe, azar, 

podia ter sido o mito do diploma, o anel de doutor, sei lá. A nós, tropicalistas, não 

interessa derrubar o príncipe e deixar que sobreviva o princípio”.   

 
MAMÃE, CORAGEM 

 

“Mamãe mamãe não chore 

A vida é assim mesmo 

Eu fui embora 

Mamãe mamãe não chore 

E eu nunca mais vou voltar por aí 

Mamãe mamãe não chore 

A vida é assim mesmo 

E eu quero mesmo é isso aqui 

Mamãe mamãe não chore 

Pegue uns panos pra lavar 

Leia um romance 



Veja as contas do mercado 

Pague as prestações 

- é ser mãe 

é desdobrar fibra por fibra 

os corações dos filhos, 

seja feliz 

seja feliz 

...” 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

CONCLUSÃO 

 
 

Toda mensagem, comercial ou não, seja qual for seu conteúdo visa 

convencer e persuadir – nenhum emissor quer ver sua mensagem perdida no vazio. 

A mensagem publicitária então, precisa de um diferencial para alcançar o alto grau 

de persuasão que lhe é exigida, uma vez que idealmente deve desencadear uma 

ação, o ato de consumo.  

 

Para tanto, esse algo mais da mensagem publicitária é conseguido através do 

emprego de forma explícita e sistemática de técnicas na formulação do seu discurso 

persuasivo, juntamente com a utilização de recursos estéticos e sensoriais aliados à 

melhor forma de apresentação da mensagem (mídia adequada ao público) e 

pertinência em um contexto. 

 

O que Torquato conseguiu fazer foi combinar perfeitamente as ferramentas 

básicas da comunicação publicitária: Mensagem persuasiva, mídia adequada ao 

público-alvo e pertinência no contexto. 

      

 Torquato Neto usou com excelência de clássicas figuras de palavras e de 

pensamento utilizadas na concepção de mensagens publicitárias: paráfrases, 

metáforas, antíteses, hipérboles, anáforas, ironia, reticências, sonoridade, rima, 

sátira, subjetivismo e paradoxos, além de outros estratagemas lingüísticos e funções 

da linguagem como: emotiva, conativa ou imperativa, fática, estética ou poética. 

 

Mesmo sendo um artista aparentemente preocupado apenas com retorno 

ideológico de sua obra, Torquato soube se utilizar, com eficiência, dos recursos que 

tinha disponíveis na época para veiculação de sua mensagem. Usou veículos 

auditivos - música, como um dos idealizadores e importante letrista do movimento 

tropicalista; Veículos audiovisuais - no cinema e em festivais de música; Veículos 

visuais - na imprensa, com a coluna “Geléia Geral” do jornal Ultima Hora do Rio de 



Janeiro, onde no início da década de setenta praticou um jornalismo militante, crítico 

e informativo sobre arte, cultura, política e sociedade. 

 

Essas características que deram o algo mais à mensagem do artista 

piauiense e explicam como Torquato, em tão pouco tempo de trabalho, conseguiu 

deixar uma marca tão sólida e disseminada de suas proposições. 
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Lucas, querido: 

 

Se ele vivo estivesse talvez não soubéssemos direito o que é esse engolir em seco 

que a gente sempre fica quando fala do ou sobre o que ele escreveu, viveu ou 

morreu. 

Com absoluta certeza, ele não pensou um dia servir de foco de análise para uma 

monografia  cujo interesse central é a  técnica publicitária. Mas a verdade é que 

brincando com as palavras ou fazendo delas a sua arma de carinho, agressão, 

discussão, ele dizia tudo como melhor concebia. Era um grande. Os poetas são 

perigosos, Lucas, porque enxergam mais que nós. Olham o horizonte e encontram a 

mira, o alvo desejado. E são capazes de fazer  igual ou diferente mil vezes. Eles 

podem! Imagine você, um multimídia como Torquato, que queria a palavra e explodir 

com ela. 



Você que não viu ou conviveu e só leu com o passar de muitos anos, descobriu um 

interesse  nas coisas dele. Sinal de  força, de uma espantosa atualidade para quem 

teve tão pouco tempo. 

Seu texto é uma descoberta de amplos sentidos. Seu mérito é a luz que você 

conseguiu. Não vou olhar com  olhos-de-Larissa, propondo novas orientações. Você 

expressou uma compreensão, dentro tantas que comporta.A sua compreensão, o 

que é melhor. Fico feliz pelo seu esforço. A coragem é uma virtude do homem. Você 

a tem.Continue assim. Persiga. Queira evoluir. É bacana você ser assim. Espero que 

a Larissa lhe dê  dez de conceito. 

Veja, que se hoje  o Torquato ainda marca, influencia, orienta, determina, desperta, 

planta um desejo num Lucas, o que não seria se a sua inventividade não tivesse 

sido tão precocemente interrompida? 

Engraçado é que já faz tanto tempo, e foi tão forte,marcante, que  ninguém teve a 

chance de pensar num Torquato senhor influente, artista do mundo, família 

crescente. Só ficou o anjo torto de saudade e sem resposta. 

 

tio George. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


