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PESSOAL INTRANSFERÍVEL

14/9/71
Torquato Neto

Escute, meu chapa: um poeta não se faz com versos (...)
Poetar é simples, como dois e dois são quatro (...) Difícil é não correr 

com os versos debaixo do braço. Difícil é não cortar o cabelo quando a barra 
pesa. Difícil, pra quem não é poeta, é não trair a sua poesia, que, pensando 
bem, não é nada, se você está sempre pronto a temer tudo; menos o ridículo de 
declamar versinhos sorridentes. E sair por aí, ainda por cima sorridente mestre 
de cerimónias, "herdeiro" da poesia dos que levaram a coisa até o fím e 
continuam levando, graças a Deus.



1. DO LADO DE DENTRO

"Quem yê do lado de dentro pode sacar: a 
única divina companheira é a destruição. 
Construção geral."



Do lado de dentro é o título escolhido pelo poeta Torquato Neto 
para o livro que publicaria na coleção Na corda bamba — transas do 
underground — organizada pelo editor José Álvaro no início da década de 
setenta. Em carta a Hélio Oiticica, o poeta comenta o projeto da publicação que 
reuniria as crónicas da Geléia Geral, coisas antigas, escritos do sanatório e 
algum texto construído especialmente para tal edição.

Empolgado com as produções da imprensa alternativa, mais um 
espaço conquistado nos anos setenta durante o recrudescimento da censura, 
Torquato não só divulga notícias sobre jornais e revistas na coluna do Última 
Hora, mas mostra-se empenhado em participar desse espaço produzindo o 
próprio livro. Ao reafirmar o lugar dessa escrita "marginal", o poeta, ao lado de 
Waly Salomão, pretende ainda organizar e coordenar o projeto editorial da 
revista — Navilouca — que "zarparia" a qualquer momento pelos idos de 
1972, levando "a bordo" os escritos de poetas, cronistas, artistas plásticos, 
cineastas — "loucos" à deriva na Geléia Geral brasileira.

A "pressa" de Torquato impede-o, entretanto, de concluir, em vida, 
tais projetos. Mas os companheiros de viagem — Waly e Ana Maria (viúva do 
poeta) — não deixam que as idéias morram e levam adiante a montagem do 
livro, publicando, em 1973, a primeira edição e, em 1982, dez anos após a 
morte do poeta, a segunda, revista e ampliada.

A Navilouca também é um projeto que vai à frente. Publicada na 
década de setenta, a revista circula na paisagem brasileira como um número 
único e especial, confirmando, assim, o empenho dos companheiros de bordo
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em deixarem "acesa" a rota do passageiro da alegria. O livro e a revista são 
referências que ficaram da viagem do poeta Torquato Neto e que permitem a 
novos "navegantes" embarcarem aqui, na terra, na aventura do anjo tropicalista.

Os últimos dias de paupéria foi o título escolhido para nomear a 
passagem do anjo louco/torto pela Geleia Geral brasileira. Nessa obra está o 
"lado de dentro" do poeta; estão os escritos que nos permitem voltar no tempo- 
espaço e caminhar passo a passo ao lado de Torquato que, ao construir a 
viagem "vialinguagem", anunciou-se na "medida do impossível".

"Do lado de dentro", seguindo a sugestão do poeta, convivo com os 
textos dos Últimos dias de paupéria e nos fragmentos que lá encontro vou 
descobrindo a leitura possível de um itinerário tortuoso e difícil do "anjo" que 
"desafinou o coro dos contentes". A paisagem das décadas de sessenta e 
setenta, inscrita nos poemas, nas palavras-cantadas das letras de música, nas 
crónicas, nos escritos do sanatório, nas cartas, compõe o cenário "turbulento" e 
"terrível" dos anos da repressão.

Nesse cenário de transformações radicais, de mudanças de valores, 
de redefinições de vida, uma geração viveu a crise da linguagem e, na ação 
coletiva — no estar junto —, encontrou o sentido da própria existência. As ruas 
— palco das movimentações — foi o espaço por onde a multidão de jovens, 
dividida em grupos, caminhou em defesa de ideais de liberdade embaralhando 
suas "bandeiras".

A paisagem dos anos sessenta construiu-se por tonalidades distintas. 
Cada grupo, na ilusão de resguardar-se na multidão por algo que lhe era 
peculiar e definidor, compôs um discurso e defendeu "verdades" que acreditava 
serem exclusivas de seus argumentos. Ser engajado era a referência básica para 
qualquer avaliação das idéias e do comportamento dos jovens militantes. No 
calor da agitação nem sempre foi possível perceber que muitos falavam a
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mesma linguagem.
Torquato Neto e os poetas tropicalistas, ao andarem pela contramão 

— "sem lenço, sem documento" —, "curtiram" e "transaram" "exercícios 
experimentais de liberdade". Para redescobrir a paisagem na qual viveu o poeta, 
segui pelo ano de 1967 recuperando, na ação demolidora dos passageiros da 
Vereda Tropical, alguns acontecimentos que, em parte, construíram a época.

Sem pretender resolver os conflitos dessa paisagem, ou seja, a 
complexidade da ação dos movimentos culturais dos anos sessenta, e tampouco 
reconstruir todo o cenário da década, recortei, na ação dos experimentais, 
alguns exercícios e através deles localizei nomes como o de Hélio Oiticica, 
Glauber Rocha, José Celso Martinez Corrêa que me permitiram participar da 
"festa" tropicalista. E por esse caminho pude traçar o exercício experimental da 
Tropicália.

Ao desvendar a paisagem — o "fora da ordem" nacional — por onde 
Torquato e os companheiros de viagem construíram a identidade cultural 
brasileira, pude me aproximar do poeta e acompanhá-lo mais de perto através 
dos seus escritos. Ao ler os poemas, reconstrui a "história" do anjo tropicalista 
e, a seu lado, assisti à cena da partida, à despedida, à conquista da cidade 
grande, à desilusão, à maturidade, ao prenúncio da morte e à confirmação do 
fim.

Na viagem "vialinguagem", Torquato cumpria a sina de ser 
passageiro da alegria. Ouvi-lo cantar a "medida do impossível" foi a escolha 
para construir a minha escrita como um ensaio de "escuta". Analisar estruturas 
rítmicas, avaliar a composição dos versos ou enumerar as imagens foram 
caminhos pelos quais passei a largo pois não me ofereciam a melhor entrada 
para desvendar a escrita do poeta, cuja melodia faz a palavra "sangrar" uma 
existência de um "menino crescido" que tinha o "peito ferido" de morte.
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Recolhendo fragmentos de uma existência trágica fui compondo um "texto- 
leitura" sobre o passageiro da alegria.

E foi assim que descobri o cronista em meio ao desespero do poeta 
diante da palavra que fora calada no final dos anos sessenta. Retomando à vida 
pública em 1971, depois de alguns anos de exílio — circunstancial e/ou 
existencial — Torquato, num esforço de sobrevida, é cronista do mundo e está 
nas ruas — câmara na mão — "acordando" na paisagem cenas, burburinhos, 
espaços interiores para revelar no "tempo da espera" que o cenário da Geléia 
Geral resistia às nuvens sombrias da paisagem escura dos anos setenta.

A leitura das crónicas, além de permtiir que conheçamos um pouco 
mais de um período que a História aos poucos vai podendo contar, revela-nos o 
poeta na medida do impossível a passar pela Vereda Tropical, deixando como 
mensagem algo de pessoal e intransferível.



2. O EXERCÍCIO EXPERIMENTAL DA 
TROPICÁLIA

1 PEDROSA, Mário. Mundo, homem, arte em crise. São Paulo: Perspectiva, 1975, p. 137.

"Tudo se passa como se o velho homem 
estivesse a preparar-se para deixar como precária 
borboleta, o casulo dentro do qual até aqui viveu 
no seu arcaico habitat, na sua velha cultura 
folclórica-mágica-idealista-capitalista-ocidental, e 
sair por aí, a debater-se, incerto e corajoso, num 
outro habitat cultural que ele mesmo vai 
formando,Já agora por si mesmo, e que também o 
vai transformando de contradição em contra
dição".

(Mário Pedrosa)1



2 Cf. Op. cit.» p.85.

A imagem da borboleta, a um tempo frágil e intrépida, cujo vôo é a 
aventura do reconhecimento de um outro ambiente (do qual ela já é parte 
integrante, porque participou de suas transformações), traduz o movimento da 
arte em sua permanente sondagem das relações do homem no mundo. Essa é a 
imagem ideal para que iniciemos uma reflexão sobre as produções de caráter 
experimental da década de sessenta, ou para que possamos acompanhar um 
grupo de jovens artistas — os tropicalistas — que saiu por aí incomodando a 
época e construindo, de contradição em contradição, um outro novo habitat — a 
Tropicália.

Vivendo na adversidade de um momento histórico, numa sociedade 
em processo de redefinição, o grupo se lançou em vôos experimentais por meio 
de diferentes linguagens: a das artes plásticas, a do cinema, a do teatro, a da 
música, a da literatura, e se mostrou sensível à linguagem de seu tempo, 
participando, assim, da construção de uma nova ambiência cultural. Ousando 
transformar conceitos e valores, os jovens artistas buscaram, nas soluções 
coletivas, uma "capitulação aberta" à objetividade imediata da realidade dos 
anos sessenta.2

Como passageiros do mundo contemporâneo, os chamados 
tropicalistas circularam por uma outra ordem de idéias que se instalara na 
cultura brasileira daquele período. Conscientes de que para ser crítico àquela 
altura era preciso "estar bem vivo no meio das coisas, passar por elas e, de
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preferência, continuar passando"3, o grupo seguiu vivendo, observando os 
desacertos do Brasil e, sem compor um estado da arte nacional, experimentou 
desconstruir o complexo quadro da modernização desenvolvimentista que aqui 
se instalara.

Na contramão dos movimentos engajados, foram ao encontro do 
homem da "aldeia global", sem cumprir um programa de rebeldia. No papel de 
cronistas dos fatos e dos acontecimentos, desafiaram a insólita realidade 
cultural, registrando os desarranjos, ou os descompasses de uma sociedade sob 
o impulso ininterrupto das transformações de uma cultura em meio a reformas 
estruturais. Transitando pela ebulição de ideias e de propostas de uma "liga de 
tudo que é jovem, ativo e moderno" que então se formara, esses cronistas 
resgataram o que desperdiçava na ação daqueles que pretendiam ser os 
revolucionários da época. Desafiando o sentido de "mão única" dos grupos de 
esquerda e dos grupos de direita, os tropicalistas caminharam "sem lenço, sem 
documento"4 pela precariedade de uma cultura em processo de modernização e 
de redefinição da própria identidade.

Partilhando de uma nova ordem ou de um "fora da ordem"5 nacional 
— esses jovens transformam suas produções em acontecimentos. Sem propor 
programas, princípios e ideias comuns, experimentaram "sentar ao redor da 
mesa" para, então, "virá-la", assumindo, assim, o pacto da "tropicaliança"6, ou 
seja, de viver, sob o signo da indeterminação, a linguagem da Tropicália. Cada 
um, em seu espaço, desconcertou as expectativas da época, ao se exercitar no 
projeto de modernização que aqui se mostrava em descompasso com a nossa

3 Cf. Torquato Neto, Os últimos dias de paupéria. São Paulo: Max Limonad, 1982, p.23.

4 Cf. música de Caetano Veloso, Alegria Alegria, 1967.

5 A expressão pertence a Caetano Veloso.

6 As expressões pertencem a Hélio Oiticica.
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tradição cultural. Inscrevendo sua linguagem à margem dos discursos 
construtores das vozes interpretantes do momento histórico, os jovens 
tropicalistas transitaram pelos veículos da mídia para atualizar o seu olhar de 
caminhante que, percorrendo a multidão dos fatos do cenário nacional, se 
mostrou atento às relações desse cenário com as notícias a circularem pelo 
mundo e cujos "estilhaços caíam em Copacabana".

Assumindo um modo de ser e de estar na contemporaneidade, os 
"experimentais" ultrapassaram os limites sacralizados da arte e conviveram com 
a cultura de massa. Ao se lançarem à voracidade da mídia, desconstruíram seu 
próprio objeto, transformando sua linguagem em imagens a serem consumidas. 
Em tal ambiência, traçaram o espaço de uma nova sensibilidade, assumindo, 
como desafio, o exercício de uma experiência, em sintonia com um momento 
histórico, marcado por uma intensa movimentação não só em nível nacional, 
mas também mundial. No esquema de uma "nova objetividade"7, esses jovens 
buscaram, por meio daquelas imagens, despertar o público para sensações e 
segredos já cristalizados por uma sensibilidade moderna que os esquecera, ou 
por uma tradição que os renegara. Desafiando a "convi-conivência"8 das 
linguagens oficiais, os tropicalistas construíram um caminho singular.

À semelhança da arte Pop e da Op art, o grupo da Tropicália fez de 
sua linguagem a "cicatriz risonha" de uma geração. Descompromissados com a 
ordem do dia — a construção de uma cultura nacional, popular e revolucionária 
— os tropicalistas optaram por viver, com "olhos livres"9, as questões nacionais 
que mobilizaram o país. Desconfiando da ação coletiva e didática da arte, ou

7 Ver Hélio Oiticica, "Esquema geral da nova objetividade". In: Aspiro ao grande labirinto. 
Rio de Janeiro: Rocco, 1986, pp.84-98.

8 Cf. Hélio Oiticica, "Brasil diarréia". In: Arte em revista, ano 3, n.5, maio de 1981, p.43-5.

9 A expressão pertence a Oswald de Andrade.
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seja, da linguagem da esquerda que, na época, se firmara para o povo como um 
meio de lhe restituir a consciência de si mesmo, esses jovens, nem 
revolucionários nem consequentes, construíram um outro sujeito histórico, cuja 
ação, apenas uma "sondagem precária", foi a aventura de caminhantes que 
acreditaram encontrar na marginalidade, no movimento "contra o vento"10, o 
impulso — o "proibido proibir" — de sua experimentação.

O Tropicalismo aconteceu entre 1967 e 1968, vale dizer, nesse 
período a crítica anunciou e classificou algumas manifestações na área da 
música, do cinema, do teatro, das artes plásticas e da literatura como exercícios 
tropicalistas. Uma vez rotulados, os produtores livres e experimentais, 
"primitivos de uma nova sensibilidade"11, reagiram à fala do colunismo oficial 
de maneira reticente e se deixaram lançar como moda — "um movimento pop 
autenticamente brasileiro"12. A "cruzada tropicalista" ofícialmente foi a público 
em princípio de 1968 por intermédio de um porta-voz temporário do movimento 
— o jornalista e compositor Nelson Motta — e proclamou um novo 
comportamento: "Assumir completamente tudo o que a vida dos trópicos pode 
dar, sem preconceitos de ordem estética, sem cogitar de cafonice ou mau gosto, 
apenas vivendo a tropicalidade e o novo universo que ela encerra, ainda 
desconhecido"13.

No movimento provisório da moda, na vivência efémera do aqui e do 
agora, o Tropicalismo viveu a dialética dos trópicos. Refletindo a revolução 
cultural em curso no mundo, os tropicalistas construíram uma linguagem 
catalisadora das tendências expressivas que circularam nos anos sessenta.

10 Cf. música de Caetano Veloso; Alegria Alegria, 1967.

11 A expressão pertence a Mário Pedrosa.

12 Ver Torquato Neto, "Tropicalismo para os principiantes", op. cit., p.309-10.

13 Ibidem, p.309.
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14 Ibidem, p.310.

15 A expressão será usada no sentido de "encruzilhada de linguagem".

Como moda, o movimento determinou um "novo" comportamento, ao expor, 
como imagem, as desarmonias da cultura brasileira. A linguagem dos trópicos 
"vestida" pelo público jovem e experimentada como representação de uma 
novidade veiculada pela mídia, desconcertou a coerência dos discursos 
contestadores da arte engajada. Ao grupo dos "experimentais" interessava 
"brincar" com os desarranjos de uma cultura, cuja tradição se firmara em 
valores que conviviam meio fora da ordem na realidade brasileira. Levar o 
público a consumir a própria indefinição cultural — a identidade dos trópicos — 
foi a demonstração, "com seriedade", do "verdadeiro, grande tropicalismo": a 
Tropicália14.

Foi essa experiência que levou os jovens a buscarem, pela fusão entre 
arte e comportamento, a criação de expressões livres e irreverentes que 
garantiriam ao coletivo afirmar-se pela ação particular de cada sujeito. No gesto 
subversivo, nas revoluções individuais, os tropicalistas se inscreveram na 
Vereda Tropical15 a fim de celebrar, no "coração Brasil", o mito da 
tropicalidade, ou melhor, para revelar a consciência do poder de construção de 
uma outra ambiência cultural. Desse modo, o sentido da Tropicália ultrapassa a 
do Tropicalismo, criado, num primeiro momento, em tomo das manifestações 
musicais do "grupo baiano", liderado por Caetano Veloso e Gilberto Gil.

A apresentação de Alegria Alegria e Domingo no Parque em 
outubro de 1967, no III Festival de Música Popular Brasileira (MPB) da TV 
Record, foi o prenúncio, para a crítica da época, de uma linguagem que seria 
anunciada em 1968 como tropicalista. No entanto, a essência do movimento já 
se fazia sentir ao longo dos anos sessenta em alguns exercícios experimentais, 
como o demonstram as obras de Hélio Oiticica, as de Glauber Rocha, a atuação
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do Grupo Oficina, sob a direção de José Celso Martinez Corrêa e as de outros 
artistas da época. Construindo uma "outra" nova ambiência cultural, esses 
artistas foram direta ou indiretamente os interlocutores daqueles que se 
consagraram como os anfitriões da festa tropicalista.

Acompanhar o movimento dessa linguagem não se resume na 
recuperação dos passos do colunismo oficial na leitura que fez no campo da 
música popular, mas, ao contrário, consiste em resgatar a "mistura tropicalista" 
presente nas várias manifestações de caráter experimental, as quais construíram 
a linguagem da Tropicália. Fundidas à vida, essas produções se realizaram 
como rituais propiciatórios em que o indivíduo, submetido a exercícios 
coletivos, experimentou a sua própria revolução pessoal na medida em que se 
reconheceu nas imagens e nos espaços que vivenciou.

Sem oficializar um ideário, os tropicalistas assumiram sua produção 
como a aventura de desnudar a precariedade da cultura brasileira, a partir da 
constatação do convívio desarmônico entre os elementos da indústria cultural e 
a realidade da nossa tradição. Resistindo à idéia de construir um movimento 
estético e/ou revolucionário, o grupo não pretendeu criar objetos passíveis de 
uma historicização, ou mesmo de um confinamento espaço-temporal, já que a 
eles interessava antes proclamar um outro comportamento. Assim, lançando 
como festa algo que estava no ar, esses jovens convidaram o público a 
experimentar, e até mesmo a desconstruir, o produto da Tropicália.

A linguagem tropicalista extrapolou as manifestações que a crítica da 
época classificou como um movimento de idéias. A revisão dessa linguagem, 
portanto, deve ser ampla o suficiente para que acompanhemos aqueles que, 
vivendo sob a crise do pensamento revolucionário na década de sessenta, 
buscaram, no experimental, a sobrevivência de sua linguagem pelas 
contradições da sociedade brasileira. No âmbito das produções de caráter
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2.1. REINAUGURANDO A VEREDA: PISAR A TERRA DE NOVO

Na trilha do nome, chegamos ao projeto de Hélio Oiticica para uma 
primeira sondagem. Conferindo tal manifestação, recuperamos, na ambiência 
urbana do Rio de Janeiro dos anos sessenta, a IX Bienal, ou seja, a exposição

16 Cf. Torquato Neto, op. cit., p.295-308.

experimental, três exercícios, que foram acontecimentos no ano de 1967, 
sinalizaram algo da festa tropicalista, antes mesmo de a imprensa tê-la 
anunciado. Conferi-los é o primeiro momento de uma sondagem sobre a 
aventura tropicalista.

Ao rever a Tropicália de Hélio Oiticia; Terra em Transe de 
Glauber Rocha e O rei da vela de Oswald de Andrade, encenado pelo Grupo 
Oficina, sob a direção de José Celso, acompanharemos, por diferentes 
linguagens, o movimento de idéias que determinou a produção experimental 
daquela década, da qual fizeram parte os chamados tropicalistas. Por esse 
percurso antecipamo-nos na Vereda Tropical (espaço da desconstrução 
experimental) e preparamo-nos para, com esses jovens artistas, seguir pelo ano 
de 1968, curtindo uma existência efémera do aqui e do agora da moda, 
determinada pelos limites impostos aos exercícios tropicalistas. Através do 
roteiro de um programa de televisão — Vida paixão e banana do 
Tropicalismo16, escrito por Torquato Neto e José Capinam, assistiremos, num 
segundo momento desta sondagem, ao happening da Tropicália como resposta 
desse grupo de jovens que, mais do que construir o Tropicalismo, soube viver o 
experimental.
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em abril de 1967. Ao transpor o "portão migratório" do Museu de Arte 
Moderna (por onde os movimentos internacionais transitaram no ir e vir das 
novidades) acompanhamos o esforço de alguns artistas plásticos brasileiros que, 
ao assumirem uma "nova" linguagem (pós-modema, como a classificou Mário 
Pedrosa), construíram um outro espaço criativo: o da arte ambiental.17

Ao revisitar a IX Bienal, encontramos a plena expansão das 
inovações radicais que ocorreram nas artes plásticas, desde a formulação da 
teoria do "não-objeto" pela experiência neoconcreta.18 Descobrimos o "novo 
construtivismo" com os "construtores" da estrutura, da cor, do espaço e do 
tempo que por lá circularam. Abrindo novos rumos para a sensibilidade 
contemporânea, esses artistas acrescentaram novas perspectivas que 
modificaram a maneira de ver e de sentir a realidade. Não como sintoma de uma 
crise, esses "construtores" plásticos fundaram o próprio sentido da época, como 
observa Hélio Oiticica, ao erguerem os "alicerces espirituais (de sua arte) 
baseando-se nos elementos primordiais ligados ao mundo físico, psíquico e 
espiritual, a tríade da qual se compõe a própria arte".19

Na exposição de 1967, a linguagem, menos do que uma 
representação, foi, antes, exercitada como vivência existencial do sujeito. Uma 
outra ordem de relações, estabelecida entre o homem e o mundo, determinou a 
superação do diálogo contemplativo entre o espectador e a obra. A arte do 
MAM derrubou, nessa época, tabus, ao convidar o público a participar da 
construção do sentido de suas proposições. A consagração do evento dependeu 
da ação de cada sujeito do coletivo ao experimentar o prazer de tocar, de viver

17 Ver Mário Pedrosa, "Por dentro e por fora das Bienais", op. cit., p.299-309.

18 Cf. Ferreira Gullar, "Teoria do não objeto". In: Revista Malasartes, n.l, set/out/nov,
1975, p.26-7.

19Cf. Hélio Oiticica, "A transição da cor do quadro para o espaço e o sentido de 
construtividade", op. cit. O trecho citado se acha à p.55.
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e de destruir o objeto em exposição. A destruição do pavilhão brasileiro, em 
abril de 1967, representou um saldo positivo para a proposta de "participação 
ambiental" feita pelos "construtores" que buscaram na ação do público uma 
relação vivencial entre o seu projeto e o "participador".20

Mário Pedrosa, um crítico atento das artes plásticas nos anos 
sessenta, ao avaliar a atuação meio "bárbara" do público, considerou-a condição 
sine qua non nas iniciativas em que o sujeito é, com prazer, um participante de 
uma ação coletiva.21 Sob esse clima a Tropicália de Hélio Oiticica foi instalada 
nos jardins do MAM, construindo a "síntese imagética" da proposta Raiz- 
Brasil22, desenvolvida por esse artista plástico como resposta à folclorização — 
uma "camuflagem opressiva" — da realidade brasileira.23 No espaço aberto do 
penetrável (a Tropicália) o público construiu sentidos ao deixar fluir suas 
sensações. Desvendando a tenda labiríntica — um simulacro da ambiência 
cultural dos trópicos, o público caminhava pelo penetrável, reconhecendo 
elementos da realidade do mundo tropical e, ao mesmo tempo, sendo absorvido 
pela imagem sonora (voz devoradora) de um aparelho de TV, ou seja, pela 
realidade do mundo industrial.

Nos meandros da Tropicália, o mundo arcaico se inscreveu através 
de uma teia de imagens sensoriais, pela qual caminhava o "participador" à 
procura de uma saída. Sob a imagem sonora do mundo moderno, o público foi 
ao encontro de uma voz que, ao longo da sua aventura de caminhante 
direcionava seus passos. A televisão, instalada no fim do labirinto, sem oferecer 
a saída de tal universo, era a imagem envolvente do que permanecia oculto na

20 Cf. Mário Pedrosa, op. cit., p.299-309.

21 Ibidem, p.301.

22 Cf. Hélio Oiticica, op. cit., 117.

23 Ibidem, p. 116-7.
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linguagem dos trópicos e que, àquela altura, se impunha ao público para ser 
consumida. A "vivência existencial" desse espaço permitiu aos "participadores" 
da época descobrir a sensação de estar de novo "pisando a terra" pois os 
situava como sujeitos de uma coletividade sem uma formação cultural 
definida.24

No espaço mítico da Tropicália, o confronto íntimo com as imagens 
sensoriais construiu uma nova sensibilidade. O público, entretanto, nem sempre 
esteve pronto para vivenciar tal ambiência e, por isso, recusou-se muitas vezes a 
participar dessa experimentação por sentir-se ameaçado pela "imagem brasileira 
total" a ser desvendada no percurso daquele penetrável — "muita gente lá no 
Museu de Arte Moderna (...) nem entrava lá dentro, dava gritos, voltava no 
meio, tinha uma coisa mágica..."25 A reação da crítica na época também não foi 
muito diferente. Perplexos com a "imagem óbvia de tropicalidade" dessa obra 
de Oiticica, alguns críticos julgaram ser a Tropicália uma imagem simbólica do 
nacional-popular ou, ainda, uma representação do folclore brasileiro, sem 
perceber o elemento mágico que construía uma outra ambiência cultural, da qual 
participaram outros artistas com as suas diferentes linguagens: a do cinema, a 
do teatro, a da música e a da literatura.26

Criando uma "obra de transformação", Oiticica experimentou a pura 
disponibilidade criadora, o lazer, o prazer, o mito do viver, ou seja, o outro lado 
da arte - a antiarte.27 Na própria existência, no dia-a-dia, descobriu o espaço de 
seus exercícios e nessa "nova" ambiência ousou manifestações subjetivas que

24 Ver Hélio Oiticica, op. cit., p.99-101.

25 Hélio Oiticica, entrevista à FUNARTE, 1977.

26 Ibidem, idem.

27 Cf. "Parangolé: da antiarte às apropriações ambientais de Oiticica" - (Posição e Programa -
julho 1966). In: GAM, julho 1966.
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2.2. CAMINHANDO PELO TRANSE NACIONAL

lhe permitiram participar da construção do projeto existencial determinante, em 
parte, do comportamento dos anos sessenta. No seu "exercício experimental de 
liberdade"28, o artista redescobriu a Vereda Tropical (o caminho, ou as trilhas, 
de uma nova sensibilidade) pela qual levou o público a pisar outra vez a terra, 
consciente de um outro comportamento ético-social que era urgente impor. 
Assim, convidando o público a descondicionar-se de valores da tradição, e a 
liberar-se para emoções e sensações de uma nova ambiência, Hélio Oiticica fez 
da Tropicália um espaço de revoluções individuais de todo "participador" que 
aceitasse um exercício de liberdade.

É no espaço mítico da obra desse artista plástico que se percebem os 
primeiros "arranjos" da festa tropicalista. Reinaugurando a Vereda, Oiticica 
sentou-se à mesa, à espera de outras vozes que com ele compartilhassem do 
caráter experimental da linguagem, na qualidade de "construtores" de uma 
experiência em meio às contradições e indefinições do país.

O Cinema Novo, atento ao movimento de idéias de caráter 
experimental, confirmou, no ano de 1967, a sua linguagem como um exercício 
de liberdade, aceitando, assim, sentar-se à mesa ao lado dos "construtores" e de 
outros artistas para depois "virá-la". Os cinemanovistas, em sua primeira fase, 
comprometidos com o processo político do início da década de sessenta, 
assumiram o engajamento nas lutas em curso na sociedade brasileira. Glauber 
Rocha, uma das figuras expressivas do grupo, fez da ação construtora do seu

28 A expressão pertence a Mário Pedrosa, op. cit., p. 110.
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"cinema de autor" uma experiência plena de liberdade, de invenção e de 
expressão.29 Na euforia de uma militância engajada, o seu grupo, com "uma 
ideia na cabeça e uma câmara na mão", filmou o miserabilismo nacional e 
construiu, pela violência de suas imagens, uma estética revolucionária — "uma 
estética da fome".30

O golpe militar de 1964 acabou determinando uma redefinição nas 
propostas do grupo do Cinema Novo (CN). Desacreditando as aspirações 
revolucionárias àquela altura, os cinemanovistas diagnosticaram a falência dos 
discursos engajados da esquerda, experimentando, como resistência, a 
linguagem de um cinema político em meio ao nacionalismo da cultura oficial e à 
dinâmica de uma cultura de massa, decorrente da expansão da indústria cultural. 
Propondo-se rever o projeto que sustentara toda uma geração e que fora 
interrompido pela brusca transformação do processo político, o grupo do CN 
tematizou o sentido e a dimensão de uma luta construída por palavras. 
Avaliando a sua própria participação como protagonista de uma experiência 
derrotada, Glauber expôs-se à aventura de caminhar pelo transe nacional como 
um passageiro ("participador") que experimenta "pisar a terra de novo".

Nesse clima de revisão, próprio da segunda fase do Cinema Novo, 
deu-se a estréia de Terra em Transe no ano de 1967. Ao catalisar questões 
que circularam no momento histórico pós 64, o filme atualizou situações de 
impasse que angustiaram uma geração comprometida com um projeto de luta 
frustrado, então, pela ação militar. Recuperando o drama da "intelligentsia" 
revolucionária, na história de um intelectual — jornalista, poeta, militante — cuja

29 Ver Ismail Xavier, "O cinema de Autor, a Comunicação e o Nacionalismo". In: O desafio
do cinema. Rio de Janeiro: Zahar, 1985.

30 Eztetyka da Fome 65. (Tese apresentada durante as discussões em torno do CN, por 
ocasião da retrospectiva realizada na Resenha do cinema Latino-americano, em Génova, 
janeiro de 1965).
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31 A epígrafe de Terra em Transe pertence ao poeta Mário Faustino.

agonia existencial era a própria inviabilização de um projeto histórico de lutas, 
Glauber construiu em "Eldorado" a alegoria do que se anunciava na epígrafe do 
filme — "Não conseguiu firmar o nobre pacto entre o cosmo sangrento e a alma 
pura".31

Para flagrar a falência de uma revolução de palavras, Glauber 
acompanha, nos delírios do protagonista de Terra em Transe, Paulo Martins, a 
violência das emoções de uma alma perturbada. Desconstruindo o movimento 
das forças que se inscreviam no jogo do capital, o herói do filme descortina a 
precariedade das relações entre o povo, as forças revolucionárias e os 
representantes do poder. Caminhando no sentido inverso ao da luta oficial, 
Paulo Martins transita pelas forças da direita, da esquerda e do povo sem fazer 
pactos. Como um "passageiro" desconstrutor, o herói vai ao encontro da morte, 
como uma recusa sem limites a um presente histórico em agonia.

No transe dos místicos, a figura dilacerada do protagonista — "a 
política e a poesia são demais para um só homem" — constrói o seu movimento 
de herói. No delírio e na festa, Paulo Martins revê o discurso político oficial e, a 
partir da constatação de que não há, no horizonte, qualquer possibilidade de 
transformação, traça a história de uma geração em agonia. A imagem do herói, 
caminhando para a morte, configura o dilema de um grupo de jovens, ao revelar 
o embate não concretizado entre o impulso revolucionário dos anos sessenta e 
as múltiplas representações de poder que construíram um abismo histórico na 
sociedade brasileira com o golpe militar de 64. No convívio desarmônico de 
etapas diferentes do desenvolvimento capitalista, nesse "fora da ordem" 
nacional, Glauber inscreveu a aventura do herói que, ao seguir pela contramão 
das forças político-sociais, encontrou, na morte, a possibilidade de seguir 
livremente pela Vereda Tropical, como força do destino de um povo que
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2.3. ACENDENDO A VELA DA AGONIA

reconhece no absurdo a alma do seu país.
Terra em Transe dividiu a crítica e o público, na época da estreia, 

que rapidamente se tomou um dos acontecimentos do ano de 1967. Para um 
grupo de jovens o filme foi a "chave” das questões que estavam em suspenso a 
partir de 64. Caetano Veloso foi um dos que encontraram na construção 
experimental de Glauber uma iluminação para suas experiências na área da 
música. O filme provocara a "descolonização de seus olhos”, o que lhe permitiu 
vislumbrar a verdadeira imagem da herança cultural brasileira. Identificado com 
a linguagem do filme, o poeta se reconheceu numa aventura semelhante à do 
cinemanovista pela Vereda, construindo, assim, a sua Tropicália como resposta 
de sua adesão ao exercício experimental da época e àqueles que estavam na 
expectativa de "virar a mesa".32

José Celso Martinez Corrêa, identificado com a linguagem 
experimental de Terra em Transe, dedicou o seu espetáculo teatral do ano de 
1967 — O rei da vela — à obra de Glauber. Naquele ano, o Grupo Oficina 
acendia a "vela da agonia" por um país "em transe", iluminando com a sua 
linguagem os mitos da Vereda Tropical que, àquela altura, eram expostos à 
devoração. Com esse espetáculo, José Celso aceitou o convite para participar 
da festa experimental e passou a compor o grupo da Tropicália.

A estréia da peça, em setembro de 1967, causou escândalo e, de 
imediato, fez história. No "choque profano" entre palco e platéia, o grupo

32 Ver entrevista de Caetano Veloso a Ricardo Vespucci e Wilson Mocherdavi no livro 
Alegria Alegria, p. 123-4
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Oficina encenou um acontecimento. O rei da vela foi o texto escolhido para 
marcar a volta do grupo aos palcos, após a destruição de sua casa de 
espetáculos, causada por um incêndio em 1966. Nesse retomo às atividades 
teatrais, o Oficina iniciava uma nova fase e respondia à revolução cultural dos 
anos sessenta, contrariando a rotina do palco através de uma nova linguagem. O 
texto de Oswald, usado como a referência para as experimentações, chegou a 
ser proclamado pelo grupo como um manifesto dessa nova fase.33

Resgatando a linha antropofágica modernista, José Celso rompia com 
o teatro "racionalista" — a voz da militância intelectual da época — para 
demonstrar a fragilidade dos valores da burguesia no cenário invadido pela 
presença dos militares a partir de 64. No espetáculo de 1967, menos do que 
educar ou transformar mentalidades, o Oficina pretendeu redescobrir a realidade 
brasileira, devorando publicamente os mitos nacionais. Na linha dos exercícios 
experimentais, a ação do grupo se contrapôs à linguagem do Arena, grupo 
teatral que na época respondia aos anseios da esquerda militante.

Encenando Oswald, José Celso optou por uma outra vertente da 
história, distinta da que era encenada naqueles anos, como imagem da realidade 
brasileira para consumo da burguesia. A base dessa nova linguagem cênica do 
grupo se construiu a partir de uma outra ordem de interlocução entre palco e 
platéia. Como exercício de "teatro ativo", a encenação não se propunha como 
antídoto para a crise de consciência dos grupos que, ingenuamente, 
acompanharam, ou mesmo participaram da falência do projeto de luta em 1964, 
mas como provocação a fim de despertar a platéia de sua ilusão de classe 
organizada.

Desnudando a realidade — a fragilidade de uma "força" política — o

33 Cf. "O Rei da Vela: Manifesto Oficina". Arte em Revista, ano 1, n.l, naio/81 - 2* ed, 
p.62-3.
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espetáculo de 1967 provocava reações individualizadas na platéia. Ao substituir 
o didatismo da arte engajada por uma linguagem desconcertante, José Celso 
ousava agredir o público com o intuito de destruir valores sacralizados pela 
burguesia. Desfazendo "as ligações perigosas" entre palco e platéia, o Oficina 
quis ser "cruel" em seu exercício para que, no "transe" nacional da época, seus 
interlocutores fossem expostos à atrofia dos esquemas teóricos da militância 
(expressos nos seus discursos de compromisso) e às alianças feitas por essa 
mesma burguesia com as forças que tomaram o poder em 64.34

Nessa experiência de um "teatro ativo", o grupo delimitou um espaço 
distinto ao do grupo Arena, cujos espetáculos eram dirigidos ao povo, no intuito 
de despertar-lhe os valores adormecidos para, então, convocá-lo à luta contra 
um inimigo comum. Mobilizando o público por meio de um tratamento violento 
e agressivo, José Celso expunha, ao contrário, a impossibilidade, após a ação 
dos militares em 64, de se acreditar na força de seus espectadores como a de 
"um exército em potencial". A crítica na época desconfiou dos exercícios 
cênicos do Oficina, reduzindo-os a uma proposta de radicalização meio à moda 
cênica internacional.35

No quadro das referências experimentais da arte nos anos sessenta, a 
"guinada" de José Celso promoveu a atualização da linguagem teatral na 
ambiência cultural que se implementava. Pelo viés da antropofagia, o grupo se 
mostrou livre para dialogar com outros exercícios e com outras linguagens. 
Anunciando-se no "eros e na esquerda" e reconhecendo-se como um "equilíbrio

34 Cf. "A guinada de José Celso" - entrevista a Tite de Lemos. In: Arte em Revista, ano 1, 
n.2, p.45-50.

33 Cf. Roberto Schwarz, "Cultura e politica, 1964-69". In: O pai de família e outros 
estudos. Rio de Janeiro: Paz e Terra, p.61-92.
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2.4. ANUNCIANDO O PASSAGEIRO DA ALEGRIA

36

37

desequilibrado"36, José Celso exercitou sua linguagem pela contramão do teatro 
político. E ao transitar pela Vereda Tropical, devorou o "óbvio ululante"37 da 
realidade dos trópicos; assistiu ao "transe dos místicos", para, assim, devolver à 
sua plateia a própria miséria nacional.

O rei da vela, recriado por José Celso, foi a resposta dada pelo 
Oficina, em 1967, à "Geléia Geral"38 brasileira. Com esse espetáculo, o grupo 
assumia um lugar "à mesa" de uma geração que, ao longo dos anos sessenta, 
veio se anunciando em seus exercícios experimentais de liberdade. Assim como 
outros, o grupo Oficina era mais um interpretante do que se construía como 
"fora da ordem" na realidade brasileira.

No movimento das idéias da década de sessenta e no convívio com as 
diferentes linguagens, os poetas experimentais anunciam-se, no ano de 1967, 
como os passageiros da "alegria"39. Cantando a aventura de redescobrir a 
Vereda Tropical, os tropicalistas, ao lado de outros caminhantes, acendem a sua 
"vela da agonia" e experimentam realizar um exercício de liberdade em meio ao 
"transe" nacional. Como heróis de um novo tempo não "desfolham" bandeiras

Cf. Entrevista de José Celso a Heloísa Buarque de Hollanda. In: Impressões de viagem - 
CPC, Vanguarda e Desbunde: 1960-1970. São Paulo: Brasiliense, 1981, p.62.

A expressão pertence a Hélio Oiticica.

38 A expressão pertence a Décio Pignatari.

39 Passageiros da "era do despedaçamento planejado e colorido, a era de uma juventude que 
se cria o sal da terra, a era da embriaguês (sic) e do lazer mais ou menos perigoso, a era das 
crianças da classe média ou the road, a era da pele, dos cabelos..." Cf. Caetano Veloso, op. 
cit., p.78.
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como outros poetas, mas "dançam" pelas relíquias do Brasil, expondo o próprio 
corpo à "geléia geral" brasileira.40

Embalados pela "tropical melancolia", os tropicalistas confessam o 
segredo da realidade nacional — "o fim do mundo" — e, com a sua dança, 
coreografam a história do terceiro mundo, atualizando a mesma dança dos 
trópicos — "oh yes nós temos banana".41 Cantando os limites da própria voz, os 
novos cantores "viajam" pelo roteiro do sexto sentido, anunciando não uma 
bandeira de luta, mas a sobrevivência de uma "civilização-oásis"42, ou melhor, o 
modus vivendi medíocre de um povo que, por permanecer na condição de 
colónia, não alcançou uma independência cultural. Colonizado sempre, o povo 
dos trópicos manteve-se desvinculado do "processo vital", vivendo da união 
artificial da história natural com a história cultural e política do país — 
"Tropicália bananas ao vento".43

Militando às avessas, os jovens poetas desconcertam as expectativas 
da esquerda estudantil — a plateia dos festivais — cuja voz engajada entoa 
palavras de ordem como a única melodia possível após o golpe de 64. 
Simulando um descompromisso, o canto irreverente dos tropicalistas chega ao 
público da música popular brasileira como provocação, ou mesmo como 
alienação. As músicas de Caetano e Gil: Alegria Alegria e Domingo no 
Parque trazem no próprio título a marca da diferença e, destoando das outras 
vozes, é que os poetas se apresentam no III Festival da TV Record, a fim de 
disputar um espaço para um "novo" olhar — o do cronista de um país 
"condenado" ao moderno e que, por isso mesmo, não constrói jamais a própria

40 Ver a música Geléia Geral de Torquato Neto e Gilberto Gil.

41 Cf. a música de Torquato e Gil, Marginália II.

42 Ver Mário Pedrosa, "Reflexões em torno da nova capital", op. cit., p.303-16.

43 Cf. a música de Torquato e Gil, Geléia Geral.
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identidade.44
Na aparente falta de sintonia com o momento histórico, os poetas da 

Tropicália encontram o tom de seu discurso como contrapartida do olhar de um 
caminhante que, com "olhos livres", busca na multidão as desarmonias de uma 
época. No aqui e no agora, esse olhar de estranhamento recorta, como uma 
câmara em ação, fragmentos de uma cultura que vão compor a fragilidade do 
cenário nacional. Assim, na condição de passageiros, os tropicalistas 
perambulam pela realidade casual dos "fatos" e dos "nomes", isto é, pela 
própria história dos anos sessenta, observando o novo regime alardear 
modernidade como fachada necessária a uma nação periférica.

Transitando livremente pelo emaranhado de idéias progressistas, 
moralistas, vanguardistas, românticas e engajadas, os poetas caminhantes 
"consomem", sem qualquer restrição, as contradições das vozes que proclamam 
os rumos do país, como se elas apenas repetissem um velho discurso de uma 
tradição que se firmou nos descompasses entre o mundo moderno e o mundo 
arcaico, e cujo resultado cristalizou o "fora da ordem" como a medida possível 
para a realidade brasileira. Ritualizando a mesma "dança" de sempre, os 
tropicalistas sinalizam um tempo de fecundidade e, nesse florescer de idéias, 
confirmam a essência da cultura nacional, desfilando pelas "relíquias do 
Brasil".45

"Curtindo" a história de seu tempo, os poetas experimentam uma 
"alegria desinteressada"46 que lhes permite viver o presente histórico, sem se 
comprometerem com a realidade imediata. Liberados das necessidades de vida,

44 Cf. Mário Pedrosa, "Introdução à arquitetura brasileira I". In: Dos murais de Portinari
aos espaços de Brasília. São Paulo: Perspectiva, 1981, p.321-7.

45 Cf. a música Geleia Geralê bumba-iê-iê-iê/é a mesma dança meu boi..."

46 Trata-se do termo kantiano, uniteressiertes wohlgefallen.
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48

os heróis tropicalistas estão livres para o mundo47 e, à deriva dos discursos da 
militância, querem se "divertir", entretidos no ritmo de sua época — "Baby, você 
precisa saber..."48 Ao consumir a "geléia geral", os poetas se contrapõem, sem 
artimanhas, ao movimento da linguagem que se restringe a cumprir uma função, 
como a da arte engajada, a de construir "o dia que virá". Conscientes de que a 
sobrevida da cultura dos anos sessenta está comprometida com a existência 
efémera das linguagens que estão, nesse momento, a escrever a história dessa 
década, os poetas da Tropicália, desconfiados da palavra como força de luta, 
preferem vivê-la para além do processo vital da sociedade e, "fazendo arte", 
devolvê-la não apenas à sua geração, mas para o mundo.

Para construir o desafio de sua voz, os cantores da Tropicália são 
assessorados por músicos de formação erudita, como Rogério Duprat e Júlio 
Medaglia, e são acompanhados por grupos ligados à música instrumental, como 
os Beat Boys e os Mutantes. Como um grupo experimental podem dar vivas à 
"bossa" e à "palhoça"49, cumprindo o movimento "alegre" — de vida e morte — 
de uma geração que viajou por uma canção — "made in Brazil" — iluminada de 
sol. Embolados nesse exercício de liberdade, Caetano e Gil classificam, no ano 
de 1967, suas canções e, a partir desse momento, são rotulados como os 
representantes da contracultura. E ao cantar a sua Tropicália, Caetano, nesse 
mesmo ano, reinaugura a Vereda Tropical pela canção tropicalista.

No ano de 1968, localizado no coração do Brasil — no planalto 
central — Caetano é um migrante a percorrer a nova capital do país, a 
experimentar a síntese de um projeto utópico. Nesse "oásis", construído em

47 Ver Hannah Arendt "A crise na cultura: sua importância social e política". In: Entre o 
passado e o futuro. São Paulo: Perspectiva, 1988, p.248-81.

Ver música de Caetano Veloso, Baby.

49 Ver música de Caetano Veloso, Tropicália.
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meio a um "ambiente nacional vivo e contraditório, angustiado pelos graves 
problemas que se amontoam"50, o poeta participa da "festa" do plano-piloto, 
conferindo, como cronista, as contradições de um monumento que acabou 
mutilado pelo golpe militar.

Como "ave de arribação"51, o cronista está de passagem pela Praça 
dos Três Poderes, revisitando a Nova Construção, ou melhor, a utopia estético- 
política que "pairou sem compromisso acima do solo histórico"52. Ao poeta cabe 
reinaugurar não mais as ideias de Lúcio Costa, nem tampouco a capital de 
Juscelino Kubitschek, mas sim um "monumento bem moderno", a Tropicália. 
Por entre movimentos e carnavais, o poeta "viaja" pelo que há de moderno 
nesse novo habitat e descobre, no "brise solei!" das fachadas dos edifícios de 
cimento e alumínio, a fantasia de luz e sombra que esconde a natureza agreste 
da região53, projetando Brasília como um "monumento de papel crepon e 
prata"54.

Do lado de fora, a sede do Poder — "a praça de raízes barrocas"55 — é 
uma imponente "casamata", impermeável aos conflitos, a abrigar seus 
representantes — os novos colonizadores — dos dramas nacionais que circulam à 
sua volta56 ("o monumento não tem porta"). Do lado de dentro, a natureza 
"domesticada" retrata a paisagem do "oásis" com suas novidades e artifícios,

50 Cf. Mário Pedrosa, "Nuvens sobre Brasília", op. cit. p.337.

51 A expressão pertence a Mário Pedrosa.

Cf. Otília Beatriz Fiori Arantes, "Brasília: síntese das artes", Mário Pedrosa: itinerário 
crítico. São Paulo: Scritta, 1991, p.134.

Cf. Mário Pedrosa, op. cit., p.330.

54 Cf. Tropicália, música de Caetano Veloso.

55 Cf. Otília B.F. Arantes, op. cit., p. 133.

56 Cf. Mário Pedrosa, op. cit., p.306.
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57Cf. Tropicália, música de Caetano Veloso.

58 Cf. Mário Pedrosa, op. cit., p.352.

Cf. Mário Pedrosa, Mundo, Homem, Arte em crise, ed. cit., p.3O3.

60 Cf. Tropicália, música de Caetano Veloso.

abrigando os "senhores" de um paraíso artificial ("no pátio interno há uma 
piscina/com água azul de amaralina..."). Mas ao cronista não basta conferir o 
que restou do plano-piloto. Como caminhante, quer a aventura de desafiar o 
traçado arquitetônico da cidade à procura de outras trilhas — a dos migrantes, 
que pouco a pouco cercaram a ambiência artificial da cidade-nova, fazendo 
florescer a identidade de uma cidade-capital de um país, cuja história está 
traçada por "uma rua antiga estreita e torta".57

Percorrendo a nova capital do Brasil, anos depois do anúncio de 
Brasília como um "ensaio de utopia", o poeta — o passageiro da "alegria" — 
anuncia, sem fazer alarde, o monumento da Tropicália e reintegra, assim, a 
cidade-capital, a "síntese das artes"58, à realidade dos trópicos. No "centro de 
vida coletiva" — no espaço mítico do planalto central59, o caminhante 
tropicalista proclama "um lugar onde os homens finalmente tomariam 
consciência de sua existência mutilada", ou seja, "da criança sorridente feia e 
morta (que) estende a mão"60. Entre "vivas" às desarmonias nacionais, o 
cronista escreve a falta de horizonte na "geleia geral" brasileira.

Os poetas-cantores, a essa altura, compõem a "cruzada tropicalista" 
que, lançada como uma manifestação "super-pra-frente", promete uma grande 
festa. "Brincando" de ser tropicalista, o "grupo baiano", formado por Caetano, 
Gil, Torquato Neto, Capinam, Mutantes, Rogério Duprat, Tom Zé e Nara Leão, 
em 1968, senta-se "à mesa" dos experimentais e, ao lado de outros caminhantes, 
aceita o desafio de viver os valores dos trópicos para confirmar o quanto o 
subdesenvolvimento e a mais autêntica e imperdoável cafonice são indesejáveis.
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61 Ver Torquato Neto, op. cit., p.309-10.

62 Para as relaçõs entre cultura e "sociedade de massas", ver Hannah Arendt, op. cit.

63 Ver Celso F. Favaretto, Tropicália: Alegria, Alegria. São Paulo: Kairós, p.54-76.

Construindo o percurso da "alegria”, os poetas pretendem promover o 
"verdadeiro grande tropicalismo".61

Aderindo ao rótulo, o "grupo baiano" "oficializa" o movimento 
através do disco-manifesto — Tropicália ou Panis et Circencis. Reinventando 
e tematizando a própria canção, o grupo revê a oposição entre arte participante 
e arte alienante. Combinando a linguagem da tradição com a linguagem da 
indústria cultural, os "baianos" propõem a canção tropicalista, como um "bem 
de consumo" necessário a uma sociedade que anuncia transformações. A 
Tropicália, na mesma medida que o pão e o circo são imprescindíveis ao "ciclo 
vital" do homem, garantindo-lhe sua preservação e sua recuperação, atualiza, 
como imagem, as contradições da realidade nacional, para que essas, ao serem 
"devoradas", alimentem novas idéias que possam assegurar uma cultura 
nacional.62

No disco-manifesto, os poetas-cantores unem as vozes para o canto 
alegórico da Tropicália. Entre a primeira canção, a oração de misericórdia 
(Miserere nobis), e a última, o hino de glória (Hino ao Senhor do Bonfim), os 
tropicalistas constroem um "painel tragicômico" do Brasil.63 Registrando cenas 
da realidade nacional, são os cronistas a passear pelas "eternas" contradições de 
um país tropical. Organizado em dois momentos, o manifesto apresenta, de 
início, a crónica nacional. Cantando o sacrifício em nome da paixão (Coração 
Materno), a desarmonia entre o novo e a tradição (Panis et Circensis), a 
miséria (Lindonéia), o avanço industrial (Parque industrial), os poetas 
oferecem, no lado A do disco, a cena tropicalista (Geléia Geral). Em seguida, o 
manifesto conclama o desejo de participação do público. Cantando "convites" à
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geração do consumo (Baby), aos herdeiros de um "navegante atrevido" (Três 
Caravelas), aos transgressores das regras (Enquanto seu lobo não vem) e aos 
filhos que "plantaram" seu próprio destino (Mamãe coragem), os poetas 
proclamam, no lado B do disco, o papel do herói, ou melhor, o caminhante 
"alegre" da Tropicália (Batmacumba)64

A partir do disco-manifesto, as relações entre o "grupo baiano" e os 
maestros Rogério Duprat e Júlio Medaglia se efetivam.65 Novas idéias 
"fervilham" no campo musical em 1968. A "gramática da nova linguagem" unia 
compositores eruditos e populares a artistas de outras áreas, como Hélio 
Oiticica, Glauber Rocha, José Celso e outros.66 Dessa união, criou-se uma 
"metalinguagem" para compor uma "antiantologia de imprevistos" que 
permitisse ao público vivenciar uma nova sensibilidade.67 A atuação do grupo 
da Tropicália nem sempre foi percebida, em toda a sua complexidade, pelas 
gerações da época. Consumindo os discos, os happenings (como o de Caetano 
ao se apresentar no TUCA, defendendo a música E proibido proibir no III 
Festival Internacional de Música Popular), ou o programa Divino Maravilhoso 
da TV Tupi, protagonizado por Gil e Caetano, o público incorporou, muitas 
vezes, a imagem tropicalista como um produto do folclore nacional.

A não apreensão da "imagem brasileira total"68, proposta pelas 
canções, levou os ouvintes a metamorfosear a Tropicália em um "bem de

64 Cf. o disco Tropicália ou Panis et Circensis do "grupo baiano".

65 Ver História da Música Popular Brasileira, fase. 30, p.7-8

66 Ver "Acontece que ele é baiano", texto de Décio Bar, in: Realidade, ano III, n.33, dez.
68, p.197.

67 Cf. Augusto de Campos, "É proibido proibir os baianos". In: Balanço da Bossa e outras 
bossas. São Paulo: Perspectiva, 1986, p.261-8.

Cf. Hélio Oiticica, op. cit., p. 108.
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Revista, n°,5, p.36.

consumo". A "lei do aceleramento dos ismos"69, própria de uma sociedade em 
pleno processo desenvolvimentista, pouco a pouco transformou os "exercícios 
experimentais de liberdade" dos artistas-caminhantes em uma "onda" de 
consumo "ultra-superficial"70 A vivência existencial das imagens tropicalistas 
inviabilizou-se já que os "consumidores" não chegaram a ser "primitivos de uma 
nova sensibilidade". A essa altura, anunciar o fim do Tropicalismo, ou seja, 
desconstruir o programa de ideias formulado pelo colunismo oficial, foi a 
confirmação da "anti-fórmula super-abrangente" da Tropicália como a escolha 
"libertina" de quem ousou "virar a mesa".71 Em sintonia com o momento 
histórico, os tropicalistas, "ainda, sem lenço"72, seguiram pela Vereda Tropical 
proclamando um projeto ambicioso de "superação do provinciano, da estreiteza 
localista do colonizado, da consciência culpada, do ufanismo".73

Para comemorar o fim de uma fase crítica que cumprira seu papel, os 
poetas experimentais, Torquato Neto e J. Capinam, roteirizam um happening — 
Vida e Morte do Tropicalismo. Parodiando a Semana de 22, marco dos 
movimentos modernos no Brasil do século XX, os tropicalistas encenam sua 
linguagem como um "des-movimento", ou melhor, como alegoria do próprio 
ismo, invertendo, assim, a proposta do acontecimento modernista. Optando pela 
festa, como os artistas de 22 o fizeram, os poetas comemoram um projeto, 
nascido espontaneamente do encontro de "exercícios experimentais de

69 Cf. Mário Pedrosa, op. cit. p.308.

70 Ver avaliação feita por Hélio Oiticica sobre o Tropicalismo, op. cit., p. 108-9.

71 Cf. Torquato Neto, "Torquatália III", op. cit., p.291,

72 Ibidem idem.

"Por um projeto de superação do provinciano". In: Arte em
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Vida Paixão e Banana do Tropicalismo (1967/1968), projeto de um 
programa escrito para a Rede Globo de Televisão, quis, em síntese, registrar a 
efemeridade do movimento — "O Tropicalismo está no fim. E apenas demos os 
primeiros passos de uma longa travessia."76 Vetado pela emissora e pelo 
patrocinador (a Rodhia, uma multinacional), o programa não chega a ser 
apresentado ao público.77 Como roteiro da festa, foi publicado no livro de 
Torquato Neto — Os últimos dias de paupéria78 — e através da sua leitura, 
podemos recuperar a intenção "desconstrutora" do grupo. Na blague à Vida 
Paixão e Morte de Cristo, os tropicalistas propõem a devoração do tabu — as 
contradições do mundo tropical —, pondo em xeque um ideário cristalizado pela

liberdade", devorando ideias para transcodifícá-las na anti-fórmula: tropicália/ 
marginália.74

A Semana de 22 desejou, segundo a tradição crítica, ser um "ritual de 
ultrapassagem" e inseriu-se ostensivamente na "tradição de ruptura".75 O 
programa de 1968 — Vida Paixão e Banana do Tropicalismo — pretendeu, 
mais que ultrapassar ideias, dessacralizar o sistema de produção cultural, 
revendo a ruptura na contaminação das diferenças. Portanto, antes de 
pronunciamentos exasperados e de grande aparato expositivo das artes para 
proclamar e oficializar o ideário modernista, o happening da Tropicália encena 
um ritual de purificação e aclama o fim, desoficializando, assim, o Tropicalismo 
como um movimento.

74 Ver Torquato Neto, op. cit. p.291.

73 A expressão pertence a Octavio Paz.

76 Cf. Torquato Neto, op. cit., 296.

77 Cf. depoimento de José Celso Martinez Corrêa à revista Veja em 23 de novembro de
1977, p.72-3.

78 Cf. Torquato Neto, op. cit. p.295-308.
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79 Observa Benedito Nunes a propósito da transfomação do tabu em totem: "... a 
transformação (...) desafoga os recalques históricos e libera a consciência coletiva..." Cf. do 
autor, "Antropologia ao alcance de todos. In: ANDRADE, Oswald. Do Pau-Brasil à 
antropologia e às utopias. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1978, p.28.

80 Sobre a questão da alteridade, ver ensaio de Oswald de Andrade, "Um aspecto 
antropofágico da cultura: o homem cordial", op. cit., p.l 141-4.

história e mitificado por um "ismo". Na mistura do sagrado e do profano, os 
poetas constroem a ambiência do ritual, ou seja, a leitura às avessas do novo 
para propor a procura do totem — a Tropicália.79

A irreverência do grupo dos artistas experimentais dos anos sessenta 
é a tônica do programa cujo nome é paródia e experimentação. Na montagem 
híbrida e complexa das cenas, o efeito de estranhamento é o dado crítico da 
cilada da linguagem que os poetas armam para o telespectador. O próprio título 
provoca, de início, uma quebra das expectativas. Na troca da palavra morte 
pela palavra banana há a inserção de um símbolo fálico para que se garanta o 
reconhecimento da identidade ambígua da cultura do mundo tropical. Se por um 
lado banana é a imagem de uma singularidade — o subdesenvolvimento —, por 
outro lado, é a resposta irreverente de adesão a um outro universo, como parte 
da alteridade cultural dos países do terceiro mundo.80 O título é, portanto, o 
enunciado ambíguo de um ritual ambivalente em que personagens dialogam 
"alegres", representando o próprio discurso que as identifica.

Oficiar o sacrifício do Tropicalismo, é, para os caminhantes, 
submeter-se a um rito propiciatório e dessacralizador. À semelhança do grupo 
modernista, os poetas da Tropicália escolhem o teatro como espaço da 
celebração. Apropriando-se de recursos da tecnologia moderna, os tropicalistas 
atualizam o clima dos festivais da Semana de 22 à época do mass-mídia. É o 
olhar das câmaras de televisão que filtra a representação vivida no palco, 
transformando os anfitriões e os convidados da festa em integrantes do cenário 
de um happening a que assistiria o telespectador quando o programa fosse ao
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81 A propósito da mistura das linguagens conferir o ensaio "Trincheiras da alegria", de Lúcia 
Santaella. In: Convergências: poesia concreta e tropicalismo. São Paulo: Nobel, 1986, 
p.87-127.

82 Cf. José Miguel Wisnik, op. cit., p.67.

83 Ver Celso F. Favaretto, op. cit. p.62.

ar. Na objetividade alcançada pelos recursos da máquina, os produtores 
experimentais pretendem garantir um distanciamento crítico em relação ao 
sistema cultural (transformado em cenário da representação pela festa 
tropicalista) e construir a mistura das linguagens da Tropicália e o veículo 
híbrido — a televisão —, veiculador das ideias.81 O palco é o espaço da 
devoração onde a música, fonte de deglutição de outros códigos, concretiza o 
discurso da mudança. Deslocada para o centro do espetáculo, a linguagem da 
música não mais exerce a função de dar continuidade ao "show" dos discursos 
modernistas, como ocorreu na Semana de Arte Moderna.82 Transformada na 
"fala” tropicalista, a canção é o discurso dos oradores, ou melhor, é o deboche e 
o disfarce, cuja apreensão solicita do ouvinte a percepção do diálogo entre letra, 
música, arranjo e interpretação.83

O happening Vida Paixão e Banana do Tropicalismo é um 
exercício experimental que propõe, através da deglutição intersemiótica — do 
efeito da mistura —, uma leitura crítica da vida cultural dos anos sessenta. Dois 
momentos compõem a montagem do programa: no primeiro, há a 
dessacralização do movimento, anunciada pelo rito da devoração; no segundo, o 
Tropicalismo é revisto e transcodifícado, através de um rito propiciatório, para 
que a Tropicália se anuncie e o ritual de purificação seja cumprido. A imagem 
da abertura do programa — a encenação do título — é uma amostra da 
parafernália montada, para assegurar o clima circense da festa tropicalista. 
Entre o rufar de tambores e a imagem do Brasil em chamas, o ritual se inicia: 
declara-se a terra "em transe". Em clima de Avant Première, os "convidados"
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86 Wisnik, José Miguel, op. cit., p.67.

87 Cf. Torquato Neto, op. cit., p.297.

84 Cf. Torquato Neto, op. cit. p.296.

85 Ibidem idem.

chegam para assistir ao ritual. Trata-se de um grupo heterogéneo, formado por 
membros da Academia Brasileira de Letras, por representantes da Banda de 
Ipanema, por misses, por torcidas organizadas, por turistas, por travestis, pelo 
corpo de paz, por índios e outros tipos, que, ao adentrar-se no teatro, está 
compondo o painel tragicômico da realidade nacional.84

Cabe a Caetano Veloso e Gilberto Gil protagonizar os papéis de 
anfitriões e, assim, proclamar a abertura da cerimónia: "Estamos aqui para 
realizar a primeira e última manifestação conjunta de tudo que no ano de 67 e 
até hoje recebeu o nome de Tropicalismo..."85 Nesse instante, a música de Villa 
Lobos comporia a cena, reatualizando, no rito antropofágico tropicalista, a cena 
de abertura dos festivais modernistas de 22, quando o compositor executou 
música de câmara após a conferência de Graça Aranha.86 Os convidados, ao 
penetrarem no espaço do ritual, caminhariam por entre bananeiras, doceiras, 
macacos, leões, domadores e dizeres estampados em faixas, experimentando as 
imagens como se pisassem a terra de novo. A voz de um locutor anónimo, 
vinda do palco, apresentaria o movimento: "O tropicalismo é uma forma 
antropofágica de relação com a cultura, senhoras e senhores. Devoramos a 
cultura que nos foi dada para exprimir nossos valores culturais..."; anunciaria o 
seu patrono — o "inesquecível e soberbo escritor Oswald de Andrade", e, por 
fim, explicitaria a filosofia do grupo: "a filosofia espontaneamente tropicalista 
do pára-choque de caminhão nacional."87

Compondo a ambiência do ritual, a câmara em zoom percorreria 
cenas externas ao teatro à procura de personalidades que confirmassem a
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amplitude e a multiplicidade das ideias tropicalistas. No ritmo de um 
documentário, surgiriam em close imagens como as de Nelson Motta e de 
Chacrinha (os porta-vozes do movimento), as de Flávio de Carvalho (o 
arquiteto tropicalista) e as de Gilberto Freire (o sociólogo tropicalista).88 
Dialogando com essas figuras, principalmente com os dois últimos nomes, o 
espetáculo promovia a inserção da canção tropicalista no espaço histórico de 
uma linguagem inscrita na tradição dos trópicos. Após o recorte de cenas 
externas, a câmara retomaria ao interior do teatro para acompanhar uma outra 
voz que, nesse momento, não seria mais anónima. Como representante da Rádio 
Nacional, Luis Jatobá discursaria sobre a "democracia dos trópicos", 
conclamando o público a assistir ao lançamento do Tropicalismo em um outro 
veículo da mídia: a televisão. A figura desse locutor resgataria o percurso 
histórico da canção tropicalista, cuja origem seria atribuída ao elenco da Rádio 
Nacional, às "terras" e às "bananas em transe".89

O pronunciamento do radialista — um apelo para que todos "assistam 
ao direito de nascer e morrer do Tropicalismo" — encerra a etapa preparatória e 
promove o início do ritual. Montada em planos, a cena iniciatória ofereceria ao 
telespectador a realidade de uma cultura colonizada como o tabu a ser 
devorado. Contrapondo a imagem ufanística da Aquarela do Brasil à imagem 
crítica da Tropicália, a "grande abertura" reconstrói, como paródia, a cena do 
descobrimento das terras brasileiras. Do alto do Pão de Açúcar, o maestro 
Rogério Duprat, regendo sua orquestra, dá início à celebração da festa. No 
interior do teatro, a imagem do quadro de Victor Meirelles — A primeira missa 
no Brasil — é o cenário de fundo para a dramatização das relações entre 
colonizador e colonizado. Caetano e Gil, ao lado de alguns convidados, ou



42

melhor, em comunhão com o grupo Oficina, com Chacrinha, com Nana Caymmi 
e com um coral de "presidiários", oferecem, como resposta irreverente, um 
"alegre" "yes nós temos banana" para os novos colonizadores que, em estilo dos 
musicais da Metro, coreografam a dança do explorador — "We have no banana". 
No embate de culturas, os tropicalistas ritualizam o redescobrimento da Vereda 
Tropical, propondo, como oferenda, a banana, símbolo de sua identidade.90

O teatro — o "templo da fé tropicalista" — é o espaço da Alegria, ou 
seja, do discurso da transformação. Nele devora-se o tabu — a tradição — para 
fazê-lo ressurgir como totem, como fala tropicalista. Profanando as linguagens 
na mistura do velho, do novo, do nacional, do estrangeiro, do erudito e do 
popular dentro de um "caldeirão antropofágico", os poetas da Tropicália 
produzem "uma relativização alegre dos valores em conflito e uma degradação 
contínua da informação"91, para que a alegria permaneça como "a prova dos 
nove".92 Nesse espaço, os monumentos históricos, transformados em peças 
decorativas, são reinaugurados a fim de que o monumento da Tropicália se 
construa como síntese das "relíquias" do Brasil. Desmitificando heróis, através 
de pronunciamentos jocosos e irónicos, os tropicalistas repassam a história dos 
feitos nacionais, expondo-a em suas ambiguidades e contradições. Inscritos na 
marginalidade dos trópicos, os "novos" heróis inauguram o "grande boneco", a 
Tropicália, sob os acordes dissonantes da Tropicália de Caetano, confirmando 
a linguagem tropicalista não como um movimento de idéias, mas como um 
modo de ser e de estar no aqui, agora da tragédia brasileira (no "fim do 
mundo").93

90 Ibidem, idem, p.298-9.

91 Cf. Celso F. Favaretto, op. cit., p.94-5.

92 Ver Oswald de Andrade, "Manifesto antropofágico", op. cit., p. 18.

93 Cf. Torquato Neto, op. cit. p.299-300.
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Oficiando a morte do movimento, os poetas lançam ao público não 
mais o tabu e sim o totem — a banana — que, extraída do boneco, é a oferenda 
do rito da dessacralização. Na ambiência "alegre” da comemoração (Vida e 
Morte do Tropicalismo), construída pela miséria nacional, a história de um país, 
ou mesmo de um continente, é dramatizada. Cumpre-se o rito e o momento é de 
reflexão. No teatro às escuras, velas se acendem no palco, iluminando a 
realidade de um povo, edificada por relações de exploração. Reverenciando o 
boneco, os convidados da festa acendem a "grande vela" — a vela da agonia — 
cultuando a imagem que permanece como desculpa para as ruínas da civilização 
(a "bondade nacional").94

Nesse momento de passar a limpo os "males" do Brasil, sob a 
imagem sonora de Villa Lobos (Bachianas Brasileiras n° 5 e Descobrimento 
do Brasil), o discurso tropicalista em tom ufanístico se auto-ironiza. Como 
quadro de referências de sua linguagem, os poetas selecionam Oswald de 
Andrade de O rei da vela, na versão do grupo Oficina, e Glauber Rocha de 
Terra em Transe a fim de assegurar, no entrecruzamento da leitura 
antropofágica modernista e a leitura antropofágica tropicalista, a Revolução 
Tropical como síntese dos movimentos que visaram à transformação, ou melhor, 
que buscaram redescobrir a Vereda. Na mistura das linguagens, a canção 
tropicalista amplia horizontes, proclamando a união dos povos: "somos vários, 
vivos, muertos"95 Nesse instante, o espaço teatral é invadido por luzes e pela 
imagem sonora da rumba que explode da orquestra: Soy loco por ti, América. 
No calor das declarações de fidelidade a um "país sem nome", ou seja, sem 
identidade, os poetas apelam para que os laços da "indestrutível unidade" do 
grupo baiano com os demais grupos da América se fortaleçam. Na apoteose do
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96 Cf. música de A. Alguero e G. Moreau, Três Caravelas.

97 Cf. Torquato Neto, op. cit., p.302.

98 A expressão é de José Celso Martinez Corrêa.

99 A "linguagem da fresta" está formulada por Gilberto Vasconellos, in: Música popular de 
olho na festa. Rio de Janeiro, Graal, 1977.

100 Cf. Torquato Neto, op. cit., p.303-5.

ritual, o clima carnavalesco de um discurso panfletário une a todos, como "uma 
grande e única família humana" em defesa da América e, assim, de mãos dadas, 
o grupo tropicalista segue os rumos do "navegante atrevido"96, anunciando que 
"o século XXI será dos trópicos".97

O rito da dessacralização do Tropicalismo está cumprido. Inicia-se, 
na segunda parte do programa, o rito propiciatório. O teatro é, nesse momento, 
o espaço da Vereda por onde os tropicalistas fazem o reconhecimento da 
Tropicália. Como símbolo da convergência de idéias, o monumento, fruto do 
passado e do presente, é a história de uma tradição construída e destruída pelo 
"equilíbrio desequilibrado"98 da realidade nacional. Fazendo blague, os 
tropicalistas anunciam uma regressão no tempo em busca da "pedra 
fundamental". Dramatizando as contradições da cultura brasileira, dividida, 
híbrida e desestruturada, no estilo de um antigo programa de rádio — Balança 
mas não cai —, os poetas desvendam os "motivos inconfessáveis" que estão 
ocultos no monumento. No peito do boneco, a fenda aberta é a "fresta"99 por 
onde o grupo, "em transe", viaja no tempo e no espaço do mundo tropical, 
cumprindo uma jornada histórica. Como passageiros da "alegria", desfazem 
sonhos de ufanismo reatualizando a caminhada de um povo jovem nos 
percalços de sua identidade. Ao som de discursos populistas e de torcidas 
organizadas, o "alegre" grupo recria, no palco, a "quotidiana ilusão de 
progresso" — pão e circo, salário mínimo e rádio nacional.100 A nação tropical,
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101 Ibidem, idem, p.306-7.

exposta em suas mazelas, é o grande monumento inaugurado pela canção 
tropicalista (marginália/tropicália).

Consagrado, ainda, como um monumento, o boneco recebe 
oferendas. Outros viajantes (ídolos consagrados da MPB) invadem o palco do 
teatro para prestar uma última homenagem à Tropicália. Vicente Celestino, 
Linda Batista, Marlene e Luiz Gonzaga trazem canções como oferendas. 
Cercado por flores, pela dor de cotovelo nacional, pelas duras penas do salário 
mínimo e pela esperança de novos rumos, o boneco é a imagem do "doce e 
melancólico vazio brasileiro", ou melhor é a alegoria da tragédia nacional, como 
atestam as canções de Caetano e Gil durante o rito das oferendas (Coração 
Materno e Lindonéia).

Feitas as oferendas é chegada a hora do sacrifício. Ferir o coração do 
monumento é o desejo de uma geração que experimentou desconstruir a 
tradição. Negando-se a folclorizar a realidade nacional, os tropicalistas querem 
a morte do movimento. Ao ferir o boneco, a linguagem experimental invade o 
palco do teatro para reatualizar os heróis dos anos 30 - Bonnie and Clyde, ao 
som dos Mutantes; para se apropriar antropofagicamente dos valores do 
primeiro mundo, devolvendo-os made in brazil, ou para localizar, na "geléia 
geral" brasileira, a "tropicália bananas ao vento".101 Por esse "exercício 
experimental de liberdade", os poetas viajam com as ideias "libertinas" do 
movimento — com o "coração" da Tropicália — pelo "roteiro do sexto sentido" à 
procura de um receptor para o coração tropicalista.

O clima subseqiiente à apoteose do rito propiciatório é "discreto e 
sombrio". Durante a cerimónia fúnebre do Tropicalismo, os poetas reafirmam a 
linguagem dos trópicos como a alternativa mais cruel e mais realista para "ferir, 
saturar, escandalizar, sorrir, comover (e) destruir" os rumos da música popular
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102 Ibidem, idem.

103 Ibidem, idem, p.3O8.

brasileira. A partir desse momento, as ideias "libertinas" da Tropicália 
extrapolam o movimento efêmero da moda ou os limites de um ismo. 
Circulando no ontem, no hoje, no amanhã e sempre, a voz tropicalista recupera 
a identidade dos povos da América do Sul, transplantando o coração do boneco, 
"conservado numa solução de sangue, suor e lágrimas", para o continente 
sulamericano.102

Cantando a própria miséria nacional (Miserere Nobis), os poetas- 
caminhantes ritualizam a "alegria" na cerimónia da "queda do boneco" ("Viva o 
Tropicalismo! Abaixo o Tropicalismo!"). A platéia, convocada a experimentar a 
destruição do cenário, participa da "queima da alegria" aderindo à palavra de 
ordem que está no ar — "E proibido proibir". O espaço-temporal ambivalente da 
Tropicália, exposto à devoração, transforma a cerimónia fúnebre em festa 
nacional. Celebrando a história dos anos sessenta, ou melhor, a "viagem" do 
poder jovem em seus "exercícios experimentais de liberdade", os poetas da 
Tropicália constroem o quadro da devoração, como a cena final do programa 
Vida Paixão e Banana do Tropicalismo. Sobrepondo imagens da destruição 
do cenário, ao canto dos novos "heróis" (Batmacumba e É proibido proibir), 
à revoada de pombos negros e ao movimento de uma bolha que aos poucos vai 
engolindo as sobras da destruição, os passageiros da alegria cumprem o rito da 
purificação do movimento, proclamando: "Cada geração deve, numa opacidade 
relativa, descobrir sua missão. E cumpri-la ou traí-la".103



3. O PASSAGEIRO DA ALEGRIA

"a morte trágica é apenas o sinal externo de que a alma 
já morreu"

(Leopold Ziegler)



Na década de sessenta, Torquato Neto optava por viver da 
adversidade1, em resposta à desordem do mundo e aos desacertos das ideias nos 
Trópicos. Passageiro de uma época de indefinições e mudanças, traçou na 
Vereda Tropical um percurso individual de criação. Experimentando viver o 
aqui e o agora de sua geração, seu espírito inquieto mostrou-se em sintonia 
com o processo regressivo por que passou o país após o golpe de 64 e com a 
revolução cultural, fruto de uma crise de valores que abalou o mundo nesse 
período.2

O poeta da Tropicália, como um corpo pulsante que, cantando idéias, 
harmonizou tensões e conflitos, circulou pela "geléia geral" brasileira, 
executando um solo de "alegria". A capacidade de "reler o lirismo, tangenciar a 
tristeza sem a morbidez dos poetas menores"3, permitiu a Torquato levar às 
últimas consequências a linguagem de seu grupo e partir ao lado de outros para 
uma viagem liberadora. Correndo o risco da aventura "de estar condenado à 
grande morte"4, viveu a inquietude e a dor de quem assume o desafio de cumprir 
o destino de poeta no "sufocante claustro cultural" dos anos sessenta.5

1 A expressão "Da adversidade vivemos" de Hélio Oiticica foi a tônica da exposição "Nova 
objetividade brasileira" feita no MAM em 1967.

2 Cf. Otília B. F. Arantes; "Vanguardas", in: Arte em revista ano 5, n.7. São Paulo: CEAC,
agosto de 1983, pp.5-20

3 Ver Eduardo Martins, Torquato Neto: essência poética em Lp, In: O Estado de São
Paulo, 9 jul. 1985.

4 Cf. Torquato Neto, Últimos dias de paupéria, ed.cit., p.318.

5 Cf. Tárik de Souza, Torquato Neto: a volta do anjo torto, In: O som nosso de cada dia.
Porto Alegre: L&PM, 1983, p.26.
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Numa época de crise, observa Mário Faustino, os poetas têm nas 
mãos o destino da poesia. Ao sobrepor o canto "alegre" de sua voz tropicalista à 
melodia sombria da década, Torquato sentiu "na própria carne e até aos ossos a 
necessidade de experimentar (e não apenas de observar) o universo". Como um 
"ser humano perigosamente vivo", construiu sua palavra como expressão do

agora não se fala mais 
toda palavra guarda uma cilada 
e qualquer gesto pode ser fim 
do seu início

6 Ver W. Benjamin, A morte trágica como moldura, In: Origem do drama barroco alemão.
São Paulo: Brasiliense, 1984, p.137.

7 As expressões são de Torquato Neto, ed.cit.

8 Cf. W. Benjamin, ed. cit., p. 137.

9 A expressão é de Torquato Neto, op.cit.

Guiado por uma sabedoria trágica, Torquato em sua errância 
caminhou sem uma direção definida movido pela determinação de quem "teme a 
morte como algo que lhe é familiar, pessoal e imanente"6. Em seus escritos, o 
poeta deixou registrado uma alma ferida de morte que resistiu o quanto pôde às 
intempéries da viagem por acreditar que lhe cabia providenciar "certos 
acabamentos" antes de partir para o "encontro marcado".7

A vida de um predestinado desdobra-se a partir da morte, não como 
fim, mas como forma, pois "a existência trágica só pode assumir sua tarefa 
porque seus limites, tanto os da vida linguística quanto os da vida física, lhe são 
dados desde o início, e lhe são inerentes"8. Da mesma forma, Torquato — um 
"literato cantabile" — viveu a sua peça trágica ao som da "linguagem amarga" da 
época9.
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3.1. ANUNCIAÇÃO

10

Torquato traduziu em versos a revelação do anjo dois anos antes da 
sua morte13. Ser poeta era a sua sina. O anjo torto o escolheu para cumprir um

Ver Mário Faustino, "Para que poesia?", in: Poesia-experiência. São Paulo: Perspectiva, 
1977, pp. 27-41.

11 Cf. Versos de Torquato Neto do poema Let's play that ("quando eu nasci/um anjo louco

sentimento de seu tempo e do mundo10. Dialogando com a época e com ele 
mesmo, realizou o mistério da comunhão com o "anjo louco muito louco"11 e, ao 
encontrar na poesia sua unidade existencial, fez do Eu lírico a "moldura do 
processo trágico"12.

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

"O que é grande no homem, é que ele é uma ponte e 
não um fim: o que pode ser amado no homem, é que 
ele é um passar e um sucumbir"

(F. W. Nietzsche)

muito louco), op.cit.

12 Cf. W. Benjamin, ed. cit., p. 138.

13 Ver a coluna "Geléia Geral", "Let's play that", 19/1/72, op. cit., pp.245-6.
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destino: "desafinar o coro dos contentes". Aquele mesmo anjo que anunciara a 
caminhada do poeta Carlos Drummond de Andrade — o de ser gaúche na vida14 
— ressurgia, então, travestido com "asas de avião", para confirmar o traçado da 
poesia nas mãos de Torquato.

O anjo tropicalista, sem a aura do anjo barroco, era a alegoria da 
ruptura trágica entre o eu e o mundo. Ao reescrever a história do sujeito 
moderno pela profecia transgressiva e enigmática do anjo louco — "vai bicho 
desafinar / o coro dos contentes" —, proclamou o momento da transitoriedade 
como sina do passageiro. O canto alegórico da passagem traduziu "o ponto mais 
profundo para o qual história e natureza convergem"15 no "exercício 
experimental de liberdade"16 de Torquato. O "sorriso entre dentes" do anjo era a 
confirmação da viagem sem volta como "fonte do sofrimento", e o "aperto de 
mãos", a esperança de passagem como transformação.17

Pela magia do som sacralizou-se a profecia do anjo como verbo 
musical. A narrativa do Eu lírico, ampliada pela musicalidade de Jards Macalé, 
tomou-se expressão de sentimentos coletivos18. Na comunhão de vozes — do 
poeta e do cantor —, a palavra do anjo alcançou a força da profecia de uma 
geração. No "mistério das letras de música" — "tão frágeis quando escritas / tão

14 Cf. "Poema de sete faces" de Carlos Drummond de Andrade In: Alguma Poesia. Poesia
completa e prosa. Rio de Janeiro: Aguilar, 1973, p.53.

15 A afirmação é de T. W. Adorno e a transcrevo a partir do ensaio de Olgária Matos, 
"Imagens sem objeto", que faz parte da coletânea organizada por Adauto Novaes, Rede 
imaginária: televisão e democracia. São Paulo: Companhia das Letras/Secretaria 
Municipal de Cultura, 1991, p.33.

16 A expressão é de Mário Pedrosa.

17 "A noção de transitoriedade da natureza é a fonte do sofrimento, mas, ao mesmo tempo, 
porque sua essência é transformar-se, é a fonte da esperança". Cf. O ensaio de Olgária 
Matos, op. cit., p.33.

18 "Macalé botou música clássica e a transa ficou condenada: Let's play that!" Ver a coluna 
"Geléia Geral", in: Últimos dias de paupéria, ed. cit., pp 160-161.
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fortes quando cantadas"19, o anjo de asas de avião encontrou o tom para 
anunciar o trágico na versão da ética do mundo moderno.

Embalada pelo som da "música clássica", a sina do poeta foi um 
canto simbólico de afirmação, ou seja, o registro da história de um grupo de 
jovens que nos anos sessenta tinha cabelos longos e o canto da poesia. A voz 
interpretante do poeta-cantor, no movimento contínuo de retomar a palavra do 
anjo, transformando-a em "lirismo coral"20, coreografou o rito da anunciação de 
um homem que se iniciou na medida do impossível21.

Ao aceitar desconstruir a linguagem de seu tempo, Torquato seguiu 
como passageiro, cantando a palavra como um acorde dissonante. Viajando 
pelo poder invasivo do som, o poeta fundou o sentido de sua linguagem entre a 
palavra e a música e, nesse espaço intermediário entre o verbalizável e o não 
verbalizável, circulou às avessas, desconcertando o coro dos contentes. 
Cumpria, assim, o rito da passagem, encontrando, na "palavra-canto"22, o lugar 
para embalar sua voz de caminhante. Como canção, a palavra do poeta, 
construída por uma comunhão de vozes, a cada nova interpretação 
experimentou "frações do momento histórico, gestos, pulsões e contradições."23

Pela "estação muito fria" dos anos sessenta, Torquato, peregrino, 
conferiu a essência dos acontecimentos e fez da poesia um documento vivo da

19 Cf. Augusto de Campos, "Como é Torquato", in: Últimos dias de paupéria, ed. cit.

20 Cf. Junito Brandão, In: Teatro grego: origem e evolução. São Paulo: Ars Poética, 1992,
p.34.

21 Trata-se dos versos de Torquato Neto no poema Cogito ("do homem que iniciei/na 
medida do impossível"), in: op.cit.

22 A expressão é de Augusto de Campos.

23 Cf. José Miguel Wisnik, "Simultaneidades", in: O som e o sentido. São Paulo: Companhia 
das Letras, 1989, p. 199.
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época — um "documento humano"24. Munido das artimanhas de um canto 
dionisíaco, como um solista do "ditirambo" da Tropicália25, tomou-se um 
passageiro pelas "ciladas da linguagem", experimentando cantar, tal como um 
feiticieiro, a palavra que fora calada pelas "doenças do mal".

não se fala, não é permitido 
mudar de idéias é proibido 
não se permite nunca mais olhares 
tensões de cismas crises e outros tempos 
está vetado qualquer movimento 
do corpo ou onde quer que alhures 
toda palavra envolve o precipício 
e os literatos foram todos para o hospício

Conferindo as notícias do "lado de dentro" e do "lado de fora", o 
literato cantabile, esse poeta contemporâneo que "tem de ser perigoso como 
Dante foi perigoso: uma força respeitável frente às demais forças sociais"26, 
cantou versos pela Vereda Tropical, formando com outros artistas o coro dos 
marginais e, ao desconcertar a melodia daquela "estação", viveu a experiência 
de quem tinha o "corpo cruzado" como proteção27.

Debaixo da tempestade 
sou feiticeiro de nascença 
atrás desta reticência 
tenho o meu corpo cruzado 
a morte não é vingança

24 Ver Mário Faustino, op.cit., p.34.

25 Para a expressão "ditirambo tropicalista" valho-me da definição do ditirambo: "um coro de 
caráter tumultuoso em honra principalmente de Baco (...) um canto apaixonado, ora 
entusiasta e alegre, e não raro melancólico e sombrio. Ver Junito Brandão, ed. cit., p.34.

26 Ver Mário Faustino, ed.cit., p.37.

27 Versos do poema "Literato contabile" de Torquato Neto, op.cit.
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3.2. DESPEDIDA

Um dia Torquato cruzou as fronteiras habituais da existência e deixou 
para trás o ninho da família. Entre a fonte certa de alimento e o espaço aberto 
do mundo, o poeta-menino "perdeu-se” no desejo de enfrentar a realidade do 
"lado de fora". Louvando a "Casa Santa", o poeta, sem despedidas, partiu em 
viagem, guiado pelo "roteiro do sexto sentido". Sem perceber que o "bom 
menino" já construía sua história, os pais tentaram trazê-lo de volta28.

Andando pelo mundo, o poeta ia longe, cumprindo um destino 
individual. Como todo passageiro, Torquato não percebia a medida do espaço 
que construía no seu caminhar. Nessa errância, movia-o a paixão trágica da 
procura de um ponto de origem — o da sua união com o mundo. Em seu bolso, 
levava a aventura do desconhecido, a ternura e a paz da Casa Santa, a falta do 
pai e a força mítica da mãe.

"(...) uma porta aberta semiaberta penumbra e 
retoques eis tudo observei longamente..."

(Torquato Neto)

Um bom menino perdeu-se um dia 
entre a cozinha e o corredor 
o pai deu ordem a toda família 
que o procurasse e ninguém achou 
a mãe deu ordem a tooa polícia 
que o perseguisse e ninguém achou

28 Versos do poema Deus vos salve esta casa santa de Torquato Neto, musicado por Edu 
Lobo, op.cit.
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ó deus vos salve esta casa santa 
onde a gente janta com nossos pais 
ó deus vos salve essa mesa farta 
feijão verdura ternura e paz

Com o brilho nos olhos de quem tinha fome de vida, o poeta 
"devorou" no tempo efêmero da passagem tudo que lhe permitiu escrever um 
caminho peculiar. Interagindo com o mundo, Torquato circulou pelo princípio 
do prazer e pelo princípio da realidade e conheceu, assim, a desventura da 
psique humana. Movido por um impulso dionisíaco, ao poeta só interessava 
saber o que podia dar certo. Sem tempo a perder29, experimentou a "outra 
mesma face" do mundo e revelou, à semelhança de uma "fecunda divindade da 
individuação"30, a alegria de quem chegou ao fim do mundo através das 
artimanhas da linguagem, cumprindo, então, o mito trágico anunciado pelo anjo 
do drama moderno.

Fiel ao destino do passageiro da alegria, guiou-se pelo mundo à 
semelhança do desejo infantil que se deixa ir sem cautela pela vida. Confiante 
em seu exercício de liberdade, viajou com a "sábia cegueira" de quem quer ver 
a essência do mundo. Ao desconstruir a paisagem à sua volta, encontrou nas 
imagens a dialética de um "mundo sem onde". Nesse espaço limiar das imagens, 
modulou o seu canto e foi porta-voz do que estava reprimido no presente31.

29 Faço a paráfrase de alguns versos do poema Go Back de Torquato Neto (Só quero 
saber/do que pode dar certo/não tenho tempo a perder).

30 Cf. W. Benjamin, op.cit.p.125.
Sobre Dionísio "sofredor dos mistérios, aquele deus que experimenta em si o sofrimento da 
individuação", ver F.W. Nietzsche. O nascimento da tragédia, in: Obras incompletas. São 
Paulo: Abril Cultural, 1978, p. 10.

31 Cf. Norman O. Brown, "Arte e Eros", In: Vida contra morte. Petrópolis: Vozes, 1972,
p.88.
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Mamãe, coragem

De parceria com Caetano Veloso, Torquato fez do canto da 
despedida a melodia de outros viajantes que, na hora de partir, cumpririam o 
mesmo rito. A coragem pedida à mãe era um consolo frágil de quem partiu sem 
antes anunciar que ia embora. O som da sirene, abrindo o canto da despedida e 
entrecortando a melodia, era o alerta permanente da urgência de quem tem a

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

Ao deixar a Casa Santa, Torquato se expôs à primeira provação. Para 
viver sua independência afetiva era necessário liberar-se da experiência 
idealizada e protegida da casa patema. Ao romper laços, o poeta buscou na 
aventura do desconhecido a felicidade que plantou para si. No entanto, afirmar- 
se como sujeito da própria determinação não era uma prova tão fácil de ser 
cumprida33. Para cortar o elo simbólico com a mítica imagem materna, o poeta 
deveria cantar sua despedida.

nada demais
planos gerais sobre a paisagem 
enquanto procuramos (encontramos) 
infinitas brechas escondidas32

32 Versos do poeta Torquato Neto, Quando o santo guerreiro entrega as pontas, op.cit.

33 Cf. Norman O. Brown, "O Self e o Outro: Narciso", ed. cit., pp.58-74.
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sina de ser caminhante.
Anunciar a decisão já cumprida exigiu do poeta o fôlego de quem 

tinha a força da determinação. Na batida do violão e do surdo, poeta e cantor 
encontraram o tom circunspecto para reforçar a decisão:

mamãe mamãe não chore
eu quero eu posso eu fiz eu quis 
mamãe seja feliz
mamãe mamãe não chore 
não chore nunca mais não adianta

e para camuflar a dor de quem ''plantou” para si um espaço que não tem mais 
fim. Na evocação à peça de Bertold Brecht — Mãe Coragem34 a tragéida da 
perda do filho é reescrita em tom familiar, carinhoso. Ao propor o consolo 
prosaico do dia-a-dia o poeta atenua a dramaticidade da separação, 
sentimentalizando o apelo à figura da mãe — Mamãe, coragem.

Sem medo de ser cruel, a ironia do Eu lírico desenhou nos versos a 
imagem da mãe — o grande Outro a ser enfrentado, num primeiro momento, na 
construção da individualidade. Na paráfrase ao verso do poeta Coelho Neto — 
"ser mãe é desdobrar fibra por fibra o coração" —, o poeta tropicalista deu a 
versão, um tanto diferente, da figura materna. Para um amor possessivo que se 
sente traído pelo vôo de liberdade do filho, o poeta devolveu o dia-a-dia como 
consolo.

34 A peça Mãe Coragem de Bertold Brecht, escrita entre 1938-1939, foi encenada pela 
Companhia Ruth Escobar em São Paulo sob a direção de Alberto Daversa em 1962.
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seja feliz

mamãe mamãe não chore 
pegue uns panos para lavar 
leia um romance
Veja as contas do mercado 
pague as prestações 
ser mãe 
é desdobrar fibra por fibra 
os corações dos filhos, 
seja fehz

eu por aqui vou indo muito bem 
de vez em quando brinco o carnaval 
e vou vivendo assim: felicidade 
na cidade que eu plantei para mim 
e que não tem mais fim 
não tem mais fim 
não tem mais fim

35 Ver Olgária Matos, op.cit., p.33.

36 "Quem chegou, ainda que apenas em certa medida, à liberdade da razão, não pode sentir- 
se sobre a Terra senão como andarilho (...): por isso não pode prender seu coração com 
demasiada firmeza a nada de singular, tem de haver nele próprio algo de errante, que 
encontra sua alegria na mudança e na transitoriedade. Ver F.W. Nietzsche. Humano 
demasiado humano, ed.cit., p. 118.

Mas a ironia se confundiu com a melodia suave do canto do poeta 
que com "um beijo preso na garganta" fez um mesmo pedido: "mamãe mamãe 
não chore". Era difícil dizer que nunca mais voltaria da viagem anunciada pelo 
anjo. Ao se despedir, o poeta disfarçou, no "jeito de quem não se espanta", algo 
de sua errância, ou seja, o sentimento de alegria que encontrava na 
"transitoriedade"35.

Na rota do poeta, a cidade escreveu-se como símbolo de conquista, 
como espaço aberto para o passageiro da alegria. E, assim, o poeta-caminhante 
foi deixando para trás os laços afetivos — "eu tenho corações fora do peito" — 
para viver a felicidade no espaço limiar entre o "lado de dentro" e o "lado de 
fora"36.
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3.3. VIAGEM: VIALINGUAGEM

Vagando pelo mundo, Torquato traz na bagagem a "malamágica" em 
que os "fios da viagem" e os "fios da linguagem" se entrecruzam tecendo a 
margem da margem de um caminho38. Conquistar a cidade grande — o Rio de 
Janeiro — é para o poeta destrancar-se do "lado de dentro" para ver, ouvir e 
cantar o "lado de fora". Fotografando a paisagem, registrando imagens, o poeta 
está compondo um roteiro de vida. No espaço coletivo da cidade, no silêncio da 
sua interação com a ordem da "geléia geral", Torquato está à procura do sentido 
mais profundo da vida, ou seja, está em busca de um lugar para si no mundo.

O furor da militância estudantil dos anos sessenta contamina o poeta. 
Pela trilha da palavra, que fará revolução, segue Torquato, compondo a canção 
para louvar o dia que virá. Conclamando a atenção de todos, o poeta tem a 
"certeza mais segura"39 de quem sabe, quer e pode cantar. No canto primeiro,

peço com os olhos
meu coração é um pedaço de papel 
a minha mão navega
rotas
da cabeça37

"(...) a tragédia, incansavelmente, mostra que nenhu
ma cidade poderia proteger o mortal contra a morte 
que nele habita".

(Nicole Loraux)

37 Versos de Torquato Neto, op.cit., p.335.

38 Cf. texto de Haroldo de Campos, In: Navilouca. Rio de Janeiro: Edições Gernasa, 1973.

39 Cf. poema de Torquato Neto, Vento de Maio, gravado no disco produzido pelo Centro
de Cultura Alternativa. Rio de Janeiro, 1982.
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anuncia o amanhã como redenção de quem se sabe um cantador.40

Nessa terra onde a tristeza é o porto seguro e a alegria a prova dos 
nove42, cantar não é apenas estar de "peito lavado", mas poder se despir do véu 
da ilusão a fím de pisar a terra de novo. Ao lado de Gilberto Gil, Torquato 
transforma o segredo no anti-hino da Tropicália, confessando a canção do

Louvar a esperança é, entretanto, um caminho muito longo para quem 
tem o futuro nas mãos. Em pouco tempo de viagem a melodia nacionalista 
participante não é suficiente para a canção do poeta. Ao rever o sonho do "dia 
que virá", Torquato traça um novo itinerário e, ao lado de alguns jovens, segue 
a rota dos experimentais. Mais corajoso do que prudente, o poeta constrói a 
trilha do canto deglutidor e, ao compor a melodia de um nacionalismo crítico e 
antropofágico, desvenda o segredo da "tropical melancolia".41

minha terra tem palmeiras 
onde sopra o vento forte 
da fome com medo muito 
principalmente da morte

Vou fazer a louvação, louvação, louvação
Do que deve ser louvado, ser louvado, ser louvado 
Meu povo, preste atenção, atenção, atenção 
Repare se estou errado
Louvando o que bem merece, 
Deixo o que e ruim de lado.

40 Cf. poema de Torquato Neto, Louvação, musicado por Gilberto Gil, op.cit.

41 Ver poema de Torquato Neto, Marginália II, musicado por Gilberto Gil, op.cit.

42 Faço a paráfrase de versos do poema Geleia Geral de Torquato Neto, musicado por 
Gilberto Gil, op.cit.
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terceiro mundo.43

aqui é o fim do mundo

Em meio às contradições da realidade do país, Torquato é um 
passageiro do "fora da ordem" nacional que encontra a harmonia da sua canção 
nos descompassos entre o mundo arcaico e o mundo moderno. Ao desconstruir 
o próprio canto de esperança, segue entre o "morro e o pilão de concreto" para 
unir-se ao grupo de passageiros da alegria e reinaugurar a Vereda Tropical.

Pela rota da Vereda Tropical, o poeta "desfolha" a bandeira — a 
palavra — na "selva-selvagem" de pindorama. Embalado pelo canto do 
reflorescimento — morte e ressurreição — Torquato e o grupo dos baianos 
cantam a melodia tropicalista, dançando a mesma dança de sempre — o rito do 
bumba meu boi. Ao cantar a "geleia geral", o poeta viaja de jato pelo roteiro do 
sexto sentido, conferindo as relíquias do Brasil.44

é a mesma dança na sala 
no canecão na TV 
e quem não dança não fala 
assiste a tudo e se cala 
não vê no meio da sala 
as relíquias do brasil

43 Cf. poema Marginália II, op. cit.

44 Ver poema Geleia Geral de Torquato Neto, op.cit.

eu brasileiro confesso 
minha culpa meu pecado 
meu sonho desesperado 
meu bem guardado segredo 
minha aflição
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No caminho da "tropical melancolia" os poetas são companheiros de 
viagem, entretanto, cada um está confiado ao próprio destino. Torquato, 
prisioneiro da "infinita encruzilhada"45 que se anunciou na profecia do anjo, tem 
a pressa de quem conhece a história pessoal. Pelo labirinto das ruas do Rio de 
Janeiro o poeta "viaja" sozinho, construindo uma passagem individual entre o 
"lado de dentro" e o "lado de fora", para viver a aventura limiar entre a vida e a 
morte.

A paisagem da cidade "embriaga" o poeta em sua procura por um 
espaço-tempo (o aqui e o agora). Pelas ruas é um anónimo passageiro a 
participar de encontros e desencontros. O itinerário de Torquato confunde-se 
com o traçado da multidão. No movimento das ruas, o poeta encontra o corpo 
manso e temo que, solidário, lhe estende as mãos.

A cidade do poeta é a "tessitura de sonhos"46 da geração dos anos 
sessenta. As ruas, invadidas por jovens militantes, estão sob a palavra de 
ordem: é proibido proibir. Os jovens, unidos por ideais de liberdade, invadem 
a cidade e vivem um cotidiano de festa e comício. No cenário da revolução 
cultural, Torquato protagoniza a sua história.47

Coisa linda nesse mundo 
é sair por um segundo 
e te encontrar por aí 
pra fazer festa ou comício 
com você perto de mim

45 Ver M.Foucault, "Stultifera Navis", In: História da loucura. São Paulo: Perspectiva,
1991, p.12.

46 Cf. W.Benjamin, In: Charles Baudelaire: um lírico no auge do capitalismo. Obras
escolhidas V. III. São Paulo: Brasiliense, 1989, p.209.

47 Ver poema de Torquato Neto, Coisa mais linda que existe, musicado por Gilberto Gil,
op.cit.
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Numa época de poucas luzes, viver é estar em comunhão, é buscar 
solidariedade no outro para o desafio de cantar a palavra em meio "as forças do 
mal" — as forças repressivas do regime militar. Nas ruas os corpos aproximam- 
se e mostram-se solidários na alegria e no perigo. Traçando os fios dos 
"exercícios experimentais de liberdade", os jovens tecem a bandeira da 
resistência para enfrentar o "vento forte" de 68.

Com Ana, a companheira de viagem, Torquato compartilha o abismo 
existencial dos anos sessenta e viaja parte da história de sua vida a seu lado. 
Pelo universo fugidio do grande centro, o poeta vive a felicidade que "plantou"

48 Ver. W. Benjamin, op.cit., p.194.

na cidade em que me perco 
na praça em que me resolvo 
na noite da noite escura 
é lindo ter junto ao corpo 
ternura de um corpo manso 
na noite da noite escura

o apartamento, o jornal 
o pensamento, a navalha 
a sorte que o vento espalha 
essa alegria, o perigo 
eu quero tudo contigo 
com você perto de mim

Na "morada do coletivo"48 Torquato abriga-se ao lado da 
companheira e com ela vive a aventura da linguagem do seu tempo. No espaço 
amplo e fértil de possibilidades — nas ruas — o poeta circula inebriado pela 
melodia da cumplicidade. Reconhecem-se companheiros nos sonhos de uma 
geração e, no desejo de viver uma história a dois, o poeta quer dividir também 
com a amada os seus segredos.
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para si. Desafiando as ruas sem memória da metrópole, participa da "louca 
revolução" dos anos sessenta e está consciente de que as tragédias e os 
melodramas individuais são parte de um projeto coletivo.49

Mas em dezembro de 1968, o regime militar recrudesce e a cidade 
tem a paisagem alterada. O ato institucional número cinco (AI-5) cala a palavra 
da época. Os jovens deixam as ruas sob a ameaça de uma "guerra" e as ruas 
perdem o "encantamento" da multidão — o canto da "alegria". A essa altura, 
qualquer "movimento de corpo" está vetado, e as artes, as armas e as manhas 
dos poetas50 estão sob a mira da repressão militar.

A cidade, a partir dessa data, é o "reverso da mortalha". Longe das 
ruas, Torquato resguarda-se do "lado de dentro" para olhar o "lado de fora". E 
no limite entre o seu mundo e a realidade imposta pelas forças da ditadura, o 
poeta encontra o espaço provisório para nele permanecer por algum tempo e, 
assim, poder cantar a paisagem como alegoria de seu desencanto na cidade que 
"plantou" para si. As ruas, sem o livre trânsito dos jovens e dos sonhos, são 
alheias a Torquato que, ao perder as referências de sua geração, é um corpo 
fragilizado em sua própria identidade.

O poeta tem a alma ferida pela palavra que foi calada. Longe das ruas 
assiste à força da natureza anunciar, indiferente à sua dor, uma tarde ensolarada 
de domingo. A harmonia da paisagem do "lado de fora" invade sua privacidade 
e mexe com o seu coração. Lá fora é domingo, mas a alma do poeta apenas 
"domingou"51.

49 Comentário de Rogério Duarte durante entrevista junto a Torquato Neto, ed.cit., p.293.

50 Cf. poema de Torquato Neto, "Literato Contabile" e escritos poéticos, op.cit.

51 Cf. poema de Torquato Neto, Domingou, musicado por Gilberto Gil, op.cit.
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Seu olhar passeia pela paisagem e recorta pontos na cidade. Do 

espaço limite da janela, confere a imagem do passageiro redentor — o Cristo — 

de braços abertos para a cidade; o trole no parque circulando sobre as ruas, mas 

exposto ao céu; a moça que passa com os sonhos e os desejos inscritos no 

corpo, e, por último, a praça, local de encontros marcados, espaço de 

confluência de ruas — a encruzilhada.

No recorte simbólico da paisagem o poeta reescreve o movimento da 

passagem. As imagens do "lado de fora" lhe dão a sensação da viagem por um 

tempo que corre lá fora. Mas a realidade que o poeta repassa pela memória, 

confirmando o domingo em toda parte do mundo, não tem a luminosidade da 

paisagem que se vê da janela.

são três horas da tarde
é domingo
da janela a cidade se ilumina 
como nunca jamais se iluminou 
são três horas da tarde 
é domingo
na cidade, no Cristo Redentor 
é domingo no trole do parque 
é domingo na moça e na praça 
é domingo 
domingou meu amor

hoie é dia de feira
é domingo
quanto custa hoje em dia o feijão 
são três horas da tarde 
é domingo
em ipanema e no meu coração
é domingo no Vietnam
na Austrália e em Itapuã 
é domingo 
domingou meu amor

Refugiando-se no "lado de dentro", pois não há mais o abrigo do 

"lado de fora", o poeta vive a impossibilidade da viagem. Em compasso de
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Alheio ao vaivém das pessoas, que olha sem ver, sente-se estranho na 
multidão. Na monotonia do compasso da espera, deixa-se levar pelas ruas como 
um corpo sem alma que passeia por um espaço que não lhe pertence mais. E o 
tempo, em sua volta cíclica, repete sempre a mesma história.

espera, aguarda notícias que sinalizem algo de novo nesse tempo-espaço sem 
perspectiva, onde tudo é proibido.

E assim permanece o poeta em sua angústia "inteiramente sozinho" 
compondo o experimentum crucis52 do destino: morrendo soterrado em suas 
perplexidades.53

Cansado de andar sem sono por uma "cidade alheia", cujos segredos 
não quer compreender, Torquato tem saudade do "tempo de brincar" e de sua 
rua:54

52 Ver. W. Benjamin, "Alegoria e drama barroco", ed.cit., p. 184

53 Cf. escritos de Torquato Neto, op. cit.

54 Versos de Torquato Neto, A rua, musicado por Gilberto Gil, op.cit.

o jornal de manhã chega cedo 
as notícias que leio conheço 
já sabia antes mesmo de ler

olha o tempo passando 
olha o tempo 
é domingo outra vez 
domingou meu amor
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neste país que me engana

Trancado do "lado de dentro", repassa alguns sonhos do seu "tempo 
de menino". Pela madrugada, segue em total abandono de si mesmo e sem rumo 
certo. Passageiro de uma terra que o engana, vive o desencanto de uma viagem 
perdida.55

55 Cf. poema de Torquato Neto, Ai de mim, Copacabana, musicado por Caetano Veloso,
op.cit.

56 Cf. poema de Torquato Neto, Literato cantabile, op.cit. (Nas andanças do poeta está o 
tempo das viagens por Londres e Paris — "exílio voluntário" — e as viagens em "regime de 
urgência" — pelos sanatórios).

57 Ver poema de Torquato Neto, Andarandei, ed.cit.

um dia depois do outro 
numa casa abandonada 
numa avenida 
pelas três da madrugada 
num barco sem vela aberta
nesse mar
nesse mar sem rumo certo

por onde passa a memória 
lembrando histórias de um tempo 
que não acaba

Na solidão da madrugada, o poeta-passageiro está à deriva. Em suas 
andanças, deixou a memória no hospício com os literatos e a história no fundo 
do precipício da palavra56. Com a "alegria cansada" de quem andarandou, 
Torquato não reconhece mais o seu país, a sua cidade, o seu amor, nem a si 
mesmo.57

Na rota final, "tudo é nada": a cidade que o guarda é a cidade que o 
mata. Na paisagem da madrugada, o poeta faz a alegoria de sua despedida. A 
"cidade abandonada" é o corpo sem alma do poeta que segue em sua alegria
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trágica levando a palavra calada. Pela "triste madrugada" o pobre coração ferido 
de morte perambula por uma rua que não tem mais fim58.

Mais uma vez Torquato parte sem se despedir. Atraído pela tragédia, 
pelo abismo e pela catástrofe de uma geração, o poeta há muito está sozinho no 
caminho sem volta que lhe era familiar. Conhecedor do tempo da partida, sabe a 
hora de ir ao encontro de algo que não o surpreende mais. Pela "rua sem fim" 
partiu o poeta, mas em tempo de olhar para trás e pedir à companheira para 
tomar nota de um "último" recado. Era preciso deixar registrado que ao longo 
de todas as ruas por onde andou "sozinho" teve sempre ao seu lado a 
companheira de viagem. Fechado do "lado de dentro" o poeta tomou sua 
passagem impermeável até mesmo para a amada que lado a lado o acompanhou 
sem conseguir, entretanto, partilhar da decisão final de sua existência. E desse 
estar junto, dividindo a estrada da vida o poeta tem saudade:59

é sempre assim 
triste madrugada 
tudo é nada 
minha alegria cansada 
e a mão fria mão gelada 
toca bem leve em mim 
saiba:
meu pobre coração não vale nada 
pelas três da madrugada 
toda palavra calada 
nesta rua da cidade 
que não tem mais fim 
que não tem mais fim...

58 Versos do poema Três da madrugada de Torquato Neto, musicado por Carlos Pinto.

59 Cf. poema de Torquato Neto, Tome nota, ed.cit.
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3.4. EPIFANIA

Ao se perder na paisagem da cidade, Torquato ultrapassa os limites 
de uma viagem segura e, por um caminho sem direção — uma rua que não tem 
mais fim —, é passageiro-errante, indo ao encontro de um ponto de origem: "a 
medida do impossível". Com a alma ferida de morte prossegue em viagem "e

Ao chegar à cidade, o coração do poeta era um pedaço de papel em 
branco onde se riscariam as mais diferentes aventuras da louca viagem. Agora, 
quando deixa a cidade, esse mesmo coração é somente um pedaço de papel60

riscado
rasgado
queimado 
malvado
por aí mesmo despedaçado ...

60 Cf. versos de Torquato Neto, op. cit.» p.335.

por todas as ruas 
onde ando sozinho 
eu ando sozinho 
com você 
e você 
se é que se lembra 
(se lembra) 
olha assim pra mim 
como capa de revista 
pelo rabo-do-olho 
de artista, 
e sorri

"Na poesia encontra o poeta, quando os deuses estão 
de seu lado, sua unidade existencial"

(Mário Faustino)
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todo excedente de força, ao lado da sábia tranquilidade do moribundo, queima 
em seu olho com última, poderosa luminosidade".61

Sempre à deriva, o poeta leva na bagagem o desencanto do Eu no 
exílio dessa cidade que veio plantando para si. Através da madrugada, pelo 
espaço tênue da passagem, vai ao encontro do "grande instante", lúcido e 
consciente desse "momento decisivo em que se ilumina o sentido da vida".62

Ao caminhar sem "pátria", exilado do mundo, Torquato medita sobre 
a existência (quem sou?) e, à procura da existência do ser, revê o destino — a 
viagem "vialinguagem" do passageiro da alegria. A história do poeta entrecruza- 
se com o destino da palavra que "no princípio era o Verbo e o apocalipse" e por 
fim "uma espécie de caos no interior da semântica" — uma cilada.63

Sem a linguagem, "advento iluminador-velador do próprio ser"64, o 
poeta vê-se impedido de estar no mundo. Sua existência comprometida dificulta 
a compreensão de si mesmo, já que as palavras não lhe oferecem abrigo. Mas, 
guiado por Dionisio, o poeta tem o "espírito livre" para desvendar o enigma do 
cogito e construir, assim, a melodia de uma alma ferida, embalada por um 
mandamento: "quer um si-mesmo, e assim te tornarás um si mesmo..."65

61 Cf. F. Nietzsche, ed.cit., p.l 1.

62 Ver Nelson Brissac Peixoto, "Apocalipse e revolução" in: A sedução da barbárie. São
Paulo: Brasiliense, 1982, pp.28-86.

63 Ver Torquato Neto, "Marcha à revisão", ed.cit., p.98.

64 Ver. M. Heidegger, Sobre o "Humanismo”, In: Conferências e escritos filosóficos. São
Paulo: Abril Cultural (Os pensadores), 1979, p.156.

63 Cf. F. Nietzsche, ed.cit., p.140.
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Cogito

No jogo da linguagem, a definição do Eu constrói-se através de um 
"signo vazio"f67 — um pronome — a fim de que a identidade do sujeito se atua
lize como "verdade" a cada instância do discurso. "Signo único, mas móvel"68, o

Ao responder à pergunta quem sou eu?, Torquato descobre o Ser na 
"essência do ser-aí, em cuja abertura o ser se revela e oculta, se oferece e 
subtrai, sem que esta verdade do ser no ser-aí se esgote".66

eu sou como eu sou
presente
desferrolhado indecente 
feito um pedaço de mim

eu sou como eu sou
agora
sem grandes segredos dantes 
sem novos secretos dentes 
nesta hora

eu sou como sou 
vidente
e vivo tranqúilamente 
Todas as horas do fim

eu sou como eu sou 
pronome
pessoal intransferível

eu sou como eu sou 
pronome 
pessoal intransferível 
do homem que iniciei 
na medida ao impossível

66 Cf. M. Heidegger, Que é metafísica?, ed. cit., p.59.

67 Ver Emile Benveniste, "A natureza dos pronomes", in: Problemas de linguística geral.
São Paulo: Ed. Nacional, Ed. da Universidade de São Paulo, 1976, p.280.

68 Ibidem, idem, p.281.
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eu sou como eu sou 
agora

Eu é a "clareira do ser"69 a confirmar a essência de um homem que se 
dimensionou na medida do impossível.

A alma ferida do poeta toma pleno o "corpo vazio" do Eu, ao defini- 
lo como existência singular na realidade do discurso. Inscrito muna 
temporalidade coextensiva à enunciação do poeta, o Eu transcende os limites do 
tempo e se anuncia na escrita do Cogito como essência do "ser-no-mundo".70

A desordenação construída pela "racionalidade" do mundo moderno, 
ou seja, a ordem determinada pelo sujeito do conhecimento sugere ao 
passageiro da alegria a questão existencial. Diferente da matriz cartesiana que 
pôs em questão o mundo, o canto do poeta duvida do próprio cogito, da própria 
identidade do Eu71. Para a geração do poeta "é a impotência contra os homens, 
não a impotência contra a natureza, que gera a mais desesperada amargura 
contra a existência".72

Sem verdades eternas, o Eu lírico é uma ocorrência singular das 
"faces plurais" do poeta que se mostram como totalidade a cada instância do eu 
sou. Essa verdade, que se anuncia ao ser formulada como discurso, já nasce 
transitória.

69 Cf. M. Heidegger, ed.cit., p.174.

70 Ibidem, idem, pp. 147-175

71 Ver Olgária Matos, "Imagens sem objeto", ed. cit., p. 16.
Cf. também o ensaio de Luc Ferry e Alain Renault, "Retorno ao sujeito", In: 
Pensamento 68. São Paulo: Ensaio, 1988, pp.241-262.

72 Cf. F. Nietzsche, "Sobre o Niilismo", ed. cit., p.384.
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eu sou como eu sou 
presente 
desferrolhado indecente 
feito um pedaço de mim

sem grandes segredos dantes 
sem novos secretos dentes 
nesta hora

Definindo-se como um pedaço de si — um sujeito dilacerado — o 
poeta desfaz a ilusão do sujeito absoluto construído pelo mundo moderno. 
Desvelando a subjetividade na ânsia de apontar-se como um indivíduo 
"desferrolhado”, Torquato repensa a história do sujeito, as representações da 
subjetividade e o próprio Humanismo, mostrando-se atento ao pensamento que 
circulou pelo mundo ocidental na década de sessenta e aproximou uma 
geração.73

73 Sobre o pensamento contemporâneo à geração dos anos sessenta conferir a obra de Luc 
Ferry e Alain Renault, ed. cit.

74 Cf. a obra de Luc Ferry e Alain Renault, ed. cit., p.242.
Nessa passagem os autores estão retomando conceitos de Heidegger.

E, assim, o poeta-passageiro, retratado no limiar da passagem — num 
presente —, descreve a individualidade à imagem do mundo contemporâneo. 
Ao representar uma outra subjetividade distinta do sujeito transcendental, o 
poeta reconsidera o ser a fim de vê-lo não como sujeito, mas como um lugar 
"onde o Ser de si mesmo faz época".74

Para Foucault "o cogito fala a linguagem do grande retomo, retomo 
lírico por uma fulguração instantânea que, amadurecendo de repente a
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Torquato canta a verdade secreta do passageiro da alegria para 
libertar, através da construção de palavras, o próprio destino. No limiar da 
caminhada, o poeta está sereno e tem a tranquilidade de quem cumpriu o 
desafio de cantar em meio às ciladas da linguagem. Na viagem traz a "alegria 
cansada" de construir o espaço-limite entre a interioridade e o lado de fora — a 
passagem. Voltando-se para dentro de si, o poeta alcança a maturidade e, em 
estado de plenitude, realiza, ao fim, o canto da meditação.

Sua fala é clássica e, por isso mesmo, pensada, plena de sentido76. O 
poeta, no entanto, reserva um sentido último que não expressa, mas que ressoa 
na melodia que vai compondo, na decifração dos enigmas da própria existência. 
E, ao longe, "os novos mandamentos divinos" se inscrevem no tempo como a 
canção da medida do impossível.77

eu sou como sou 
vidente
e vivo tranqúilamente 
Todas as horas do fim

tempestade da realização, ilumina-a e tranquiliza-a na ordem reencontrada".75

75 Cf. M. Foucault, "O círculo antropológico", ed.cit., p.511.

76 Ver Roland Barthes, "O texto pensativo", In: S/Z Roland Barthes. Rio de Janeiro: Nova
Fronteira, 1992, p.232.

77 Cf. W. Benjamin, Origem do drama barroco alemão, ed.cit, p. 137.
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3.5. EXPIAÇÃO

O poeta conhecia bem a própria história que começava na lua cheia e 
terminava antes do fim78. Sabia que a morte estava traçada nas linhas da sua 
mão, como o ponto mais secreto e mais solitário de sua existência. Estava 
consciente de que o percurso do sacrifício era inevitável, mas que era possível 
ter o direito individual e privado de morrer.

Torquato fez sua escolha não como vingança — porque "a morte só é 
vingança quando é a morte do inimigo"80 —, mas como vontade heroica de 
quem, ao transgredir a "passagem estreita do presente"81, vislumbrou, no 
espaço-tempo da escolha, no aqui e no agora, a liberdade de viver e morrer.

Não havia uma data para a viagem de volta, mas todo o dia era dia D 
— "todo dia é dia dela", dizia o poeta. Enquanto foi possível, Torquato

adeus
vou para não voltar 
e onde quer que eu vá 
sei que vou sozinho 
tão sozinho amor 
nem é bom pensar 
que eu não volto mais 
desse meu caminho79

78 Faço aqui referência a versos do poema Marginália II de Torquato Neto, op. cit.

79 Trata-se de versos do poema Pra dizer adeus de Torquato Neto, op.cit.

80 Cf. Torquato Neto, op.cit.

81 Ver Susan Sontag, In: Sob o signo de Saturno. Porto Alegre: L&PM, p.91.

"(...) O tempo se ultrapassa no espaço do tempo, 
agora é nunca mais e nunca antes agora é jamais."

(Torquato Neto)
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sobreviveu aos "últimos dias de paupéria", registrando através de seus escritos a 
certeza de que o encontro fatal era inevitável, já que "não se vive intensamente 
sem punição; não se experimenta o perigo sem algo mais do que o simples 
risco"82. A viagem anunciada pelo anjo em acordes dissonantes era o destino de 
quem tinha a morte como própria condução83.

Como não se morre de repente, avisava-nos Torquato, foi possível 
protelar o dia D. A morte oculta na cicatriz vital do poeta estava presente como 
ferida original, desenhando no seu canto a imagem do escorpião encravado na 
própria ferida. Com a sina de poeta maldito, Torquato era um "morto 
vocacional"84 que, com certa ironia reafirmava, como fuga, o controle da 
situação de que era, a um tempo, protagonista e diretor da cena. A morte 
rondava de perto e o Eu lírico, através do jogo sonoro das palavras, "brincava" 
com o tema, disfarçando a dor de quem não voltaria do encontro marcado no 
dia D.

desde que saí de casa 
trouxe a viagem de volta 
gravada na minha mão 
enterrada no umbigo 
dentro e fora assim comigo 
minha própria condução

82 Cf Torquato Neto, op.cit.

83 Ver. poema de Torquato Neto, Todo dia é dia D. musicado por Carlos Pinto.

84 Cf. "Um depoimento-entrevista de Décio Pignatari a Régis Bonvicino", In: Últimos dias
de paupéria, ed. cit.
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3.6. DIA D

Nascido sob o signo de escorpião, Torquato "escolheu" a madrugada 

seguinte à comemoração de seus vinte e oito anos para fechar o ciclo da vida 

em clima de alegria. Para o poeta estava "ficando inteiramente insuportável" 

viver85. Na data de 10 de novembro de 1972 Torquato não teve perguntas a 

fazer, nem respostas diferentes a oferecer. Seu corpo sem alma estava cansado 

e à procura de um refugio apocalíptico — "do tipo suicida"86. Nesse dia o poeta 

negou o seu verso e não abriu a porta nem a janela, com a certeza do dia D. Na 

madrugada, "inventou que era melhor morrer do que não resistir"87.

Sem prestar contas, Torquato partiu. Desejando ir além do presente 

que o oprimia, seguiu para bem longe com o futuro nas mãos.

No canto da última viagem, o Eu lírico canta, à semelhança de sua 

trajetória, a passagem de um pacato cidadão. Do lado de fora, o poeta — 

disfarçado em mero observador — assiste ao "embarque" do viajante e registra 

o enigma de quem escolhe, como saída possível o lado de dentro.

era um pacato cidadão
sem documento
não tinha nome profissão
não teve tempo
mas certo dia deu-se um caso 
e ele embarcou num disco 
e foi levado para bem longe do asterisco 
em que vivemos

85 Ver Torquato Neto, op.cit., p.329.

86 Cf. Torquato Neto, ed. cit., p.324.

87 Ver Torquato Neto, ed. cit., p.319

"Do homem ao homem verdadeiro, o caminho passa 
pelo homem louco"

(M. Foucault)
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E a história não pára aí, pois pelas mãos do poeta foi possível 
conhecer o "espaçograma" enviado de "lá para cá". Como mensagem cifrada, o 
poeta traduziu a escolha definitiva do pacato cidadão:

Ao traçar o perfil do pacato cidadão88, o Eu lírico descreve a imagem 
do passageiro da alegria e faz História. No movimento da partida, o olhar do 
poeta recorta a alma de uma geração cujo exercício de liberdade ousou o 
desconhecido. Viajando por um "ideal estranho, tentador e rico de perigos"89, 
alguns jovens da época não puderam escapar ao embarque para o "espaço".

Cerceada pelo golpe militar de 64, a geração de Torquato ousou 
caminhar "contra o vento". Desafiando "tudo que até então se chamou sagrado, 
bom, intocável, divino"90, foram todos passageiros em terras desconhecidas. 
Mas a viagem do pacato cidadão era uma história singular. Buscar uma "terra 
inexplorada, cujos limites ninguém mediu ainda, um além de todas as terras"91, 
era aventura de quem cumpria a sorte anunciada pelo anjo. Na escolha de seu 
intinerário — o lado de dentro — o pacato cidadão revelava-se "perigosamente 
sadio"92.

ele j>artiu e não voltou 
e nao voltou porque não quis 
quero dizer 
ficou por lá
já que lá se é mais feliz

88 Cf. poema Daqui pra lá de lá pra cá de Torquato Neto, publicado por Tárik de Souza no
Jornal do Brasil, 9 nov. 1982.

89 Ver F. W. Nietzsche, In: A gaia ciência, ed. cit., p.223.

90 Ibidem, idem, p.223.

91 Ibidem, idem, p.223.

92 Ibidem, idem, p.223.
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Dono de seu destino — "um vir-a-ser e parecer, um construir e 
destruir, sem nenhuma prestação de contas de ordem moral"94 — o poeta fez da 
narrativa do pacato cidadão — daqui pra lá de lá pra cá — o instante da 
saciedade em sua história de passageiro da alegria. Ao cantar a narrativa da sua 
própria morte, Torquato chamou à vida outros mundos para, no desafio à ordem 
natural, dar outro rumo à sua alma.

Embalada por uma melodia, a história do poeta foi o canto de uma 
geração tocada pelo anjo-Torquato. Ao som de seus versos cantados, os jovens 
reescreveram no próprio corpo a cicatriz desse eterno passageiro da alegria. A 
morte — "expressão da inquietude e da dor ante o destino"93 — foi a peça

Ao proclamar as forças da natureza: terra, água e ar, para anunciar a 
mensagem que "ninguém nunca decifrou", o Eu lírico omitiu a força 
transformadora no equilíbrio cósmico — o fogo. Essa força inscrita nos olhos 
do poeta era a chave do enigma. Com "olhar de fogo", Torquato contemplava, 
do lado de lá, a harmonia de uma existência conflitante do lado de cá.93

o futuro é hoje 
e cabe na mão

vietvistavisão
para azar de quem não sabe
e não crê
que se pode sempre a sorte escolher 
e enterrar qualquer estrela 
no chão

93 Ver F.W. Nietzsche, In: A filosofia na época trágica dos gregos, ed.cit., p.36.

94 Ibidem, idem, p.36.

95 Cf. Vitor Manuel Aguiar e Silva, "Gêneros literários", In: Teoria da literatura. Coimbra:
Livraria Almedina, 1973, p.209.
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trágica do poeta da Tropicália. Ao identificar o sofrimento eterno com o próprio 
sofrimento, Torquato deixava-se envolver pelo mistério do anjo louco/torto. 
Entregando-se à morte, experimentava em si o sofrimento da individuação, a 
fim de que seu canto renascesse como a melodia trágica de uma época.

Ferida com a morte do poeta, toda uma geração reencenou a "peça 
musical" do anjo torto, agora com asas de avião.

Era um rito de iniciação.
Cantando a "sabedoria dionisíaca" do poeta maldito, os jovens 

vivenciaram a comunhão com o canto de adeus de Torquato. Intérpretes de seus 
versos, viajaram pela melodia da "palavra-canto", descobrindo o Eu lírico que, 
ao se despir do "véu da ilusão", soube compreender a falta de sentido da sua 
ação diante da essência eterna das coisas.

vietvistavisão 
terramarear atenção 
fica a morte por medida 
fica a vida por prisão.



4. O CRONISTA DA GELÉIA GERAL

"A crónica pode constituir o testemunho de uma vida, 
o documento de toda uma época ou um meio de se 
inscrever a História no texto.

(Davi Arrigucci Jr.)



4.1. BREVE NOTA

Por onde andou o poeta Torquato Neto entre o fim da festa da 
Tropicália (1968) e os escritos da coluna do jornal Última Hora do Rio de 
Janeiro que datam de agosto de 1971? Por que o silêncio marca esse tempo 
em que a vida parece ter ficado em suspenso para o poeta?

Recorrendo ao fio da História e a alguns escritos de Torquato — 
cartas, anotações —, encontramos razões e pistas para explicitar a ausência da 
sua poesia nesse período. Por isso, antes de acompanhar o cronista da Geleia 
Geral, abrimos um parêntese para conferir, em breve nota, o ano de 1969.

A paisagem varrida pela "tempestade" do AI-5 é o cenário destruído 
da festa tropicalista e dos movimentos engajados de 1968. O ano de 1969 
acorda sob o toque de recolher. A cidade do poeta está diferente. Os grupos de 
caminhantes dispersos deixaram as ruas, levando consigo "estilhaços" da 
palavra "bombardeada" pelo recrudescimento do regime militar.

Os artistas experimentais, em vôos de liberdade, estão na mira do 
olhar do censor. As artes estão proibidas, a cultura vive o compasso de espera e 
a história "pára" no tempo. A cidade "deserta" está a indicar a partida de muitos 
jovens para o lado de fora. Outros "portos" acenam terra segura para os 
caminhantes exilados por vontade própria ou por lei maior. Londres, Paris, 
Nova York passam a ser a nova morada dos "sobreviventes" da "louca



84

1 Uso a expressão "conversa miúda" a partir da ideia do "evento miúdo do cotidiano" 
desenvolvida por Davi Arrigucci Ir. no ensaio "Fragmentos sobre a crónica. Cf. Davi 
Arrigucci Jr., Enigma e comentário: ensaios sobre literatura e experiência. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1987, pp.51-66.

2 Cf. Torquato Neto, Últimos dias de paupéria, ed.cit., p.317.

3 Ver Torquato Neto, op. cit., p.317.

4 Ibidem, Idem.

3 A expressão é de Torquato Neto, op. cit.

revolução”. As vozes soavam baixo no ano de 1969, mas a conversa miúda não 
parara.1

Em meio aos viajantes estava Torquato que vivia um exílio voluntário 
na crença de uma "retaguarda” a ser construída do lado de fora — por "detrás 
do fogo".2 Sentado na "casa alheia", o poeta de longe acompanha as notícias do 
Brasil. Londres é o primeiro abrigo do viajante e Paris a cidade que o acolhe 
por um período mais longo.3

Nesse "tempo da espera" faltam-lhe cartas, cheiros, filmes; só a 
lembrança lhe oferece espaço e tempo para a escrita da sobrevivência — "(...) 
sento-me para aplicar os dedos à memória e escutar as conversas repetidas no 
brejo das almas"4. Revendo e ouvindo a paisagem de sua realidade, a saudade 
invade-lhe o corpo e transforma-se em desejo de volta. Aos poucos, a 
experiência de estar do lado de fora toma-se insuportável.

"Subtraído" da vida, Torquato não se reconhece na cidade que lhe dá 
abrigo. "Absolutamente branco" não se arrisca à poesia.3 Apenas alguns estudos 
de sons para tentar um ritmo poético. Poucos versos e fragmentos de ensaio 
com a palavra compõem o registro desse tempo de exílio do poeta.

Do lado de fora, acompanha as mudanças do cenário brasileiro no 
ano de 1969, mas seu olhar continua vendo o "escuro". Abatido por um 
sentimento de culpa por estar ausente de seu país, cansado de ser forasteiro
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numa terra estranha, o poeta em total desilusão refugia-se na bebida.6
Por volta de 1970, Torquato retoma ao Brasil, mas a volta não lhe 

devolve o equilíbrio então perdido. Outras viagens ocorrerão em "regime de 
urgência"7, impedindo-o mais uma vez de circular pela paisagem que lhe é 
familiar. Confinado em sanatórios, está agora "exilado" do mundo.

Nessa permanência forçada, Torquato repassa os desencantos da 
vida, escrevendo sobre o embate com a morte — "paro e vejo bem lá dentro de 
mim, acesa, a luz que me guia para destruição. Não tenho vontade de viver, mas 
quero. Não sei por que continuar, mas quero"8. E diante da fatalidade do 
destino, o poeta está à procura do aprendizado da vida: "isto aqui é uma escola. 
Meu Deus, eu preciso conseguir nesta escola os instrumentos que me 
preservarão e que me desviarão do encontro marcado que é necessário adiar".9

Não há muitos escritos sobre a passagem de Torquato pela paisagem 
estrangeira ou sobre seus passos nos corredores estranhos dos sanatórios. Mas 
os poucos textos que ficaram como registro nos orientam nessa procura do 
poeta entre 1969 e 1970 em meio a um cotidiano sombrio. Cada fragmento é um 
ponto de luz no itinerário do anjo louco/torto que vai iluminando o embarque do 
passageiro na viagem da auto-destruição.10

Esses fragmentos mostram a dificuldade consciente do poeta para 
lidar com a escrita, quando não lhe foi possível explicar a vida à sua volta — 
"não estou (...) em condições de explicar nada, por isso, certamente, todo esse 
tempo sem anotar é preciso descobrir porquê tudo organizar então e deslocar a

6 Cf. Torquato Neto, op.cit., pp.318-9.

7 Cf. Torquato Neto, op.cit., p. 327.

8 Ver escritos de Torquato no sanatório em 07/out., op.cit.

9 Ibidem, idem.

10 Ver escritos de Torquato no sanatório em 12/out, op.cit.
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minha experiência"11. Suas anotações revelam também a lucidez para avaliar a 
crise da linguagem numa sociedade invadida pela mídia — "a idade das massas, 
evidentemente, não comporta mais a literatura como uma coisa viva e por isso 
em nossos dias ela estrebucha e vai morrer."12

Viajando por uma época em que o "teatro das máscaras" perdeu o 
sentido, Torquato acompanha a crise do homem moderno que, no meio da 
massa, se abriga e se revela não mais como indivíduo e sim como tipo, cuja 
máscara é a própria massa. E assim "brinca" o poeta: "o meu problema (...) é o 
problema do meu tipo X perdido na massa que o plano geral não estilhaça."13

Nos anos de confínamento, o poeta acumulara sabedoria. Em 
momento algum abandonou a conversa miúda que o ensinou a sobreviver — 
esgueirando-se pelas brechas da paisagem — e a ser sujeito da própria 
experiência.

Em 1971 Torquato volta às ruas para redescobrir a paisagem do seu 
país. Nesse momento alcançara a maturidade e não concebia mais o "tempo da 
espera". Apresentando-se como o cronista da Geléia Geral, anunciava o "único 
personagem vivo" da paisagem brasileira — o cenário.14

11 Ibidem, idem.

12 Ver escritos em 13/out, op.cit.

13 Ver escritos de Torquato no sanatório em 13/nov, op.cit.

14 Ibidem, idem.
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4.2. AMENIDADES DO CRONISTA

(Caetano & Gil)

15 Ver Torquato Neto, op.cit., p.23.

A História lembra-nos a atuação da censura nos anos de 1971 e 1972. 
Nessa época a mão firme do censor controlou de perto a produção dos meios de 
comunicação de massa. Os órgãos de segurança fizeram da cultura um produto 
de consumo inspecionado por um controle rígido de "qualidade". Qualquer 
manifestação pressupunha os trâmites da oficialidade e previa, portanto, o 
"carimbo" da lei maior.

Surpresas, imprevistos, novidades saíam do ar. Veiculadas em video- 
tape, as informações perdiam a veracidade e os "recados" eram sempre 
barrados nos bastidores. A voz da oficialidade era a imagem do único sujeito a 
assumir a interlocução das notícias, e o público, em desamparo, assistia à 
diluição dos referenciais da História. O ritmo das linguagens — música, cinema, 
teatro, literatura, artes plásticas — arrastava-se no compasso da espera.

Ao retomar dos refúgios por onde andara, Torquato sentia urgência 
em alterar o ritmo dominante na paisagem, ou seja, o "deixa estar pra ver como 
fica". Mantendo-se ligado no aqui e no agora, resistia com todas as forças às 
derrotas e dentro de si buscava fôlego para estar "otimista" naqueles anos. 
Assim, ao conquistar no jornal Última Hora uma coluna cultural, "caiu de para
quedas" e apresentou-se como cronista da Geléia Geral.15

"Atenção
tudo é perigoso
tudo é divino maravilhoso 
atenção para o refrão 
é preciso..."
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16 Torquato revela em 3/11/71, na crónica — "Assunto pessoal" — que devia ao poeta Waly 
Salomão a compreensão de que a palavra não era uma arma inútil. Cf. Torquato Neto, op. 
cit., p.319.

17 Cf. Torquato Neto, op.cit., p.23.

18 Sobre a escrita do cronista e da história da crónica na tradição brasileira conferir os 
ensaios de Davi Arrigucci Jr., "Braga de novo por aqui" e "Fragmentos sobre a crónica", ed. 
cit., pp.29-66.

19 Cf. carta escrita por Torquato a Almir provavelmente em novembro de 1971, op.cit. (O 
grifo é nosso).

Em 1971 retomar a palavra calada significava desvencilhar-se da 
crença de que a linguagem era uma “arma inútil".16 Acompanhando o 
burburinho do cenário, Toquato passeia pelos "becos da tristíssima cidade" para 
"prestar atenção" ao tempo da espera. Circulando pelas notícias do lado de 
dentro e do lado de fora, vai construindo a brecha para unir-se a outras vozes e 
estar em comunhão com a paisagem e o drama — "ligue o rádio, ponha discos, 
veja a paisagem, sinta o drama."17

A coluna cultural de Torquato circula de agosto de 1971 a março de 
1972. A expressão Geleia Geral, que se deve a Décio Pignatari, mais uma vez 
vem nomear o exercício de liberdade do poeta. No contato diário de segunda a 
sábado o cronista seleciona informações e trabalha a notícia através de 
pequenos textos reflexivos e breves notas sobre acontecimentos em diferentes 
áreas da cultura. Conversando "amenidades" do mundo Pop, o cronista escreve 
a crónica da época.18

Marcar um espaço, abrir uma brecha em um veículo de maior 
circulação é a tônica dos textos da Geleia Geral. Saindo da imprensa 
alternativa para transformá-la em notícia para um público maior, Torquato 
expõe-se ao olhar do censor e trabalha as informações que estão liberadas. "— 
(...) pintemos nos jornais (...) só se publica o que é possível, mas se redige 
como quer."19
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Nas mãos do cronista os fatos reescrevem-se para além do valor que 
cada um contém em si mesmo. Torquato não é apenas mais um divulgador da 
mídia: sua escrita transforma a informação em "matéria-viva" para compor a 
crónica de uma história interrompida há alguns anos atrás.

Há todo um cenário que se refaz com dificuldade na paisagem da 
época. São os "estilhaços" da palavra a organizar um novo texto através de 
vozes que não se deixaram abater ao longo desses anos, permanecendo vivas a 
qualquer custo. No papel de cronista, Torquato vai fundo para reconstruir o fio 
de uma história tenuamente inscrita na paisagem das notícias difundidas pelos 
meios de comunicação de massa de um "Brasil milongueiro".

Prestando atenção à sua volta, Torquato seleciona a informação sobre 
Caetano Veloso para construir a primeira notícia da Geléia Geral — "Caetano 
Veloso, Emanuel Viana Telles, 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".20

A escolha da informação poderia a princípio não sugerir nenhuma 
intuição especial do cronista, uma vez que essa era a notícia do dia em agosto 
de 1971 nos veículos da mídia. No entanto, a leitura mais atenta da crónica dá a 
perceber, no recorte do assunto, que Torquato oferece, já na abertura da coluna, 
uma imagem singular. Ao cronista não interessava, com tal informação, 
mostrar-se atualizado sobre os acontecimentos do dia e nem tampouco ser um 
analista-crítico do desempenho do cantor no programa que deixara gravado em 
uma emissora de televisão.

Na crónica de Torquato a matéria-viva é a própria passagem de 
Caetano — o estar temporário — pelo Brasil. Ao "pisar a terra de novo", o 
poeta-cantor retomava o fio cortado no ano de 1969, quando ao lado de

20 Cf. a coluna de Torquato Neto, "Cordiais Saudações", op. cit., pp.23-4.
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Gilberto Gil fora convidado a deixar o país. Aos olhos do cronista esse fio dá 
sentido ao texto que a coluna da Geléia Geral quer divulgar: (Caetano) "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".21

Apreender o "Sentido profundo" da vinda do cantor ao Brasil foi o 
movimento do texto de abertura da sessão cultural — Cordiais saudações. O 
que passou despercebido à imprensa não escapou ao olhar atento do cronista. 
Caetano, transformado em ídolo em 1971, era o poeta "exilado", que voltava ao 
país de origem para reafirmar, via Embratel, que continuava vivo, caminhando 
entre dificuldades e tentando sempre, sem a menor inocência, confirmar sua 
crença na força da música popular brasileira.

No programa gravado em agosto de 1971 fica o registro de um 
diálogo histórico entre a Tropicália e a Bossa Nova. Mais do que um encontro 
entre amigos, avaliava o cronista, a união das vozes de João Gilberto, Gal Costa 
e Caetano havia composto uma melodia, confirmando um esforço conjunto, na 
história da MPB, de resistência ao "tempo da espera."

O cronista alerta-nos sobre o sentido do evento que para as "famílias 
nacionais" não passaria de um bom espetáculo de televisão. Como o seu "papo" 
era com o público jovem, fez uso da palavra num tom que pudesse "acordar" a 
"garotada do MAU e outros sons livres" para o recado de Caetano. Na empatia 
com a imagem do ídolo, provoca aqueles que permaneciam à espera de um 
"dilúvio" que apagasse o fogo da Geléia Geral brasileira. Para os "conformistas" 
e os "inocentes úteis" o poeta reafirmava o sentido pleno do que era de fato 
"estar vivo" — "E, por falar nisso, vocês ouviram direito De noite na cama e 
Você não entende nada? Bom, não é? Cordiais Saudações."22

21 Ver a coluna de Torquato, op.cit., pp.23-4,

22 Ver Torquato Neto, op.cit., p.24.
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Na fresta da palavra o ''otimismo" de Torquato vai inscrevendo um 
estado de ânimo no "dedo de prosa" diária da coluna do Última Hora. Em 
sintonia com o mundo, o cronista mostra-se atento e ligado com todos os 
sentidos à "batalha" contra a "tempo da espera". "Acordar" o leitor e desafíá-lo 
a "transar" espaços é o mote da sua interlocução com o público jovem: "Quem 
anda, quem transa, quem lê jornal e passeia por aí, quem curte um som nos 
lugares, quem sabe das coisas...", sabe do mundo.23

Ao selecionar a "matéria-prima" da crónica na paisagem cultural dos 
anos setenta, Torquato — "um narrador da história"24 — recorta informações 
que estão na ordem do dia e, ao reescrevê-las como notícia da Geléia Geral, 
abre um espaço privilegiado de debate, reflexão e crítica. — "Não existe 
nenhuma 'grande dica', isso é romance histórico com personagens histéricos 
rodando em tomo de situações passadas. Não requente coisa alguma, veja de 
novo, faça outra vez, invente a diferença."25

No bate-papo cotidiano cronista quer, ainda, manter o leitor 
atualizado sobre tudo o que acontece no cenário cultural da época — "Façam o 
favor de prestar atenção no que está acontecendo. Ou então fiquem tranquilos e 
idiotizados por aí mesmo e não perturbem... Falou?"26

A sessão Pop, que normalmente acompanha o texto reflexivo e, em 
alguns momentos da coluna dá corpo à matéria da crónica, permite ao cronista, 
através de breves notas, iluminar para o público leitor interiores de teatros, 
museus, cinemas, cinematecas, parques, casa de amigos (durante uma sessão de

23 Cf. a coluna de Torquato, "Hoje é dia", op.cit., pp.44-5.

24 Cf. o ensaio de Walter Benjamin, "O narrador", in: Magia e técnica, arte e política. Sào
Paulo: Brasiliense, 1985, p.209.

25 Ver a coluna de Torquato Neto "Baião de sempre", op.cit., pp.247-8. (O grifo é nosso).

26 Ver a coluna de Torquato Neto "Bem no pezinho do ouvido", op.cit., pp.241-2.
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superoito) que somam, ao fim, pontos de encontro no cenário iluminado da 
cidade. — "Embarque na barca da transa, é pra lá e pra cá, não pare de transar, 
dispare, repare: é a velha dança de sempre."27

No empenho de assegurar a "cobertura" dos eventos e, de modo 
rápido, repassá-los ao público, o cronista encontra a fresta para dizer ao leitor 
que as ruas continuam abrigando o coletivo. Participar, em 1971, não é fazer 
festa ou comício a céu aberto, mas sair às ruas para compartilhar espaços 
interiores, por exemplo, a cinemateca do Museu de Arte Moderna (MAM) e, 
ao lado de outros, "transar" "curtições existenciais". — "O negócio é andar por 
aí. Andando a gente se encontra, dá de cara com uns e outros, fica sabendo das 
coisas, se adianta. Adianta a freguesia, não sabe?"28

A abertura de espaço para a divulgação de eventos musicais não 
escapou aos olhos do cronista. Registrando o movimento nos teatros Teresa 
Raquel, João Caetano, Opinião, no Museu de Arte Moderna e sala Cecília 
Meireles, Torquato aproveitou para mandar o seu recado aos grupos da 
tradição que, na "defesa" da Arte, resistiram à idéia de o teatro acolher a 
linguagem do mundo Pop. — "(...) teatros da cidade caretíssimos não se abriam 
definitivamente para espetáculos de som."29

No calendário das programações cada evento é uma voz a assegurar 
um espaço por onde Torquato circula em permanente vigília. O dado 
circunstancial nas mãos do cronista, mais do que ilustrar, impõe o ritmo da 
conversa no sentido contrário ao compasso da espera. Assim, ao comentar os 
concertos do MAM, que ocorriam sábado à noite em setembro de 1971, registra 
na crónica da Geleia Geral um espaço de resistência em que "grupos e artistas

27 Ver a coluna de Torquato Neto "Baião de sempre", op.cit., pp.247-8. (O grifo é nosso).

28 Cf. a coluna, "Sabiam? Não sabiam", op.cit., pp.239-240 (O grifo é nosso).

29 Ver a coluna de Torquato, "Que viva el Teresónl", op. cit., p.206.
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free-lancers" puderam apresentar um "som de primeira" (sobrevivendo à 
massificação do "grande público") para jovens — "gente muito linda e disposta 
a curtir um som na quentura do possível" — que não tinham muitas chances 
de encontros como esses.30

A partir de uma nota sobre "som livre", Torquato confirma para a 
História a abertura do Museu de Arte Moderna (MAM) como um espaço livre 
para o trânsito das linguagens em uma época em que a palavra estava sob a 
guarda de alguns — "muito legal essa de o MAM topar uma parada limpa como 
essa. Pelo menos (...) o Museu cumpre o principal mandamento de quem quer 
estar vivo: não morrer de jeito nenhum, e servir para alguma coisa"31

Ao reler as crónicas da Geléia Geral voltamos no tempo e vamos 
conhecendo um pouco mais a nossa História recente. A escrita perspicaz do 
cronista registra na paisagem daqueles anos 1970-1971 o cotidiano de sujeitos 
comuns que não se submeteram à palavra calada e sobreviveram aos "grilos" e 
às "pirações" da época.

Não há heróis ou anti-heróis nomeados, como não há feitos ou fatos 
de uma "nova era" que se anunciava. O olhar do cronista, voltando-se para o 
cenário da destruição, quer flagrar vozes que, na rotina do dia-a-dia, assumiram 
viver o próprio espaço e, assim, construíram de modo anónimo a continuidade 
da história de uma geração.

Um ritmo intenso marca a escrita de Torquato que, cercado pelo 
mundo da informação, permanece em estado de alerta. As artimanhas do olhar 
do cronista recupera, na fugacidade da informação, algo mais que se inscreve na 
voz da experiência. Na "conversa fiada" de todo dia, a notícia constrói-se do

30 Cf. a coluna de Torquato, "O rei, os jornais, o som", op.cit., pp.54-5. (O grifo é nosso).

31 Ibidem, idem.
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trivial, e, na escrita da Geleia, "palavras banais alçam vôo".32
Valendo-se de uma linguagem descontraída recorre a palavras-síntese 

para alcançar o arremate direto bem ao gosto do público jovem no trato da 
informação. Curtir, transar é a linguagem da participação que se contrapõe à 
"porforice" dos alienados. Nem sempre o tom das "cordiais saudações” marca o 
ritmo da conversa, pois, muitas vezes, o cronista quer atingir um interlocutor 
específico e, nesse momento, sem medir palavras dá o seu alô aos "picaretas", 
aos "bobões", aos "idiotas" e outros mais.

Marcada por um olhar que não aceitou "transar derrotas" e aprendeu 
a "ludibriar"33, a narrativa da Geléia Geral trazia a público questões que 
pairavam no ar e que não vinham à tona, sendo abafadas pela mídia. O tom de 
ironia resguardava a conversa diária e dava espaço ao cronista para lidar com as 
notícias para além do sentido que nelas se continha — "(...) dá para redescobrir 
as brechas, eu só não quero sair daqui é fugindo, eu não-tenho-medo-deles. eu 
ando por debaixo da avenida, muito antes do metrô. funda ironia, a que fere, 
transar, meu amigo."34

Na escolha dos títulos, Torquato mostrava vivacidade para lidar com 
o cenário da época e conquistar de imediato os leitores da coluna. Muitas 
crónicas insinuavam de antemão as pressões sobre a escrita do cronista e, ainda, 
sobre o clima da época. Folheando a coluna, o leitor de hoje pode, pelos títulos 
das crónicas, perceber o "astral" do passageiro da alegria e reconstituir a 
sobrevivência na "corda bamba" do cronista da Geléia Geral. "Por hoje 
acabou" — "Eis o que pude colher" — "Baixo astral" — "A palavra subterrâ
nea". — "A morte ataca" — "Enquanto passa o tempo" são alguns entre muitos

32 Cf. Davi Arrigucci Jr, op.cit., p.55.
33 Ver carta de Torquato a Almir, op.cit.

34 Ibidem, idem. (O grifo é nosso).
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33 Ver a coluna de Torquato "Maneiro está sendo melhor", op.cit., pp. 195-6. (O grifo é 
nosso).

36 Cf. Torquato Neto, op.cit., pp.5O-l.

37 Ibidem, idem.

títulos a indicar a dificuldade de a narrativa resistir aos tempos sombrios de 
setenta.

Outros títulos: "Bem no pezinho do ouvido" — "É só de brincadeira, 
não dói" — "Quem avisa amigo é" — "Maneiro está sendo melhor" — "Não 
fale com as paredes" inscrevem, no humor do cronista, a ironia de quem manda 
o recado para ser curtido, anotado e cumprido, apesar dos olhos atentos do 
censor. — "Alô queridos e queridas. Tudo bom? Bom dia! (Refrescante 
sensação né?) Temos algumas noticiazinhas pra vocês curtirem, anotarem e 
cumprirem".33

Descobrindo tons diferentes nas informações, Torquato dava feição 
nova às notícias da Geleia Geral. Ao escrever sobre a censura na televisão na 
crónica Transemos em video-tape, a ironia fina do cronista vai buscar na 
história deste povo (que há muito vem sendo mal contada) o espaço para inserir 
a informação datada, e portanto documentada, sobre um "código de honra" 
patrocinado pela censura e assinado pelos dirigentes das maiores redes de TV 
do país.36 Ao aproximar o cerceamento da linguagem nos meios de 
comunicação à falta de liberdade de crença, o cronista dá amplitude à questão e 
reforça a existência de uma prática autoritária na tradição da cultura brasileira. 
— "Fique sabendo: no Brasil, a liberdade de cultos está no papel".37

Ao constatar o inevitável, ou seja, que a censura mais uma vez saía 
fortalecida e que as "famílias brasileiras" continuariam iludidas sobre seus 
direitos, o cronista não deixa escapar o fato real de que a censura era total no 
Brasil em setembro de 1971 e que para todos os efeitos vinha repercutindo
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como medida "saudável” para os lares brasileiros. Então, "transemos em video- 
tape”, aconselhava o cronista. — "O Chacrinha vai ter de rebolar para fazer 
outro programa: já pensaram a buzina em video-tape? A discoteca arrumadinha? 
E Flávio Cavalcante não vai mais dizer: 'direto, via Embratel para todo o 
Brasil’."38

Em um tempo que ficou proibido até mesmo "mudar de idéia" e que, 
por isso mesmo, era "perigoso, divino, maravilhoso", a coluna da Geleia Geral, 
ao fazer da notícia uma conversa entre amigos, transformou-se na 
"companheira" de todos os dias dos leitores do jornal Última Hora. A verdade 
é que as crónicas, ao recuperar o bulício da cidade em clima de repressão, 
oferecia, de modo especial, a paisagem da época.

O cronista repassa temáticas na evidente intenção de manter vivo o 
debate sobre determinadas questões. A conversa sobre direitos autorais, muitas 
vezes retomada na crónica da Geleia Geral denunciou a prática do cartolismo e 
a desunião na classe musical. Torquato experimentou de perto a reação a seus 
argumentos quando foi expulso da Sociedade "Independente” de 
Compositores e Autores Musicais (SICAM), por defender um ponto de vista 
contrário aos órgãos dirigentes da classe dos compositores.39

Também não poupou fôlego ante a manipulação da indústria 
fonográfíca que cerceava criações livres e independentes, promovendo apenas 
um tipo de produção musical em detrimento de outros. No movimento inverso 
ao da arte, estipulavam-se regras para que a música fosse produzida de acordo 
com um padrão desejado.

Só interessava às empresas gravar o "som" que seria veiculado nas

38 Ibidem, idem.

39 Sobre o assunto conferir a coluna — "a palavra subterrânea" — em que Torquato registra 
a carta resposta à sua expulsão do SICAM, op.cit., pp.7O-l.
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rádios e nas novelas de televisão. Um tal critério de avaliação acordava no 
cronista a certeza do controle que a mídia passava a exercer na formação do 
gosto e, ainda, de forma mais grave, a interrupção que promovia na linha 
evolutiva da música popular brasileira.40

Assim, o poeta, incomodado com os rumos da produção independente 
na área da música, não perdeu oportunidade para desmascarar não só as 
gravadoras, as emissoras de rádio e televisão, mas, ainda, o trabalho de Augusto 
Marzagão que, ao "tutelar" os festivais, os transformou em negócio lucrativo. 
Aos olhos do cronista, o Festival Internacional da Canção (FIC) resumia-se 
em uma espécie de "programa de calouros agigantado".41

Na crónica da Geléia Geral, a "asfixia" da música popular brasileira 
foi um dos temas centrais. Por não aceitar o retrocesso das experiências na área 
da MPB, realizadas ao longo das décadas de cinquenta e sessenta, Torquato 
criou um espaço para divulgar a produção independente boicotada pela mídia, 
empenhando-se ainda em desmascarar o controle exercido pelos meios 
empresariais sobre o "material" em circulação. — "E daí que não acreditei na 
eficiência da força bruta de uma gravadora ligada a um superesquema de 
divulgação na marra: são vinte e tantas estações de rádio, mais toda a Rede 
Globo de Televisão trabalhando para a divulgação dos discos da Sigla: (...) para 
vender bolachas mornas."42

Não só de informações inteligentes, no entanto, e de comentários 
ferinos se fez a coluna. Nos escritos da Geléia Geral há momentos em que 
Torquato deixa falar mais alto o que traz guardado dentro de si. Como a invadir

40 Sobre avaliação da música, conferir as colunas "Mal iniciado, mas iniciado" e "Mastigando 
um sapo", op.cit., pp. 143-6.

41 Cf. a coluna, "Fora daqui" e "Sigla + FIC = nada", op. cit., pp. 102-3; pp.92-3.

42 Cf. a coluna, "Ondas musicais", op.cit., pp. 150-1.
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a privacidade do poeta a escutar as histórias do passageiro da alegria, o cronista 
recorre à memória para dar o "testemunho de uma vida".43

Let’s play that é o título da crónica que traz a público a história do 
anjo louco/torto em janeiro de 1972. Para recuperar a versão final — o poema 
—, o cronista volta no tempo, recorta cenas no passado e rememora encontros 
que compõem, em fragmentos, o cenário do canto da anunciação.44

Superpondo cenas, o cronista localiza o leitor no itinerário do poeta a 
construir a própria sorte. A narrativa, datada de 1970, recupera uma "conversa 
comprida" entre Torquato e Rogério Duarte em um botequim. Durante essa 
conversa, gravada na memória do cronista, nasce a "sugesta" de retomar a 
palavra adormecida em meio às "lamentações" de um tempo sombrio — tempo 
de "exílios".

A escrita em fragmentos do cronista recorta, ainda uma vez no fluxo 
da memória, outro encontro e leva-nos a 1968 para nos fazer testemunhas de 
nova conversa, agora entre o poeta e Augusto de Campos. Nessa data o tom da 
anunciação já fora revelado: "desafinar o coro dos contentes."

Nas lembranças, as cenas aproximam-se uma das outras. O cronista 
volta a 1970 e localiza-nos no interior de um sanatório para, a seu lado, 
compartilhar as "tardes de fogo no mormaço de outubro e de novembro" 
daquele ano. Do lado de fora, os companheiros seguem suas viagens sozinhos e, 
do lado de dentro, o anjo louco/torto sobrevive entre "escombros e migalhas."

Na sequência dos fragmentos, a crónica registra um tempo em que o 
poeta viajou em "regime de emergência" por não suportar a palavra calada — 
"agora não se fala nada / Toda palavra guarda uma cilada / E qualquer gesto é o 
fim no seu início (...)."

43 Ver Davi Arrigucci, op.cit. p.52.

44 Ver a coluna, "Let's play that", op.cit., pp.245-6.
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No mosaico da escrita, um novo fragmento vem compor a narrativa. 
No vôo de uma década, o cronista "viaja" para a Bahia e deixa-nos ouvir 
Homero Mesiara a declamar "pelo quarto o poema de sete faces de Carlos 
Drummond de Andrade" e conhecer, assim, parte do segredo do anjo/torto.

A crónica do poeta desenrola-se de modo lacónico. É difícil para 
Torquato percorrer as lembranças e escrever a própria história. A "linguagem 
telegráfica" traz a mensagem compacta e rica de sentido. Entre a reclusão do 
sanatório e as saídas de final de semana, o poeta convive com a "sugesta" Let*s 
play that. A presença amiga de Macalé, que traz notícias do "lado de fora", 
acende no poeta o desejo de responder às ciladas da linguagem no ano de 1970.

E, assim, o cronista vai nos contando que "dois anos depois do 
desastre, pleno setenta", o poeta "de bater na máquina como se fosse a ponta da 
cabeça, uma letra pra Naná e uma música com Macalé" fez explodir a palavra 
com o canto da anunciação. "Quando eu nasci / um anjo morto / louco solto 
louco (...)"45

A crónica Let's play that é uma das surpresas preparadas por 
Torquato na conversa "miúda" da Geleia Geral. A alma do poeta fala na voz do 
cronista e toma tensa e difícil a escrita do dia. O risco "é estar sempre a perigo 
sem medo (...) é destruir a linguagem e explodir com ela", é ser poeta. E o poeta 
e seu enigma, falando de dentro da cilada da linguagem, é notícia algumas vezes 
na coluna do jornal.46

Em 8 de outubro de 1971, Torquato também não buscou na paisagem 
a informação do dia para deixar que a "luz interior"47 do poeta anunciasse a

45 O poema Let’s play that registrado na crónica de 19/01/72 apresenta algumas alterações 
em relação ao poema musicado por Jards Macalé.

46 Conferir a crónica "Pessoal intransferível", 14/9/71, op.cit., pp.63-4.

47 Cf. Davi Arrigucci Jr. op.cit., p.56.
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Marcha à revisão. Em tempos sombrios, o lidar com as palavras é arrojar-se às 
ciladas da linguagem e o poeta "mãe das armas e das artes em geral" sobrevive 
entre as ruínas de um "mundo poluído" para constatar a impossibilidade de o 
Verbo resistir à informação. A imagem e semelhança de um "cogumelo 
atómico", a palavra "explode" nas mãos do poeta significados "mortais", e o 
cronista-poeta assiste à poesia em ruínas na paisagem de uma cultura em crise.48

Na crónica desse dia, o tom da conversa foi mais sério. No tempo- 
espaço da "marcha à revisão", o poeta medita.

Num primeiro momento — "colagem" — o cronista, juntando os 
"estilhaços" da palavra em meio ao perigo dos imprevisíveis significados que se 
inscreviam nos becos e nas armadilhas, sentiu que a palavra está inutilizada.

Num segundo momento, o cronista devolve ao poeta o mundo em 
ruínas — a linguagem — para que, juntos, possam construir a melodia do 
homem que se iniciou na medida do impossível — "Cogito".

Entre Colagem e Cogito, o cronista-poeta deixa registrado na Geleia 
Geral a palavra tecida como "gesto humano na tela do tempo."49

48 Ver coluna, "Marcha à revisão", op.cit., p.98.

49 Cf. Davi Arrigucci Jr. op.cit., p.51.
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4.3. CÂMARA NA MÃO: O CRONISTA NAS RUAS

"uma câmara na mão e o Brasil no olho”

Numa década em que escrever se tomou um exercício pouco viável, 
Torquato saiu às ruas para "colher" com a "câmara na mão" instantâneos na 
paisagem cultural da cidade. Flagrando o circunstancial e transformando-o em 
matéria datada, o cronista tinha a "chance de não deixar passar nada" que 
pudesse "ser visto e guardado".50

Ao impor à escrita o ritmo das imagens, o cronista deixava que a 
informação falasse por si mesma. Conversar generalidades era um modo de 
evitar as metáforas — perigosas e ineficazes — em um tempo de "transas 
difíceis" — "Palavras são poliedros de faces infinitas e a coisa é transparente — 
a luz de cada face distorce a transa original, dá todos os sentidos de uma vez, 
não é sufícientemente clara, nunca. Nem eficaz, é óbvio".51

Nesse tempo da palavra calada, a imagem impunha-se como 
expressão viável para uma geração que não podia mais recorrer à escrita como 
esteio de sua identidade. Era preciso redescobrir outras linguagens e reagir ao 
compasso da espera. Torquato, nas ruas, aprendia a olhar "com o dedo no 
disparo" a paisagem da cidade. E assim atento ao cenário cultural "guardava" 
notícias da época.

Curtindo imagens, gravando-as, documentando-as, o cronista 
viabilizava uma outra escrita. "Painéis" e "planos gerais" passavam a compor o 
estilo de um novo texto construído na "transa" e na "precisão" daqueles anos. 
No exercício de reportagem, Torquato desvencilhava-se da escrita literária e

50 Cf. a coluna de Torquato, "Material para divulgação", op.cit., p.l 17-8.

51 Ibidem, idem.
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assumia o registro da imagem "sem reticências" — nua e crua — da realidade. 
Se àquela altura era impossível o exercício da palavra, nada impedia ao poeta 
de vir, ver e ouvir52 o cenário vivo da Geleia Geral — "antes ocupar o espaço e 
logo em seguida poetar conforme for. Na gaveta, baratas e velharias. Poesia, 
não".53

Viver o aqui e o agora de olho no Brasil era aceitar o desafio de 
encontrar na realidade a brecha para, através dela, olhar, fotografar, filmar e 
"curtir" a dificuldade de testemunhar um período da história. Cada qual 
"guardando seus filminhos" contribuiria para organizar "arquivos vivos" da 
paisagem brasileira —"não valemos sem nada como testemunhas de nada mas o 
que fizemos fica e guarda o que se vê".54

"Vir, ver e ouvir" era o impulso condutor de quem saía às ruas, na 
década de setenta, em meio às linguagens em agonia. Era preciso conquistar e 
ocupar o espaço inventando "filmes" que mais tarde forneceriam argumentos 
aos "senhores historiadores".50 O olhar guardando planos gerais, correndo em 
panorâmica, buscava detalhes e as imagens falavam por si. O cronista 
acompanhava de perto o movimento da câmara e as lentes zoom, registrando de 
longe a "visão urgente do fogo", sem expor o corpo ao perigo.51

Na coluna da Geléia Geral, a linguagem do cinema é assunto de 
muitas conversas. Uma das primeiras informações selecionadas para construir a 
notícia vem através da palavra de Glauber Rocha. Ao recortar um trecho de

52 Vir Ver ou Vir — construção usada por Torquato para nomear um "texto-roteiro" — 
exercício de filmagem — escrito em 1972, op. cit.

53 Cf. a coluna de Torquato, "Filmes", op.cit., pp. 180-1.

54 Ver a coluna de Torquato, "Material para divulgação", op.cit., pp. 117-8.

50 Cf. A coluna de Torquato, "Quarta-feira magra", op.cit., pp. 106-7.

51 Cf. a coluna de Torquato, "Mais conversa fiada", op.cit., p.137.
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uma entrevista do "guru" do Cinema Novo ao jornal de Andy Warhol, Torquato 
traz a público as ponderações do diretor sobre a importância de um "cinema 
liberto (...) de todas as teorias de montagem, tempo, gramática fílmica, etc."52

Na opinião de Glauber, o superoito é a saída possível para um cinema 
que não fosse apenas de cineastas e especialistas. — "Qualquer filme é a 
projeção de um sonho reprimido. E eu quero que esse sonho seja liberado, seja 
livre, sem nenhum limite. O cinema agora é feito por cineastas, filmakers, e eu 
quero que ele seja feito por todo mundo. Super 8..."53 Ao transcrever tais 
afirmações, Torquato tomava notícia a proximidade entre o pensamento do 
cinemanovista e as investidas do grupo do cinema alternativo, apesar de 
Glauber criticá-lo com veemência, chamando os experimentais dos anos setenta 
de "udigrúdi", ou seja, repetidores do underground.

Em 1971, o Cinema Novo sobrevive em descompasso. Glauber, do 
lado de fora, está afastado do grupo e não chega a formular com clareza os 
rumos que trilhava — "O melhor (atuante e tal) do que sobrou do cinema novo 
continua indeciso entre Deus e o Diabo na Terra do Sol".54 Do lado de dentro, 
os "progressistas" do grupo reduzem a história do Cinema Novo a uma sigla 
ligada à Embrafdme.55 Para a crónica da Geléia Geral, a palavra de Glauber 
prenuncia as "travessuras" do superoito, que o cronista quer anunciar, e dá a 
"dica" para que se atualize no bate-papo da coluna a polaridade entre o 
"cinemão" — projeto de mercado ajustado aos protocolos de comunicação 
dominante — e o cinema alternativo — ensaios em curta e longa metragem.56

52 Ver a coluna de Torquato, "Palavra de Glauber", op.cit., pp.25-6.3

53 Ibidem, idem.

54 Cf. a coluna de Torquato, "História antiga", op.cit., p.48.

55 Ibidem, idem.

56 Ibidem, idem.
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Na relação direta com a imagem — no exercício livre da invenção —, 
as "transas” em Superoito significam para o cronista a chance da sobrevivência 
do cinema brasileiro. Com a linguagem da câmara na mão — "traço estilístico 
dos cinemas novos dos anos 60, de Godard ao underground norte- 
americano"57 — Rogério Sganzerla, Júlio Bressane, Ivan Cardoso, Luiz Otávio 
Pimentel e outros "inventam" estilos alternativos e resistem à política dos 
patrocinadores. Expondo "fraturas" da paisagem brasileira na "tela desoficial", 
escapam à "onda" das super-produções nacionais e mantêm-se firmes nos 
exercícios experimentais, procurando, na medida do possível, dialogar com o 
"lado de fora".58

A linguagem do Superoito, mais do que um espaço acessível a 
qualquer iniciante, permite um testemunho vivo da "barra-pesada da realidade" 
dos anos setenta bem diferente do que vinha sendo oferecido pelos "contadores" 
da História nos filmes patrocinados pelos órgãos governamentais. — 
"experimente, é fácil demais, aperte o dedo, invente como queira, dê uma 
chance a seu olho."59

Ao comentar os "filmes históricos", sob a direção de alguns nomes 
ligados ao Cinema Novo, Torquato, sem muito rodeio, considera-os "o fim da 
picada". No momento em que as linguagens enfrentam o cerco da censura, 
"contar" a História e ainda atender a uma "política de co-produções, incentivos 
e transas exteriores", era algo inviável, a menos que os relatos fossem apenas 
"pra francês ver", como observa o cronista.60

Para Torquato o "ciclo de apelações históricas" é um comprometedor

57 Cf. Ismail Xavier, "O Cinema Novo depois do golpe", ed.cit., p.15.

58 Ver a coluna de Torquato, "Nas quebradas da noite", op.cit., pp. 185-6.

59 Cf. a coluna de Torquato, "História antiga", op.cit., p.48.

60 Cf. a coluna de Torquato, "História antiga", op.cit., p.48.
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não só por "vender” uma imagem deformada de nossa História, mas ainda por 
constranger as iniciativas do cinema "marginal”, "boicotado" pelo Instituto 
Nacional de Cinema (INC), pelos exibidores, pelos produtores e pelo grande 
público, ou seja, pela "fantasia tropical em geral". O filme — Um anjo nasceu
— de Júlio Bressane, exibido apenas duas vezes na Cinemateca do MAM em 
1971, é exemplo dessa "perseguição" aos filmes da Bel-Air — produtora de 
Júlio Bressane, Rogério Sganzerla e Helena Ignês61 — que recorre ao "lado de 
fora" — espaço livre de pressões — para divulgar seu trabalho.

Herdeiro da Tropicália, Torquato fala a linguagem do grupo do 
cinema alternativo, mas procura evitar que a crónica da Geleia Geral se 
transforme em uma conversa "entre pares". Assim, para referendar a crítica ao 
grupo ligado ao cinema industrial, o cronista traz a opinião de um outro 
representante do Cinema Novo para compor a notícia. Ao transcrever, na 
coluna, um trecho da entrevista de León Hirszman, proporciona ao leitor um 
outro ponto de vista a respeito dos rumos do cinema.62

Para León Hirszman o cerceamento à liberdade de ex-pressão impede 
que o cinema viva de forma harmónica o processo da industrialização no Brasil
— "fenômeno histórico irreversível". A falta dos "ingredientes mínimos" — "a 
polêmica, a investigação da realidade e questionamento de tabus, a crítica de 
costumes, o discurso do sexo, etc." — inviabiliza qualquer projeto sério na 
indústria cinematográfica.63

Aos olhos do cronista a retomada dos exercícios experimentais do 
cinema nos anos sessenta indica uma deterioração da essência das idéias da 
criação livre que marcou aqueles anos. A linguagem transformada em

61 Ver a coluna de Torquato, "Mixagem alta não salva burrice", op.cit., pp.234-5.

62 Cf. a coluna de Torquato, "Palavra de León", op.cit., pp.58-9.

63 Cf. a coluna de Torquato, "Palavra de León", op.cit., pp.58-9.
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64 Cf. a coluna de Torquato, "Hoje tem espetáculo", op.cit., pp.l 10-2.

65 Ver Ismail Xavier, "Os não-reconciliados", ed.cit., ,p.22.

66 Cf. a coluna de Torquato, "Nesta banda e naquela", op.cit, pp.84-5.

67 Cf. a coluna de Torquato, "A morte ataca", op.cit., pp. 108-9.

"espetáculo” — em super-produções — reduz a cultura, na década de setenta, a 
um espaço de "programação oficial", visando à mera diversão do público. — "o 
paraíso na tela no palco na boca / do som / e nas palavras todas / na ferrugem 
dos gestos e nas trancas / da porta da rua."64 Para Torquato é inevitável o 
convívio com esse "paraíso" que custa tão pouco, mas, sabendo "curtir" as 
"transas" desse novo tempo — perguntar para quê e para quem "serve" todo 
esse espetáculo? —, é possível participar do aqui e do agora.

Na coluna da Geleia Geral não passa em branco o tratamento dado 
pelos órgãos financiadores e pelas distribuidoras às produções que 
desconstroem a idéia do espetáculo. Denunciando a resistência feita aos filmes 
que, em tom forte e agressivo, mostram a paisagem nacional sem o colorido da 
"oficialidade" dos filmes comerciais e, ainda, compõem "um quadro de 
refinamento e grossura, metacinema e passeio pelas ruas, auto-análise e 
provocações sociais (...) onde o filme — diário de bordo — embaralha a 
fronteira entre o fluxo da experiência e o exercício de olhar pelo visor"65, o 
cronista faz da crónica um espaço de divulgação das iniciativas que favorecem 
um "cineminha mais barra limpa".66

A formação de cine-clubes, a sessão de cinema entre amigos e os 
ciclos da Cinemateca do MAM asseguram a veiculação das produções 
alternativas nacionais e ainda alguns filmes estrangeiros barrados nas salas 
comerciais. — "Quase certo: o esquema para breve funcionamento nesta banda 
de um cineminha barra-limpa, onde se possam ver os filmes que os exibidores 
não exibem em suas cadeias, vai andando maneiríssimo".67 Para Torquato esses



107

68 Cf. a coluna de Torquato, "Assim, assado", op.cit., pp.52-3.

69 Ver a coluna de Torquato, "Muita galinha e pouco ovo", op.cit., pp. 148-9.

70 Ver a coluna de Torquato, "Em matéria de porforice", op.cit., pp. 175-6.

espaços, além de assegurarem a divulgação dos exercícios experimentais e as 
novidades, significam mais um ponto de encontro daqueles que não se 
submetem ao compasso da espera. — "Sônia Dias, outra supermusa desta 
coluna (...) procura uma garagem ou coisa parecida que possa funcionar como 
centro de movimento para curtições de Super-8 no Rio. Soninha quer projetar 
regularmente os fílmezinhos da moçada e proporcionar a todos um ponto de 
encontro, discussão e badalação (...)"68

A Cinemateca do MAM — "da maior eficiência possível dentro das 
limitações naturalmente impostas pela censura" — não pôde, entretanto, trazer 
as experiências mais radicais do cinema estrangeiro. A censura, empenhada em 
manter o lado de dentro desinformado sobre os "filmes absolutamente 
necessários" —, impediu a entrada dessas produções no Brasil. E, assim, 
observa Torquato, Godard e o cinema underground norte-americano 
representam uma grande ameaça nos anos setenta.69

Sem garantir a atualidade, a Cinemateca cumpre o papel de Museu, 
repetindo ciclos, bem como selecionando os filmes mais interessantes e 
necessários para manter viva a história do cinema. A consequência mais grave 
dessa situação reflete-se no quadro das produções nacionais que "se arrastava 
em exercícios esteticistas ultrapassados".70 A saída possível para esse estágio de 
"porforice", conforme o cronista, é comprar uma passagem e viajar para o "lado 
de fora" — "Não adianta culpar a cinemateca pelo que ela não pode fazer. A 
gente vai lá e revê os filmes dos bons tempos. Depois trata de arrumar uma 
passagem e se arrancar para os States ou para a Europa, investindo, como é
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71 Ver a coluna de Torquato, "Baião de sempre", pp.247-8.

72 Ver a coluna de Torquato, "Quem cala consente", op. cit., pp.261-2.

preciso em in-for-ma-ção".71
Ao discutir os rumos do cinema brasileiro, Torquato acompanha as 

duas vertentes expressivas que construíam a sobrevivência de um cinema 
"semimorto" naqueles tempos difíceis. Por caminhos opostos, os grupos que 
fizeram a história do cinema nos anos sessenta definem a continuidade das 
produções. Cineastas ligados ao Cinema Novo — "a nova nefasta aristocracia 
do cinema brasileiro"72 — seguem os rumos das produções industriais e acabam 
fazendo concessões à política do governo. Os chamados marginais da "estética 
do lixo", radicalizando ainda mais o próprio discurso, mantêm-se à distância da 
linguagem oficial e encontram nas experiências de curta e média metragem a 
viabilidade de seus exercícios.

Na coluna de Torquato, a fragmentação do cinema nos anos setenta é 
exposta de modo vivo. O cronista, ao viver a crise das linguagens, lida com a 
notícia com olhos da experiência. Não há apenas um repórter a colher 
informações "imparciais" sobre os rumos do cinema, mas o poeta que aprendeu 
com a "palavra calada" a ser um "contador" das notícias da Geléia Geral. Sem 
deixar de estar atento às experiências individuais, o cronista usa o espaço da 
coluna para fazer uma avaliação mais ampla dos rumos seguidos pelo cinema. O 
que está em questão é o significado das opções feitas por cada grupo, ou seja, o 
sentido de conviver de modo paralelo à política governamental, como os 
cinemanovistas o fizeram, ou de fazer oposição à linguagem do tempo da 
espera, caminho trilhado pelo grupo do cinema alternativo.

Para desmascarar o discurso equivocado dos "novos ideólogos" do 
"cineminha industrial brasileiro", Torquato recupera algumas afirmações de 
Gustavo Dahl e Antonio Calmon. Ao justificarem a opção pelo cinema
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industrial — as superproduções — em detrimento do experimental, esses 
cineastas argumentam que assim estão assegurando o "reencontro com o 
povo"73 e viabilizando novos recursos para a crise do cinema brasileiro.74

Ao cronista tal escolha não passa de um processo ilusório no qual 
"embarcaram" os novos ideólogos, cujo "exibicionismo otário de novos ricos à 
beira da falência"75 além de não contribuir para o desenvolvimento da 
linguagem cinematográfica, mantém de modo passivo a língua brasileira do 
cinema e um repertório de informações cristalizadas.76

Numa "linha paralela e não oposta à do Governo", as superproduções 
— marcadas por um nacionalismo agressivo e antropofágico — pretendem 
conquistar o público.77 Na avaliação dos experimentais, o fato de estar ao lado 
da linguagem da censura inviabiliza o próprio projeto. Para Ivan Cardoso tal 
atitude de "colonizados e reacionários" traduz uma deterioração da linguagem 
do cinema — "'Capitão Bandeira', 'Deuses e Mortos', 'Barões Otelos', 
'Calmons', 'Simonais', 'Gustavos', 'Vera Cruz', índios, carneiros, bodes, ah ah 
ah (...), estou acendendo as velas para ver o desfile dos fracassos. Eis umas 
verdades: nenhum desses filmes dará dinheiro. Nenhum desses filmes deu 
dinheiro (...) Todos esses filmes dão sono."78

Sem dar crédito às idéias do grupo de Gustavo Dahl e Antonio 
Calmon, Torquato põe em evidência as experiências de criação livre — "filmes

73 Cf. coluna de Torquato, "No barato dos milhões", op. cit., pp.l 15-6.

74 Ver a coluna de Torquato, "Mixagem alta não salva burrice", op. cit., pp.234-5.

75 Ibidem, idem.

76 Ver a coluna de Torquato, "A família do barulho é da pesada", op. cit., pp.286-7.

77 Ver a coluna de Torquato, "Mixagem alta não salva burrice", op. cit., pp.234-5.

78 Ibidem, idem (o grifo é nosso).
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Em dezembro de 1971, Ivan Cardoso reúne um grupo expressivo para 
apresentar três curtas rodados naquele ano. Essa sessão, divulgada pela crónica 
— "Nas quebradas da noite" —, fala de perto ao cronista que é personagem de 
um dos filmes da mostra. Na vertente do cinema Boca do Lixo, os exercícios 
"autorais" — "Amor e Tara", "Nosferato no Brasil" e "Piratas do sexo voltam a 
matar" — expõem a crise da identidade através de imagens "pinceladas" com 
muito sangue, sexo e violência, construindo a versão agressiva do desencanto

de invenção e não de amaciamento cultural oficial"79 — da produtora alternativa 
Bel-Air, cujo trabalho representa uma "ruptura radical com a grande jogada da 
entregação".80 Identificado com a linguagem do cinema "marginal", o cronista 
dá destaque aos filmes de Júlio Bressane, Ivan Cardoso, Rogério Sganzerla e a 
todas as "aventuras" em superoito. E para arrematar as críticas ao "progresso" 
do cinema industrial, o cronista faz um comentário-síntese: "quem não inventa 
faz superproduções estúpidas: quem não acredita na invenção a qualquer preço 
não sabe o que é malandragem."81

Sempre mordaz, Torquato avisa que a saída para quem desconfia de 
"super-elenco, super-cores, super trilha sonora, super diretorzão" — fórmula 
mágica para despertar o povo —82 é mesmo "transar em superoito". É nessa 
brecha que a coluna "vai fundo" e redobra o espaço da notícia para as 
experiências em curta e média metragem, feitas do lado de dentro e do lado de 
fora, sem deixar passar em branco as sessões promovidas para divulgar tais 
exercícios.

79 Cf. a coluna de Torquato, "Hoje: a família do barulho", op. cit., p.277.

80 Ver a coluna de Torquato, "Quem cala consente", op. cit., pp.261-2.

81 Ver a coluna, "Mixagem alta não salva burrice", op. cit., pp.234-5.

82 Cf. a coluna de Torquato, "Tome nota", op. cit., pp. 100-2.
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83 Ver a coluna de Torquato, "Nas quebradas da noite", op. cit., pp. 185-6,

84 Cf. o ensaio de Hélio Oiticica, "Nosferato", in: Navi-Iouca, Rio de Janeiro, Gemasa, s.d.

85 Ibidem, idem.

86 Ver Ismail Xavier, "O emblema do Lixo", ed. cit., p.20.

87 Cf. a coluna de Torquato, "Quem cala consente", op. cit., pp.84-5.

88 Ver a coluna de Torquato, "Nesta banda e naquela", op. cit., pp.84-5.

de uma geração.83
Torquato em Nosferato no Brasil é o "vampiro muito louco" a viver 

a versão tropicalista do filme de F.W. Muman de 1922 — Nosferatu - uma 
sinfonia de horror. Sem a imponência do vampiro alemão expressionista todo 
poderoso, como observa Haroldo de Campos, "Nostorquato" é um "capiau"84 
perambulando sem rumo certo — um morto-vivo que encontra no sexo e no 
sangue o prazer da sobrevida na paisagem.

Na paródia ao desencanto pós AI-5, Ivan Cardoso faz humor no 
grotesto das situações e recria, em suas experiências "anarrativas", o gênero do 
"horror subdesenvolvido". Através de "meta-episódios de contínuo fluir 
repetitivo"85 as imagens não se fecham em significados limitados mas antes 
deixam em aberto a agressão e o choque como "recusa de reconciliação com os 
valores de produção dominantes no mercado".86

As realizações em curta, média e longa metragem do cinema 
experimental e alternativo são notícias na Geleia Geral de respostas dadas com 
rigor contra todas as dificuldades, todos os "grilos" e todas as espécies de 
diluição.87 Ao apresentar nomes como José Mojica Marins, Glauber Rocha, 
Rogério Sganzerla, Júlio Bressane na linha de frente do "cinema forte 
brasileiro"88, o cronista fixa uma outra classe de produtores — talvez B — para 
se contrapor à classe A do cinema aristocrata das superproduções.

Contra aqueles que "emburrecem" o público "falando tupi" e
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4.4. NOTA FINAL

"ensinando péssimas lições de história", a crónica de Torquato levanta a voz do 
"coração selvagem"— "do espírito primitivo e profundo de Glauber Rocha por 
um cinema vitorioso"89 — na defesa da "tela livre" para que o cinema recomece 
de novo a sua história de invenção.

Num tempo em que a "paisagem aguarda inquieta resoluções dos 
altos escalões", o "coração despedaçado" do poeta não consegue ficar calado 
— "sofrendo, morrendo" — na Vereda Tropical. Sem medo de "dar bandeira", 
Torquato participa do cenário cultural sem acreditar em "grandes dicas". 
Inventando a coluna da Geléia Geral, conquista um espaço e mantém a palavra 
viva e bem humorada nas crónicas do jornal Ultima Hora.

Em um tempo difícil, o cronista aprende a "transar" e a "curtir" as 
brechas no cenário cultural brasileiro para "reconhecer tudo de novo e conhecer 
tudo novo". Sem aderir à "velha troupe repetitiva" e desconfiando do grupo da 
"paração geral", Torquato participa da recomposição da paisagem calada e 
caminha na "corda bamba", observando e ouvindo as notícias que escrevem a 
história do tempo da espera.

Ao estabelecer um contato direto com o público através da escrita 
diária da coluna, Torquato sente-se vivo e encontra sentido para resistir às 
pressões da censura. O cronista não desconhece que o tempo de resistência no 
espaço da coluna é curto e por isso trata de vivê-lo de modo intenso. Falando 
muito para registrar um pouco de tudo, quer impedir que o "baixo astral" tome

89 Ver a coluna de Torquato, "Quem cala consente", op. cit., pp.261-2.
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conta da paisagem. Dizendo sim a todos os exercícios experimentais livres e 
alternativos, faz da linguagem a notícia da Geleia Geral brasileira.

A leitura das crónicas em momento algum pretendeu esgotar as 
notícias que estão lá para serem conferidas. Ao acompanhar o exercício do 
cronista, recortamos alguns assuntos que, ao longo da coluna, passaram pelas 
mãos de Torquato. Há muitas "geléias" guardadas nesses textos de 1971 e 1972 
que podem revelar a ousadia e a firmeza de quem escolheu participar da 
"loucura" para escrever a paisagem de muitas sombras e de pouca conversa.

"E chega, que a praia está aí mesmo. O sol e tal. Quem não 
se concentra vai se arrebentar. A criação contra a diluição. 
A invenção contra a invasão da velha troupe repetitiva. O 
sol contra o grilo. Suor, Pândega. Vem aí o carnaval, 
Tchau."

(12/1/72 - 4a feira)



5. ONDE ESTÃO AS OBRAS?



Os escritos de Os últimos dias de paupéria são um exercício de 
resistência pela vida. Acompanhar esse "texto-limite" significou recuperar a voz 
do poeta cantando e contando a própria experiência. Ao estudar uma obra que 
se anuncia como a vida — questão crucial para Torquato Neto — convivi com 
a transparência de um texto — "colagem" de uma experiência — e com o 
dilema de uma interpretação.

Acompanhando o poeta assumi a atitude de um comentarista que, 
para escrever um texto-leitura, recorre a um vocabulário descritivo-analítico ao 
invés de resguardar-se com um arcabouço teórico. A escolha teve a intenção de 
evitar que a voz do crítico "asfixiasse" a palavra do poeta ou se tomasse 
"impertinente" a um "exercício experimental de liberdade".

Ao longo da leitura íui além dos limites da escrita literária para 
garantir, no cenário cultural da época, na interdependência entre as linguagens e 
a vida, o sentido de uma "nova sensibilidade" que, ao se traduzir em palavras, 
determinou uma outra concepção de texto. Uma obra fora dos parâmetros da 
tradição, como a de Torquato, requer do analista a disposição para buscar na 
própria escrita do poeta o espaço em que uma abordagem crítica possa ser 
esboçada.

Avaliar letras de música, poemas, roteiros, anotações, depoimentos, 
cartas e escritos de jornal foi seguir por atalhos e desvendar trilhas à margem 
dos caminhos já percorridos pela crítica. O crivo da análise de texto, concebido 
como escrita literária, representava um percurso inviável para conviver com a 
poética de Torquato. Desmontar os escritos à procura de "achados" era dar
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poucas chances ao poeta ou até mesmo inviabilizar o reconhecimento da força 
de significação de sua obra na paisagem dos anos sessenta e setenta.

Ao propor uma leitura do lado de dentro — desvendando a viagem 
"vialinguagem" do passageiro da alegria — deixei-me guiar pela intuição de que 
o sentido de Os últimos dias de paupéria, menos do que se revelar no tecido 
das palavras, alçava vôo e se inscrevia na urdidura de um tempo difícil como o 
da passagem entre as duas décadas.

Com a escrita "colada" aos acontecimentos da época, Torquato era a 
voz de turbilhão que anunciava, nos exercícios experimentais da Tropicália, a 
medida do impossível. Na recuperação da voz que falou em meio à crise da 
linguagem, encontrei o fio condutor de uma leitura interpretativa.

Diante de uma obra construída por fragmentos, reorganizar um 
material foi um passo decisivo à procura de um sentido. Ao recortar textos e 
estabelecer outras colagens, fui descobrindo, nas fissuras do recorte, um espaço 
possível para que meu olhar escrevesse um caminho pela obra de Torquato.

Na convivência de alguns anos, com os escritos do poeta, aprendi a 
ter cautela para escutar o "lado de dentro" de sua obra. Na "idade das massas", 
a poética do anjo tropicalista sugeriu-me questões que não faziam parte apenas 
da história da literatura e nem tampouco do sentido atribuído à obra por uma 
tradição.

Buscando na crítica respostas às dúvidas que foram sendo formuladas 
ao longo do trabalho, nem sempre encontrei elementos que assegurassem a 
certeza de um discurso sobre uma obra construída como um "texto-limite". 
Muitas terminologias mostraram-se insuficientes para apreender o sentido 
experimental da linguagem daqueles anos. Alcançar um ponto de equilíbrio 
entre as concepções teóricas e a escrita de uma "nova" era não foi uma aventura 
tranquila. A opção por um discurso mais flexível permitiu-me assumir a crítica
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como um estar junto aos textos da época para que assim a própria obra e a 
paisagem cultural de um tempo falassem por si só.

Traduzir a produção de uma época que há pouco realizou suas 
manifestações é correr o risco de "tocar" os fatos, visualizar a escrita e chegar 
mesmo a sentir, no percurso da história, as razões para tais acontecimentos, 
sem, entretanto, poder oferecer em sua plenitude a interpretação da linguagem e 
da arte desse tempo.

A dificuldade para formular uma leitura crítica de algo que está 
próximo leva muitas vezes a buscar, nos "rótulos" teóricos, o disfarce para dizer 
o que ainda não é possível ser dito. E foi assim que, pela escrita do comentário 
decidi o tom que me pareceu mais harmónico a um crítico para quem a escolha 
do material — objeto de análise — recai sobre uma linguagem que é extensão 
da vida.

Sem pretender descobrir um sentido maior do que o próprio conteúdo 
da obra de Torquato Neto, construí três momentos para que o "lado de dentro" 
do poeta pudesse ser olhado mais de perto. Assim, ao localizá-lo no cenário 
cultural dos anos sessenta, recortei alguns acontecimentos para recompor, na 
colagem do meu texto, o espaço-tempo da interlocução das linguagens entre 
artistas que, no ano de 1967, "sentaram-se à mesa" para "virá-la".

Desmontando um quadro de época a fim de extrair fragmentos, 
reescrevi o exercício da Tropicália através de um recorte na década. Não houve 
intenção de explicitar a significação da História, inscrita na paisagem, ou 
mesmo, de levantar todas as idéias ou nomes que compunham a vanguarda da 
época. Para ir ao encontro do poeta, percebi que o fundamental seria recuperar 
o diálogo entre as diferentes linguagens e por ele localizar o passageiro que, 
"contra o vento", seguiu pela Vereda Tropical anunciando o canto da 
Tropicália.
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Para acompanhar a viagem existencial de Torquato, procurei, entre os 
escritos poéticos de Os últimos dias de paupéria, o traçado do passageiro da 
alegria. Ao exprimir o sentimento de uma geração, o poeta fez da própria vida a 
matéria-prima de seus versos. Vivendo uma aventura na medida do impossível 
revelou-se "perigosamente vivo" em uma época em que o "destino da poesia" 
estava nas mãos dos poetas.

A poética de Torquato — documento vivo de um tempo — é o relato 
de uma experiência cuja aventura efémera escreveu em versos uma alegria 
trágica. Ao reconhecer na viagem de vida e morte a força da "palavra cantada" 
reescrevi, através de fragmentos dos escritos poéticos, um roteiro possível para 
que o anjo louco/torto pudesse fazer o canto da anunciação ecoar mais longe.

Nos escritos da Geléia Geral redescobri o cronista a colher flashes 
no "silêncio" da paisagem cultural dos anos setenta. A colagem dos fragmentos 
da coluna do jornal possibilitou-me recuperar um Texto cuja significação se 
constrói pelo próprio sentido de resistência inscrito em cada notícia. Compondo 
a crónica no cenário repressivo da década, a voz do cronista trouxe à tona a 
sobrevida de Torquato que, à medida do impossível, soube cantar, no tempo da 
espera, até mesmo o Nada.

Enfim, a leitura de Os últimos dias de paupéria permitiu-me 
confirmar a resposta dada pelo poeta à indagação que ele próprio se faz — onde 
estão as obras? "As obras (...) são a própria vida" que esquecemos de viver.
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