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¬ RAPHAEL VIDIGAL

¬ As obras completas de
William Shakespeare foram
o presente de aniversário
que o então garoto de 11
anos pediu para o pai. Aten-
dido, ele ganharia, na se-
quência, todos os livros de
MachadodeAssis, poucoan-
tes de ser expulso do colégio
onde estudava em Teresina
(PI), sua cidade natal, sob a
acusação de exercer ativida-
des políticas no local. Prota-
gonista do documentário
“Todas as Horas do Fim”,
que estreia amanhã no cir-
cuitocomercial echegaa Be-
loHorizonte, Torquato Neto
é ainda uma figura misterio-
sa, com muito a ser desco-
berto sobre sua trajetória.

Essa constatação guiou
todo o processo conduzido
pelos diretores Eduardo
Ades e Marcus Fernando.
“Sempre trabalhei com mú-
sica, pesquisa e produção de
discos, shows, e identifiquei
oTorquatocomoumaperso-
nagem muito obscura. Todo
mundoconhecealgumacan-
ção dele, mas não sabe
quem ele é. Esse foi um pon-
to de atração para o filme”,
detecta Fernando, também
responsável pelo argumen-
to do longa-metragem.

Laureadoemfestivaisco-
mo Aruanda e Cinema dos
Sertões, nas categorias me-
lhor documentário e trilha
sonora, o filme traz narra-
ção do ator Jesuíta Barbosa.
Mortoaos28anos, aocome-
tersuicídioem10denovem-
bro de 1972, um dia após
seu aniversário, Torquato fi-
cou conhecido por assinar a
coluna“Geleia Geral”no jor-
nal “Última Hora”. Aponta-
do como principal criador
da poesia marginal, ele ja-
mais publicou um livro, mas
teve sua obra reunida em
“Os Últimos Dias de Paupé-
ria”, lançado em 84.

Nome fundamental para
a Tropicália e o cinema mar-
ginal,ohomenageadoprota-
gonizou, em 1970, o filme

“Nosferatu do Brasil”, dirigi-
doporIvanCardoso. Apelícu-
la, filmada em Super 8 (for-
mato popular à época, pelo
baixo custo) contém uma das
raras imagens em movimen-
to de Torquato. Assim como
pregavam os movimentos in-
censados pelopoeta, essapre-
cariedadeacabousendotrans-
formada em linguagem.

“Tomamos uma decisão
radical na condução do filme.
Tínhamos que colocar o Tor-
quato em primeiro plano, ele
é a personagem principal da
história. Por isso, todos os de-
poimentos foram cobertos
com imagens que dialogam
com o universo dele”, conta
Fernando. Assim, cenas pro-
duzidas pelo Cinema Novo e
o cinema marginal ilustram a
tela durante uma hora e
meia.“Háuma mensagemsu-
bliminar nessa edição, com
momentos de encaixe mági-
co. A narrativa é cronológica,
porquenonossoentendimen-
to era preciso localizar quem
era esse homem para, a partir

daí, despertar o interesse das
pessoas por sua infância, ado-
lescência e juventude”, desta-
ca o entrevistado.

Entre os depoentes, com-
parecem parceiros musicais
de Torquato, casos de Caeta-
no Veloso (em “Mamãe Cora-
gem”)eGilbertoGil(em“Lou-
vação”). Embora não tenham
feito música juntos, Tom Zé é
outro que divide a ebulição
deseus pensamentos e se afir-
ma como“parceiro de ideias”.
A abertura apresenta Jards
Macalé cantando “Let’s Play
That”,composta comTorqua-
to durante o exílio de ambos
em Londres. Nesse processo,
Fernando ainda descobriu
uma rara entrevista do poeta,
feita por um jornalista de Por-
to Alegre num festival musi-
cal de 1968. “Tem cerca de
meia hora dele falando sobre
poesia, letra de música, é o
único registro sonoro. Ter a
voz dele recuperada foi muito
importante, você vê a entona-
ção e entende melhor a cabe-
ça dele”, observa o diretor.

Poesia

DocumentáriosobreatrajetóriadeTorquatoNetochegaaocircuitocomercialeestreiaamanhãemBeloHorizonte

“Todas as Horas do Fim”

documentário narra vida

e obra de Torquato Neto

Ícone. Torquato Neto foi nome ativo nos movimentos da poesia marginal, Tropicália e Cinema Novo

Livro

7
“Por isso a minha vida,/
como o meu poema,/

não é canto, é pranto/ e sobre
ela me debruço/ observando
a corcunda precoce/ e os
olhos banzos”. Os versos en-
cerram a primeira parte de
“Explicação do Fato”, que ain-
datrazduas continuações.Se-
lecionado pelo jornalista e es-
critor Cláudio Portella para
abrir “Torquato Neto: Melho-
res Poemas”, ele comparece
ao lado de outros 102 textos
do poeta piauiense. Idealiza-
do desde 1999, o projeto só
saiudo papelagora, em2018.

“Fui amigo pessoal do pai
do Torquato, fiz uma longa
entrevista com ele em Picos
(PI), ele me visitou várias ve-
zes em casa. O Thiago Nunes
(filho de Torquato) sempre
apoiou a edição, mas os direi-
tos pertenciam à viúva, Ana

Maria Duarte, que não libera-
va”, conta Portella. O motivo
alegado para a negativa eram
disputasentre aseditorasGlo-
bal (pela qual o livro sai ago-
ra)e Rocco.Como falecimen-
to de Ana, em 2016, o único
herdeiro do casal resolveu au-
torizar o lançamento. Produ-
zidoem formato pocket(tam-
bém conhecido como “livro
de bolso”) o volume prioriza

a fase considerada de matu-
ridade do autor.

“Eliminei apenas os poe-
mas da fase mais primária
do Torquato. Para quem vi-
veu apenas 28 anos, é uma
produção muito relevante.
Contabilizando as letras de
música, colunas de jornal e
críticas, são quase 200 cria-
ções. Digo isso porque tudo
do Torquato era poesia”,
aponta Portella. “Quando se
é poeta, se traz consigo mui-
ta coisa. O poeta é, por natu-
rezaenaessência,umsercrí-
tico e contestador”, aponta.

Para o entrevistado, a
principal característica da
poesia de Torquato tem a
ver com o questionamento.
“Todo poema era um alerta
de alguém que existia e se
perguntavao porquêdeexis-
tir e estar vivo”, avalia. (RV)

Plural. Em 1970, o piauiense protagonizou “Nosferatu do Brasil”
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Seleçãodemelhorespoemas

“Mesmo que
surjam outros

querendo imitá-lo,
o Torquato cravou

um estilo, de
frases curtas,

pontuação
peculiar e um

eterno
questionamento

sobre a existência
humana e do

mundo ao redor.”

Cláudio Portella
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