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Resumo 
 

 

 

Este trabalho propõe uma análise comparativa das produções de dois autores de notória 

relevância na década de 1970 na Colômbia e no Brasil, Andrés Caicedo e Torquato Neto. Para 

tanto, dentre os inúmeros aspectos que poderiam ser postos em paralelo entre ambos, optou-se 

por um recorte que contemplasse uma leitura do modo como a experiência urbana interfere na 

complexidade de seus escritos. As relações que estabelecem com as cidades por onde 

transitaram ecoam e reverberam em seus textos. Sabendo que Caicedo e Torquato foram 

artistas plurais e se arriscaram em diversos campos da arte, nossas considerações nos levam a 

afirmar que o ambiente citadino, em suas escrituras, propulsiona o entrecruzamento das 

formas, criando um campo de contiguidade entre o sonoro, o visual e o verbal. Além disso, a 

cidade, ao se configurar como o espaço da tentativa e da impossibilidade do encontro, instaura 

formas de vida monstruosas, o que diz respeito à situação de conflito entre sujeito e território. 

 

 

 

Palavras-chave: Andrés Caicedo; Torquato Neto; Experiência urbana; Cinema; Música; 

Anos 70. 

 

 

  



 
 

Resumen 
 

 

 

Esta investigación propone un análisis comparativo de las producciones de dos autores de 

notoria relevancia en la década de 1970 en Colombia y Brasil, Andrés Caicedo y Torquato 

Neto. Con este fin, dentre los numerosos aspectos que se podrían poner en paralelo entre 

ambos, se optó por un corte que contemplase una lectura de cómo la experiencia urbana 

interfiere en la complejidad de sus escritos. Las relaciones que establecen con las ciudades    

por donde transitaron repercuten en sus textos. Sabiendo que Caicedo y Torquato eran artistas 

plurales y que se aventuraron en diversos campos del arte, nuestras consideraciones nos llevan 

a afirmar que la ciudad, en sus escrituras, impulsiona la intersección de las formas, creando un 

campo contiguo entre el sonoro, el verbal y el visual. Además, la ciudad, que se configura 

como el espacio del intento y de la imposibilidad del encuentro, establece formas de vida 

monstruosas, lo que se refiere a la situación de conflicto entre el sujeto y el território.  

 

 

 

Palabras clave: Andrés Caicedo; Torquato Neto; Experiencia urbana; Cinema; Música; Años 

70. 

  



 
 

Sumário 
 

 

 

Prelúdio 
A arte de permanecer .............................................................................................................p.9 

 

Introdução ........................................................................................................................p.18 

 

Capítulo I 
Perder-se pela cidade,  

recolher seus fragmentos 

¡Qué viva la música!, de Andrés Caicedo .............................................................................p.20 

 

Capítulo II 
Tristeresina ou uma poética da saudade 

O Terror da Vermelha, de Torquato Neto ............................................................................p.38 
 

Capítulo III 
Há monstros pela cidade: 

vampiros e canibais ...............................................................................................................p.58 

 

Considerações finais ......................................................................................................p.78 

 

Extras .................................................................................................................................p.82 

 

Bibliografia .......................................................................................................................p.85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prelúdio 
A arte de permanecer 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

Na cremosa escuridão, um homem sentado na poltrona da sala de cinema olha inquietamente 

para os lados, e não para a tela, à procura de uma alma viva que lhe ajude a construir e dar 

forma às imagens. Um corpo que passeia pelo Rio de Janeiro com uma câmera nas mãos capta 

beijos e punhaladas. Uma mulher vai do norte ao sul da cidade de Cali bailando salsa e 

fazendo amor. Máquinas de escrever em manicômios. Viagens a Teresina e Hollywood. 

Vampiros que apenas caminham e nada mais. Personagens que se perdem em seus excessos. 

Cenas que costuram um mosaico cujos fragmentos vão do palco à esquina, do apartamento 

apertado ao samba na praia. São inúmeros os elementos que se tocam na escritura, na vida e 

na experiência histórica pela qual atravessaram Andrés Caicedo e Torquato Neto. Ambos 

viveram numa América Latina dos anos 60 e 70 marcada pela violência urbana e pela 

repressão militar, pela influência estética norte-americana e pela concomitante 

problematização do imperialismo; ambos propuseram no decorrer de todos os seus escritos 

uma articulação entre a música, o cinema e a literatura; ambos fizeram de suas cidades 

(constantemente reinventadas) lugares primordiais de trânsito e fruição artística. Viajaram, se 

movimentaram – geográfica e simbolicamente – e identificaram no próprio movimento pelos 

espaços a vitalidade possível. Ambos se suicidaram precocemente, mas, ainda assim, 

deixaram uma obra complexa e volumosa, a qual, agora, caberá a nós. 

 

No ano de 1961, Torquato Neto saiu de Teresina e partiu para Salvador, onde cursou o 

segundo grau. Foi lá que conheceu Gilberto Gil, Caetano Veloso, Gal Costa, e outros 

companheiros com os quais iniciou, mais tarde, o Tropicalismo, movimento que reestruturou 

o pensamento acerca da música brasileira. 

 

Eu fui estudar na Bahia e lá encontrei, conheci um 
bocado de gente no Colégio e tal; dentre estes tinha 

um que era amigo de outro e tal e tal, e nessa 

cirandinha eu cheguei a conhecer Caetano; depois eu 

conheci Gil; depois eu fui embora pro Rio de Janeiro 
em 1962, eles ficaram lá; quando foi em 65, tem 

aquela história conhecidíssima: Bethânia foi pra Bahia 

(sic) e aí começamos a fazer música, todo mundo. Isto 
é: a gente fazia música, brincava com música, mas o 

nosso papo mesmo era cinema; era o que a gente 

queria fazer mesmo.
1
 

                                                
1
 Este trecho faz parte da entrevista com Torquato publicada em 18 de junho de 1972 pelo jornal O Dia, 

Teresina. Em 2014, a revista literária Sibila recuperou a entrevista no seguinte endereço: 

http://sibila.com.br/critica/lugares-historicos-da-poesia-torquato-neto-1972/11239. As falas de Torquato que 

recomponho a seguir também fazem parte desta entrevista. 

(Acessado em 25 out. de 2015). 

http://sibila.com.br/critica/lugares-historicos-da-poesia-torquato-neto-1972/11239


11 
 

Mudou-se para o Rio de Janeiro, onde estudou jornalismo na Faculdade Nacional de Filosofia, 

abandonou o curso no segundo ano quando ―achou que o negócio tava muito chato‖, compôs 

as canções mais emblemáticas do Tropicalismo e produziu, de 1967 a 1972, um intenso 

trabalho jornalístico como crítico de arte. Atuou nas colunas ―Música Popular‖ do Jornal dos 

Sports; ―Plug‖, do Correio da Manhã e ―Geleia Geral‖, publicada no jornal Última Hora, a 

mais significativa de todas, na qual Torquato criou um espaço de respiro e inteligência 

jornalística no contexto repressor da ditadura militar, com uma escrita que se colocava no 

limiar entre o jornalismo, a crítica e a literatura. Em suas próprias palavras, ―Geleia Geral‖  

 

Era uma coluna diária onde eu abordava problemas 

gerais. O problema de vida que nós tivemos de 

enfrentar uma geração inteira. Eu tentei, durante nove 
meses, fazer uma coluna reflexa, um ―alto-falante‖, 

um retrospecto também… exatamente no momento 

em que o Pasquim tava falindo, como uma coisa 

realmente importante, quente. Depois que deixei de 
curtir a coluna, eu deixei de fazer. 

 

Também se envolveu vorazmente com o cinema.  Além de crítico, foi ator, diretor e roteirista. 

Interpretou um vampiro no filme Nosferato no Brasil, de Ivan Cardoso, e sua imagem estará 

para sempre associada à desse personagem cabeludo de capa preta&vermelha e olhar triste, 

um tanto insólito, correndo pelas ruas de Copacabana sob a mira da lente perspicaz de uma 

super-oito.  

 

Super-oito
2
, aliás, é um formato fílmico de 8mm que nos anos 60 e 70 surgiu como uma 

possibilidade caseira e de fácil manuseamento que embutia um caráter não-profissional aos 

processos de filmagem a partir das câmeras Kodak e que, dessa forma, explorava as 

possibilidades experimentais e amadoras do cinema. A partir do método super-oito, Torquato 

desenvolveu importantes reflexões acerca das potencialidades da arte
3
. Ele sustentava a ideia 

de que com a filmagem em super-oito a própria vida e o próprio ato de filmar seriam, por si 

só, o filme. Em suas palavras, um tanto quanto irônicas mas sobretudo apaixonadas, ―cinema 

                                                                                                                                                   
 
2
 O método super-oito era um facilitador para quem queria empreender a feitura de cinema no Brasil marcado 

pela ditadura militar. 

 
3
 A maioria dessas reflexões estão presentes na coluna ―Geleia Geral‖, do jornal Última Hora. 
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é um projetor em funcionamento projetando imagens em movimento sobre uma superfície 

qualquer. É muito chato. O quente é filmar.‖ (TORQUATO, 2004, p.208. v.2).  

 

Em 1964, apresentou durante três meses um programa de rádio sobre música popular 

brasileira em Teresina
4
, mas, paradoxalmente, ainda que suas canções reverberem até hoje 

enquanto trocamos distraidamente a sintonia do rádio ou passeamos pelas feiras de artesanato 

do centro da cidade, há apenas um registro conhecido de sua voz.  Nesse áudio
5
, Torquato diz, 

numa série de considerações a respeito da música popular brasileira, que a grande maravilha 

do Tropicalismo é a sua abrangência: ―não tem que pedir a ninguém que fique toda hora 

definindo‖. Essa mesma reivindicação pelo indefinido marcou seus trabalhos.  

  

Envolvendo-se de modo tão múltiplo com a arte, refletindo ao mesmo tempo sobre música, 

literatura, cinema, artes plásticas; misturando e confundindo os suportes; colocando-se no 

papel de crítico, escritor, ator, diretor, militante
6
, leitor; seria inevitável que os reflexos de tal 

heterogeneidade não fossem marcantes em praticamente todas as empreitadas estéticas as 

quais se dedicou. 

 

Algo similar acontece com Andrés Caicedo. O envolvimento de forma múltipla com a arte foi 

também decisivo em sua vida e em suas produções. A princípio conhecido como crítico 

cinematográfico, Caicedo escreveu para diversos jornais colombianos, como El País, El 

Pueblo y Occidente. Foi ator no Teatro Experimental de Cali, escreveu peças de teatro, 

poemas. Guardava cuidadosamente sua vasta correspondência, mantendo consigo uma cópia 

de cada uma das cartas que enviava a seus amigos e familiares. Acumulou textos inacabados, 

                                                
4
 ―Na Rádio Clube de Teresina, Torquato Neto, segundo o historiador Osvaldo Lemos, ex-integrante do 

Departamento de Jornalismo da emissora, apresentou, durante certo tempo, o programa Roda de Samba. O que é 

confirmado por Djalina Elístia, na época discotecária e uma das principais auxiliadoras do poeta.‖ In.: KRUEL, 

Kenard. Torquato Neto ou A Carne Seca é Servida. Teresina: Zodíaco, 2008. 

 
5
 O áudio faz parte de entrevista que Torquato concedeu em 1968, durante o IV Festival de Música Brasileira da 

Record, para o radialista Vanderlei Malta da Cunha. Thiago, seu único filho, que tinha dois anos de idade quando 

Torquato se suicidou, teve acesso a este áudio apenas quando já era pai e achou muito curioso o sotaque baiano 

de Torquato e a semelhança que tinha com o falar de Caetano Veloso. A matéria que conta essa história está 

disponível em:  
http://oglobo.globo.com/cultura/musica/encontrada-gravacao-inedita-com-unico-registro-de-voz-de-torquato-

neto-14069434 (Acesso em 15 out. de 2015) e o áudio com a voz de Torquato pode ser escutado em: 

https://www.youtube.com/watch?v=EWfCT8qcDj0 (Acesso em 15 de out. de 2015).  

 
6
 Além de todo seu engajamento político durante o tempo que escreveu na coluna ―Geleia Geral‖, Torquato foi 

um grande militante em prol da regulamentação dos direitos autorais e crítico das grandes gravadoras, postura 

que lhe rendeu a expulsão do Sicam, Sociedade Arrecadadora e Distribuidora dos Direitos Autorais.  

http://oglobo.globo.com/cultura/musica/encontrada-gravacao-inedita-com-unico-registro-de-voz-de-torquato-neto-14069434
http://oglobo.globo.com/cultura/musica/encontrada-gravacao-inedita-com-unico-registro-de-voz-de-torquato-neto-14069434
https://www.youtube.com/watch?v=EWfCT8qcDj0
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anotações dos mais variados tipos, diários. Bem como Torquato, transitou com grande lucidez 

pelas formas da música, da literatura e do cinema, propondo modos de atravessamento entre 

elas. Manteve um pacto com a sétima arte. Via na literatura ao mesmo tempo a inutilidade e a 

única saída para a vida. Assim como no caso de Torquato, há apenas um único registro de sua 

voz – gago e tímido –, gravado pouco antes do seu suicídio, recitando um poema de Cabrera 

Infante e falando sobre como a juventude da época escolheu a música à literatura por 

encontrar em seu cotidiano as reverberações do sonoro. Paradoxalmente, foi através da 

literatura, no romance ¡Qué viva la música!, seu escrito mais paradigmático, que trabalhou 

com profundidade esta ideia, colocando a música como elemento organizador de toda uma 

juventude. 

 

Em 1974, Caicedo decide partir para Los Angeles com o objetivo quase utópico de vender seu 

roteiro cinematográfico de longa-metragem
7
 para Roger Cornan, em Hollywood. Não obteve 

sucesso. No entanto, como demarca Gastón A. Alzate, a viagem ―no fue en vano: el contacto 

con los Estados Unidos le permitió entender la estrecha relación entre la juventude de ambos 

países y el papel de la música en los cambios sociales y políticos.‖ (ALZATE, 2010, p.151).  

 

Além disso, essa viagem fez com que Caicedo se aproximasse ainda mais do universo 

cinematográfico, pois frequentava todos os dias com vívido interesse e sistematização as salas 

de cinema de seu bairro, além de acompanhar os filmes pela televisão, como lembra em 

diversas entrevistas Rosário Estela Caicedo, sua irmã mais próxima, que vivia nos Estados 

Unidos e que o manteve hospedado na época. Em certo momento da viagem, se dedicou 

unicamente a assistir a filmes, o que de fato foi a grande ocupação de sua vida. Caicedo era 

um espectador apaixonado: 

 

Después vendría mi viaje a USA, a Los Ángeles, para 

intentar vender dos guiones de horror: cuando me di 

cuenta de todo el problema de lenguaje que había de 
por medio, desistí y me dediqué únicamente a ver 

cine, mientras me durara la plata. (CAICEDO, 2008, 

p.312). 

 

                                                
7
 ―Andrés Caicedo realizó un viaje a Los Ángeles en 1974 intentando vender infructuosamente un guión para un 

largometraje que tituló The Nameless Offspring. Fue el período de su vida en el que más cine vio, dejando 

muchas notas y comentarios escritos en un cuaderno, que forma parte de su archivo personal que se conserva en 

la Biblioteca Luis Ángel Arango de Bogotá.‖. In.: CAICEDO, Andrés. El cuento de mi vida. Bogotá: Grupo 

Edirial Norma, 2008. p. 62. 
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Foi nesse mesmo período que começou a escrever ¡Qué viva la música! e a idealizar a revista 

de crítica cinematográfica Ojo al cine, que muito embora tenha contado com apenas cinco 

números foi uma das principais publicações sobre o tema na Colômbia dos anos 70. Quando 

regressou a seu país levou a cabo ambos os projetos. 

 

[...] A Colombia regresé un tanto desilusionado 

(Hollywood no existia) después de casi un año de 

pasar trabajos, de mantener un recuerdo de mi tierra 
magnificado por la distancia. Vine con la idea expresa 

de editar una revista, y a los cuatro meses ya teníamos 

en circulación nuestra Ojo al cine, que fue un éxito de 

venta y crítica. No entanto, yo había publicado crítica 
de cine en Occidente, El Espectador, El país y recién 

cuando se fundó el diário El Pueblo. Y también en la 

revista Hablemos de cine, lo que había sido uno de 
mis sueños dorados. (CAICEDO, 2008, p.28-9). 

 

A propósito do regresso, a viagem e o deslocamento sempre marcaram as produções de 

ambos, a exemplo da ida de Caicedo a Los Angeles e também do regresso de Torquato a 

Teresina, pouco antes de se suicidar, onde gravou O Terror da Vermelha, sua única 

experiência como diretor de cinema. Torquato cruzou o país e voltou a sua cidade para 

finalmente pegar uma super-oito nas mãos e percorrer as esquinas que lhe eram familiares, 

por prazer ou por dor. 

 

A poética de Torquato está sempre na iminência da despedida, assim como a de Caicedo. 

Diante do adeus inevitável, o deslocamento configura uma forma de inventar o mundo, os 

mundos, outros mundos possíveis. Não são poucas as canções de Torquato que fazem 

referência a um imaginário ligado ao movimento e ao deslocamento. ―Andarandei‖ justapõe a 

despedida à vontade de viver; ―A rua‖ desenha uma cartografia da cidade de Teresina a partir 

de uma voz que caminha e rememora; ―A coisa mais linda que existe‖ fala da alegria do 

encontro ao acaso no Rio de Janeiro. Do mesmo modo, os escritos de Caicedo se elaboram 

tendo a cidade de Cali como ponto central. São adolescentes que percorrem suas ruas; que 

assistem ao espetáculo pela janela; que enfrentam as contradições da grande cidade com amor 

e ódio; que se deparam com geografias interrompidas pelas subjetividades que as atravessam. 

Quando tinha quinze anos, Caicedo escreve o conto ―Infección‖, manifesto em tom profético 

acerca da repulsa que lhe causa a cidade de Cali, mostrando desde muito jovem sua dicção 

furiosa: ―(Sí, odio a Cali, una ciudad con unos habitantes que caminan y caminan… y piensan 

en todo, y no saben si son felices, no pueden asegurarlo [...]. Odio a Cali, una ciudad que 
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espera, pero no le abre las puertas a los desesperados.‖ (CAICEDO, 2003, p.12), mas dirá 

também em ―Por eso yo regreso a mi ciudad‖ que ―el cielo claro de esta ciudad, que también 

se deja ver de mí porque sabe que yo soy un habitante de aquí, que aquí es la única parte que 

yo puedo substir y ser feliz [...]‖ (Idem. p.20). Nesse sentido, Cali está em constante estado de 

tensão em sua escritura, abrangendo significados múltiplos. Ambos falam do insistente calor 

de suas cidades. Teresina, Cali e Rio de Janeiro continuam demasiado quentes. Vampiros e 

canibais perambulam pelo verão tropical. 

 

Em Caicedo e Torquato, o deslocamento não deve ser entendido apenas geograficamente, ou, 

nos termos de Torquato, o movimento é primordialmente um modo de ―ocupação do espaço‖ 

que consequentemente inventa e reelabora espaços já existentes articulando seu significado 

simbólico. Seus corpos desenham mapas e rasuram a paisagem. 

 

Bastante difícil seria imaginar a repercussão de tudo o que Torquato e Caicedo produziram 

sem o trabalho voraz de compilação e edição de seus melhores amigos. Por certo, a 

importância destes para a construção de uma obra – e de uma vida – foi identificada e 

reiterada por ambos. Caicedo declara que é pela interferência de seus amigos que sua obra se 

desdobrará. Em suas cartas e em suas anotações, ele deixava claro como esperava que seus 

companheiros dessem continuidade aos seus textos, apontado para o trabalho que teriam ao 

organizar a dispersão de seus escritos. Luis Ospina, Sandro Romero Rey e Carlos Mayolo, 

além de estarem juntos de Caicedo em empreitadas como a fundação da revista Ojo al cine e a 

direção do Cine Club de Cali
8
, foram os principais organizadores e divulgadores de toda sua 

produção. ―Si dejas obra, muere tranquilo, confiando en unos pocos buenos amigos‖
9
, é a 

sentença premonitória da protagonista de ¡Qué viva la música!, María del Carmen, logo ao 

final do livro, quando ela se dispõe a enumerar uma série de conselhos para o leitor.  

 

Também são diversas as vezes que Torquato atribui a existência das produções artísticas ao 

encontro e à união dos amigos. ―Sabe o que é uma cantora?‖, dirá a respeito de Gal Costa, 

                                                
8
 ―El Cine Club de Cali tiene su antecedente más inmediato en el Cine Club del TEC (Teatro Experimental de 

Cali), del que estaba encargado Andrés Caicedo hacia 1970. Luego el Cine Club cambia su sede a la Ciudad 

Solar y posteriormente al Teatro San Fernando.‖. Disponível em: http://www.luisospina.com/archivo/grupo-de-

cali/cine-club-de-cali 
Acesso em 25 out. de 2015. 
 
9
 Não podemos deixar de dizer que muito da imagem de ―menino maldito‖ que se criou em torno de Caicedo está 

também atrelada ao modo como seus amigos conceberam seus escritos. 

 



16 
 

―começa pela zona do repertório (e aí começam a entrar, é claro, os amigos, desde que Deus – 

sempre – os faz e os junta), passa pela observação menos caduca do público que assiste aos 

seus shows e compra seus discos e culmina, é óbvio, no que canta.‖ (TORQUATO, 2004, 

p.273, v.2). Do mesmo modo, podemos pensar nas inúmeras composições feitas por Torquato 

em parceria com Gilberto Gil e Caetano Veloso que se fazem conhecidas por vozes que não 

são a sua. Podemos também pensar no fato de O Terror da Vermelha ter sido montado apenas 

em 1973, depois de sua morte, por Carlos Galvão, mesmo ano de publicação de Últimos Dias 

de Paupéria, reunião de seus poemas, canções e anotações organizada por Waly Salomão e 

Ana Maria Duarte, sua ex-companheira. Como lembrado por Paulo Leminski, ―como Buda, 

Confúcio, Sócrates ou Jesus, Torquato não deixou livro‖, coube aos que eram mais próximos 

a ele a primeira tentativa de organização. Caicedo e Torquato eram artistas do convívio, e 

ainda que suas vidas estivessem em estreita relação com suas produções, o que fizeram foi 

articular suas obras para além de si, construindo arestas – e evidenciando essa construção –  

para a atuação de outros. 

 

Em 1971, por problemas que tinha com o álcool, Torquato esteve internado voluntariamente 

no Hospital Psiquiátrico Pedro II, em Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro. Nesse período 

escreveu uma série de anotações que viriam a ser conhecidas e publicadas como Diário 

d’Engenho de Dentro, no qual percebemos – hoje com maior clareza – um intenso diálogo 

com os seus demais escritos, de modo que encontramos ali, antecipadas ou repetidas, 

passagens inteiras de suas críticas de arte ou de suas canções. Caicedo também se submeteu a 

um procedimento de desintoxicação, em junho de 1976, na Clínica Psiquiátrica Santo Tomás 

de Bogotá, quando tentou se suicidar pela segunda vez. A escrita fez parte de seu processo de 

recuperação e, por indicação médica, escreveu um resumo de sua vida até então, o que 

resultou numa breve autobiografia. O texto não se diferencia muito de tudo o que fizera até 

então.  

 

Torquato já havia proposto: falar de si, não de modo autorreferencial, mas numa simulação e 

multiplicação do eu que se desdobra no intuito de criar e criar-se. Autobiografias precoces. 

 

Fale de você. Conte o que você passou. Vamos falar 

da gente e nem precisa falar de ninguém. Deixem os 

otários curtirem passadismo, literário ou não, não se 

descuide, fale de você, conte, se vire. A nossa vida, à 
parte a gente, explica tudo. Autobiografias – precoces. 
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Poesia, vida e morte, o coração vagabundo querendo 

guardar o mundo, serestas. (TORQUATO, 1973, 

p.35). 
 

O que não poderia ocorrer de outra maneira, senão pela arte. 

 

Así se da cuenta uno de que el arte es más organizado 

que la vida, que si en el arte hay confusión y pena, 

cuando la transmite es para diversión. (CAICEDO, 

2008, p.118) 

 

Torquato Pereira de Araújo Neto nasceu no dia 9 de novembro de 1944 na cidade de Teresina 

e morreu no dia 10 de novembro de 1972, no Rio de Janeiro, um dia depois do seu aniversário 

de vinte e oito anos, quando abriu o gás do banheiro. Antes disso, se desfez de sua coleção de 

literatura de cordel, queimou alguns de seus textos e, num gesto simbólico de implosão do 

literário, destruiu sua máquina de escrever. Deixou, no entanto, uma carta de despedida que se 

inicia com a palavra FICO, em caixa alta, apontando paradoxalmente para uma insistência em 

permanecer, para a urgência do ―ficar‖. Luis Andrés Estela Caicedo se suicidou no dia 4 de 

março de 1977, aos vinte e cinco anos, no mesmo dia em que recebera o primeiro exemplar 

impresso de seu único romance publicado em vida, ¡Qué viva la música!, ingerindo 60 

comprimidos de secobarbital. Reivindicou a seus amigos que o fizessem permanecer. Ambos, 

Caicedo e Torquato, fizeram de suas vidas e das vidas que inventaram para si o próprio 

material para suas composições artísticas. Ambos, num contexto político marcado por terror e 

restrições, fizeram da experimentação e de seu potencial interventivo espacialmente um modo 

de existência.  

 

As intersecções entre a música, a literatura e o cinema e o modo como essas formas se 

tangenciam numa experiência empreendida pelo espaço da cidade serão basilares para um 

pensamento que, ao deslocar barreiras entre as formas, problematiza a literatura pelo seu fora 

e pelo que lhe escapa – e que lhe escapando a constitui. Este ponto será central em nossa 

reflexão. Os elementos descritos até aqui irão ecoar e iluminar as arestas. Nesta leitura a qual 

me dispus a fazer, reconheço, antes de mais nada, que só é possível aproximar duas escrituras 

considerando o abismo que há entre elas. Que a aproximação que proponho seja também uma 

celebração das diferenças. 
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Podemos dizer que a prática literária é atravessada pela interferência de formas que 

comumente, e num viés dicotômico, são consideradas ―não-literárias‖. Se assim for, podemos 

ainda questionar as categorias formais da arte e pensar a literatura como um desdobramento 

constante das tensões entre essas interferências, tendo em vista que a literatura não é sempre o 

que foi e que a fronteira que a separa de outras formas está sempre ruindo. Partiremos dessas 

hipóteses para desenvolver uma análise comparativa das produções de Andrés Caicedo e 

Torquato Neto, levando em conta as articulações que propõem entre as formas e o modo como 

isso está vinculado à experiência urbana. Neles, a cidade aparece como o espaço possível para 

o entrecruzamento das formas e suportes. 

 

No primeiro capítulo, ao empreendermos uma leitura do romance ¡Qué viva la música!, de 

Andrés Caicedo, buscaremos analisar o modo como a música se inscreve em seu potencial 

experimental e desterritorializante (DELEUZE, 2004), o que está atrelado, como identificado 

por Gastón A. Alzate, ao ―descentramento da palavra‖ (1996) em sua escritura. Trazendo à 

luz outros escritos de Caicedo que conversem com o romance em questão, problematizaremos 

o modo como a cidade – enquanto espaço do encontro – se configura como o espaço da 

experiência estética. 

 

No segundo capítulo, tendo como fio condutor o poema-roteiro de O Terror da Vermelha, nos 

propomos a transitar pelo mosaico escritural que Torquato Neto construiu ao longo de sua 

vida. O objetivo será analisar como no texto em questão se desenvolve o problema da 

experiência urbana e o modo pelo qual este problema está vinculado ao movimento, ao 

deslocamento e ao imaginário simbólico da viagem. Para elaborar essa questão, Torquato 

criará tensões, correspondências e afastamentos entre as possibilidades da palavra e da 

imagem, numa tentativa de ressignificar a linguagem literária e fílmica.  

 

Finalmente, no terceiro capítulo, iremos propor uma leitura que avalie as figuras monstruosas, 

tão recorrentes na escritura de ambos, e suas relações com a experiência urbana e com o 

contexto cultural e político no qual viveram. Desse modo, a cidade, além de propulsora do 

entrecruzamento entre as formas estéticas, se estabelece igualmente como espaço 

problematizador das formas de vida. 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I 

 

Perder-se pela cidade, recolher seus fragmentos 

¡Qué viva la música!, de Andrés Caicedo 
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Cuando esté grande no voy a hacer más poemas 

porque de chiquita hice muchas cosas cuando esté 

grande me convertiré en flor 

 
Maria de las Estrellas 

 

 

 

¡Qué viva la música!  é uma saudação celebrativa dessas que fazemos a amigos em datas 

especiais. Ao mesmo tempo, é como uma tentativa de evidenciar certa vivacidade – vejam que 

viva é a música! –, ou ainda uma surpresa diante de tal vivacidade, um alegre espanto frente à 

sua potência. Publicado em 1977 pela editora Colcultura, ¡Qué viva la música!, o romance 

mais ambicioso e certamente o texto mais conhecido de Andrés Caicedo, além de ter 

significado um marco na literatura urbana colombiana dos anos 70, foi também um elemento 

central para a construção da imagem de Caicedo enquanto escritor, já que, quando tinha 

apenas vinte e cinco anos, cometeu suicídio no dia em que recebera o exemplar número um do 

livro.  

 

Na primeira página do romance, os cabelos loiríssimos de María del Carmen, a protagonista 

da trama, são comparados ao da atriz do cinema norte-americano Lilian Gish, que estrelou 

uma gama considerável de filmes memoráveis nos primeiros anos de Hollywood dirigidos, 

por exemplo, por David Wark Griffith. Sem conhecer muito sobre cinema ou sobre ícones do 

mundo artístico, Del Carmen se perguntava quem seria esta mulher a quem lhe comparavam: 

provavelmente uma cantora famosa – dizia –, mas se surpreende ao descobrir que na verdade 

tratava-se de uma estrela do cinema mudo. ―Todo ese tiempo me la he venido imaginando 

com miles de collares, cantando, rubia total, a una audiencia enloquecida. Nadie sabe lo que 

son los huecos de la cultura.‖
10

 (CAICEDO, 1977).  Desse modo, logo de início, a mudez e a 

voz são contrapostas – por um lado, a figura da atriz do cinema mudo dos anos vinte; por 

outro, a cantora efusiva com características do mundo pop que habitava a imaginação da 

protagonista e o imaginário cultural da juventude da época. O fato de Maria del Carmen se 

identificar com essa segunda figura, a da cantora com colares que lançava sua voz para uma 

―audiencia enloquecida‖, já nos dá pistas sobre as características que marcarão não apenas a 

                                                
10 Todas as citações do romance foram retiradas de sua versão online disponível em: 

http://letras.s5.com/quevivalamusica.pdf. Acesso 25 de out. de 2015. Doravante, a referência à obra não será 

citada. A tradução para o português feita por Luis Reyes Gil e editada em 2015 pela Editora Rádio Londres 

também nos auxiliou. 

 

http://letras.s5.com/quevivalamusica.pdf
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ela, mas a todos os demais personagens no decorrer da narrativa: o desbunde, o excesso, a 

alegria melancólica e festiva, algo que se aproxima do complexo caráter destrutivo elaborado 

por Walter Benjamin (2013, p.97), sobre o qual ele dirá ser sempre jovial e alegre, tendo 

como lema apenas o ímpeto de ocupar espaços, de estar sempre rodeado de pessoas para que 

sejam todas elas testemunhas de sua eficiência, que desafia a má compreensão e que vê 

caminhos por toda parte justamente por não ver nada de duradouro. 

 

María del Carmen é uma jovem burguesa que vive ao norte de Cali e que decide deixar para 

trás estudos e família, bem como qualquer outra ordem ou convenção social, para partir em 

direção ao sul da cidade e viver uma vida de perigos e prazeres embalada pela música, numa 

viagem empreendida pelas ruas de sua cidade, pelas festas, pelas drogas e pela prostituição. 

De todas as personagens inventadas por Andrés Caicedo, talvez María del Carmen Huertas 

seja aquela que sintetize melhor a proposta de seus escritos e de seu projeto estético no que 

diz respeito ao modo como a experiência urbana está relacionada à fruição estética. Isso 

porque a imagem da mulher adolescente burguesa que vive numa grande cidade, desigual 

como todas são; suas relações fatais com os companheiros, sempre a um passo da morte; sua 

percepção da arte enquanto inseparável da experiência cotidiana; seu ódio e seu amor pela 

cidade de Cali são elementos atrelados ao imaginário de uma juventude urbana da qual 

Caicedo além de ter feito parte se dedicou a elaborar em sua escritura. 

 

Ainda na primeira página do romance, quando María Del Carmen admite desconhecer quem 

foi Lilian Gish, dimensiona sua experiência com a arte para o campo do ―não-saber‖, por 

meio da frase um tanto quanto misteriosa ―nadie sabe lo que son los huecos de la cultura‖. No 

entanto, esses buracos de ignorância que a personagem demarca serão sua potência para 

inventar possibilidades de convívio com a arte. ―Todos, menos yo, sabían de música‖, falará a 

seguir sobre si mesma, chamando a atenção do leitor para sua suposta inabilidade em relação 

ao tema. São diversos os momentos em que a inabilidade da personagem é evidenciada no 

decorrer do romance. Nas primeiras festas noturnas que começa a frequentar na casa de Flaco 

Flores, Del Carmen, por não saber falar inglês, precisa da ajuda de seu amigo Ricardito, ―el 

miserable‖, que lhe serve de intérprete. Não compreender as letras das canções que tanto a 

comoviam e instigavam, além de dizer muito sobre uma América Latina em meados dos anos 

setenta marcada pela tensão da influência artística norte-americana e da concomitante repulsa 

ao imperialismo, a coloca, por um lado, num aparente estado de dependência em relação a 
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Ricardito, ―Ven, setémonos. No en la mitad de todo el mundo, porque me da pena que nos 

oigan. Tradúceme al oído. Eres mi intérprete.‖, e produz, por outro lado, possibilidades de 

tradução à margem do tradicional. De modo inventivo, as traduções as quais María Del 

Carmen recorre extrapolam as possibilidades da palavra, pois não se limitam a ela, pelo 

contrário, transbordam para outros campos da linguagem, desde o corpóreo ao afet ivo. ―Oh 

Ricardito Miseráble – dije emocionada –, toda esa gente sabe inglés. Míralos no más en que 

comunión están. ¿Tú sabes la canción?‖. Pois se María del Carmen, como é visível nessa 

passagem, associa o fato de todos conhecerem um idioma à condição essencial para a 

comunhão, ao se deparar com sua limitação idiomática – uma dentre as tantas limitações 

intelectuais da personagem – investe num viver em comum que não se paute na identificação 

linguística, mas que elabore outras possibilidades expressivas. Afinal de contas, as traduções 

que Ricardito faz das canções dos Rolling Stones sussurrando em seu ouvido enquanto ela 

sorri distraidamente para o grupo de amigos são, como diz o próprio Ricardo, ―traduções 

melhoradas‖, e talvez o sejam porque incorporam aspectos extra-linguísticos, como por 

exemplo o próprio ato de sussurrar ao ouvido. Há um empenho afetivo investido nessa 

experiência: ―[...] Hasta mejoré la versión. La letra que te dicté es mejor que la original de 

esos matachines‖. 

 

Para se envolver com a linguagem musical e com a arte María del Carmen faz do amadorismo 

sua linha de fuga. Pois ela mesma, em tudo o que se dispõe a fazer, é uma amadora (a saber, 

amador: derivado do latim ―amare‖: aquele que faz por amor), postura que diz respeito a um 

rechaço à especialidade. Se seguirmos o pensamento de Jacques Rancière, podemos dizer que 

esse amadorismo por si só ―é uma posição teórica e política, a que recusa a autoridade dos 

especialistas, sempre a reexaminar o modo como as fronteiras entre suas áreas se traçam na 

encruzilhada das experiências e dos saberes‖ e que configura o pensamento e a experiência 

estética numa ―política de pessoas que não têm conhecimento sobre as formas artísticas‖ 

(RANCIÈRE, 2012, p.16). ¡Qué viva la música! conta a história do processo de educação 

musical pelo qual passa María del Carmen, mas conforme essa primeira explanação a respeito 

verificamos que essa ―educação‖ se configura numa recusa à aprendizagem sistematizada 

dando espaço a um saber amador que problematiza as ―inteligências‖ (RANCIÈRE, 2002).  

 

O envolvimento de Del Carmen com a música é marcado não apenas pela inexperiência, mas 

também pelo abandono, pois sua trajetória ao encontro com a música tem início quando ela 
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deixa seu grupo de estudos marxistas, como aparece no começo do relato: ―Yo lo que quiero 

es empezar a contar desde el primer día que falté a las reuniones, que haciendo cuentas lo veo 

también como mi entrada al mundo de la música, de los escuchas y del bailoteo‖. Este 

abandono configura um salto em sua vida, a condição primeira para a experimentação na qual 

mergulhará e diz respeito à abdicação de um determinado modo de conhecimento que remete 

a modelos institucionalizados de aprendizagem. De certa maneira, isso diz respeito a uma 

negação à adultez, posicionamento que para María Del Carmen não se relaciona a uma visão 

romantizada da juventude, pois, como ela mesma afirma em determinada passagem, ―no me 

convencen esas nostalgias reaccionarias: pretender no seguir creciendo, eso es nostalgia. No, 

yo crecía, y en compañía, alabada, mimada, imitada.‖; mas está ligada a uma tentativa de 

fazer com que o estado da inexperiência se configure como uma potência para a ação. 

 

Parece-nos relevante estabelecer tal demarcação, pois além de toda a obra de Caicedo ter sido 

produzida no período em que ele mesmo era um adolescente, sua temática gira em torno de 

jovens que renegam a adultez enxergando nela o momento de entrega aos modelos 

estagnados.  

 

Andrés Caicedo detestaba a los adultos por el hecho 

de ser adultos. Actitud muy propia de todos los 

prematuros. Recuérdese a Alfred Jarry con su inmortal 
Ubú, construido a partir de un retrato sarcástico de su 

profesor de Física. La burla y el desprecio parecen ser 

un buen gozne para abrir ciertas puertas. 

(GONZÁLEZ, 2012). 

 

Em carta para seu amigo Carlos Alberto, Caicedo dirá que ―Eso que yo escribía antes era lo 

que ahora y con un esfuerzo inmenso, trataba de perfeccionar: literatura de adolescentes.‖ 

(CAICEDO, 2008, p.125). Não sucumbir à miopia dos que vivem na cidade e armar-se de 

sonhos para não perder a visão é um conselho que María del Carmen dará ao leitor logo ao 

final da novela; conselho que integra uma longa lista de muitos outros dentre os quais 

podemos destacar a recusa a uma determinada seriedade característica dos que crescem: 

―Nunca permitas que te vuelvan persona mayor, hombre respetable. Nunca dejes de ser niño, 

aunque tengas los ojos en la nuca y se te empiecen a caer los dientes. […] Nunca te vuelvas 

una persona seria. Haz de la irreflexión y de la contradicción tu norma de conducta.‖.  
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A habilidade não especializada terá sua realização plena a partir do movimento empreendido 

pela cidade e pelas possibilidades experimentais que se inscrevem nos espaço citadino. ―Toda 

la obra de Andrés Caicedo parte, depende y se inscribe en la ciudad de Cali‖ (REY; OSPINA, 

2010, p.10) é o que dizem Sandro Romero Rey e Luis Ospina, grandes amigos de Caicedo e 

organizadores de boa parte sua obra, no prefácio do livro Calicalabozo. A respeito do título 

do livro, afirmarão que ―el titulo Calicalabozo creemos que habla por sí sólo acerca de su 

significado. Este era el nombre que Caicedo siempre quiso para su colección de cuentos, una 

vez publicados. Entre sus notas, encontramos varios proyectos de unificación de los relatos, 

siempre bajo el mismo título.‖ (Idem. p.25). 

 

Nesse livro, as histórias se desenrolam a partir da invenção de subjetividades que 

imprescindem do espaço citadino para existir. Se pensarmos a cidade de acordo com uma das 

definições que Doreen Massey nos oferece acerca do espaço, podemos compreender com 

maior clareza sobre a multiplicidade que lhe é característica: 

 
el espacio es la esfera de la posibilidade de la 

existencia de la multiplicidad: es la esfera en la que 
coxisten distintas trayectorias, la que hace posible la 

existencia de más de una voz. [...] Si el espacio es en 

efecto producto de interrrelaciones, entonces debe ser 

una cualidad de la existencia de la pluralidad. La 
multiplicidad y el espacio son constitutivos. 

(MASSEY, 2005, p.104) 

 

Assim, podemos considerar que a multiplicidade derivada do espaço urbano dá espaço 

também para uma multiplicidade de ―inteligências‖ (RANCIÈRE, 2012). Trabalhando as 

possibilidades de movimento do corpo pela cidade e a consequente composição e articulação 

de territórios a partir desse impulso, ¡Qué viva la música! é um livro que nos transporta e 

remete insistentemente para o seu fora. Seja pelas músicas que somos convidados a escutar ao 

longo das páginas, seja pelas inúmeras referências aos espaços da cidade de Cali, seja pelo 

esboço da própria vida de Andrés Caicedo delineado ali, o trânsito proposto sugere ao leitor 

um exercício de deslocamento do literário, de modo que para considerá-lo enquanto tal seja 

necessário abranger cada um dos elementos que compõem o livro. Por isso, talvez possamos 

encontrar nas epígrafes, esses elementos extra-textuais que ao mesmo tempo contribuem para 

a economia significativa do livro, pistas relevantes sobre o que virá adiante.  
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“Qué rico, pero qué bajo, Changó” 

 Canción popular. 

 

A primeira delas é um trecho da canção ―Cabo E‖, cantada pela dupla Richie Ray e Bobby 

Cruz, intérpretes de grande parte das canções que aparecerão na narrativa e certamente os 

músicos mais referenciados do livro. São eles que delineiam a relação de María del Carmen 

com a salsa, além de serem uns dos preferidos de Caicedo, conforme encontramos em 

diversas passagens de seus escritos (CAICEDO, 2007). Serão eles também os grandes 

protagonistas musicais da novela e representantes da salsa, ritmo musical que, como lembra 

Javiera Barrientos, ―surge gracias a músicos latinos de primera o segunda generación en 

Estados Unidos, sobre todo Nueva York durante la década de los sesenta, aúna ritmos 

heterogéneos provenientes de la cultura afrocubana, el jazz y estilos centroamericanos como 

la cumbia, la rumba o la conga‖ (BARRIENTOS, 2012). Em suas canções, os músicos 

fundiam a salsa, a música clássica e o rock, mescla fundamental para compreendermos o 

percurso empreendido por María del Carmen que se inicia, como dissemos no início, em seu 

bairro de classe média, ao norte, onde vivia e frequentava festas de rock na casa de seus 

amigos, até desembocar no sul, onde descobre, com grande entusiasmo, a salsa. No entanto, 

para nós, é importante ressaltar que, muito embora o rock e a salsa habitem espaços 

geográficos distintos no romance, ambos os ritmos convivem num mesmo território simbólico 

(Idem.) figurado pela vida de Del Carmen e de seus companheiros.  

 

A segunda epígrafe faz remissão a Malcolm Lowry, escritor inglês que na adolescência 

decidiu embarcar numa viagem de navio em direção ao extremo oriente durante meses, o que 

foi apenas uma das longas travessias que marcaram sua vida e sua escritura. 

 

“Con una mano me sostengo y con la otra escribo”  

Malcolm Lowry cruzando el Canal de Panamá 

 

Lowry tinha problemas com alcoolismo, assim como as personagens que ele inventou para 

contar suas histórias. Da mesma forma, bem como elas, empreendeu longas viagens rumo ao 

desconhecido. Seus livros carregam inegáveis resquícios autobiográficos, confundindo, bem 

como em Caicedo, os planos da vida e do literário.  
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A escritura de Caicedo é um espaço de múltiplas intersecções. Não apenas na novela sobre a 

qual nos detemos agora, mas em praticamente tudo o que produzira, identificamos a 

contiguidade entre a voz autoral e a voz ficcional, bem como um rol de correspondências que 

criam uma integração entre as formas. Em ¡Qué viva la música!, as falas das personagens são 

intercaladas a letras de canções e passagens literárias que ora são referenciadas ora se 

misturam ao fluxo do relato; bilhetes são dispersos por entre as páginas; o diagnóstico 

psiquiátrico de Ricartido, el Miserable, estabelece um corte repentino na narrativa, assim 

como suas ―traduções melhoradas‖ das letras do Rolling Stones. 

 

 

 

Imagem 1: Diagnótico psiquiátrico de Ricardito na edição brasileira, Editora Rádio Londres, 2015. 

 

 

Dessa forma, é possível dizer que há em ambas as epígrafes uma antecipação de duas 

características da novela: a primeira delas diz respeito à justaposição do som e da palavra, do 

musical e do literário, particularidade que Barrientos destaca em Caicedo ao apontar que em 
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sua obra ―palabra y música realizán una acción de clarificación y enriquecimiento recíproco‖ 

(BARRIENTOS, 2012). A segunda, que nos traz a imagem do barco, e também da deriva ao 

qual ele está associado desde o barco ébrio de Rimbaud, remete a escritura ao trânsito e ao 

movimento. É um tanto quanto imagética a sucinta passagem de Lowry que Caicedo nos 

apresenta. É muito tangível para nós, enquanto leitores, a figura desse escritor que 

corajosamente se equilibra sobre o implacável movimento do mar enquanto segura firme sua 

caneta, como se fosse um bastão dos equilibristas circenses.  

 

O crítico colombiano Gastón A. Alzate irá identificar em Caicedo ―una propuesta de 

contracultura‖ caracterizada pelo descentramento que vai do verbal para o sonoro. ―La letra de 

la música cumple [...] el papel ideológico de encarnar un nuevo lenguaje verbal, es la guía 

espiritual del joven, es lo que le da a lo cotidiano un sentido transcendente‖ (ALZATE, 1996, 

p.153). Alzate irá afirmar ainda que Caicedo identifica um estado de pré-emergência na 

cultura latinoamericana e que constrói uma proposta de resistência apocalíptica na qual a 

música e as drogas se converterão em valores coletivos na cidade contemporânea, 

substituindo qualquer tipo de ordem social, histórica ou religiosa (Idem, p.157). Todas essas 

instâncias, em verdade, são substituídas pela música na vida de María de Carmen. A música 

demarcará o tempo e os momentos históricos, tanto coletivos quanto individuais, da mesma 

forma que substituirá as instituições familiar e escolar. Como na cena em que ela faz um 

telefonema para seus amigos marxistas falando sobre o necessário abandono do rock: ―Acabo 

de descubrir la salsa a la astilla. Hay que sabotear el Rock para seguir vivos". Muito mais do 

que uma tentativa de sabotagem à cultura norte-americana imperialista, as falas da 

personagem apontam para uma postura que localiza o jogo político inerente à estética. 

Adiante, ela continua, mostrando que a salsa é o seu maior aporte: 

 

Y si hablaban de la necesidad de organizar 

movimiento para sacar al nuevo rector, yo salía con 

qué: "tumba victoria que yo aquí no me quedo", y me 
paraba odiosa, amenazando: "dame Salsa, Salsa es lo 

que quiero". Les daba la espalda y retumbaba el 

cemento. 

 

A educação musical de María del Carmen toma o primeiro plano em relação a qualquer outro 

tipo de doutrinação social e política. Agenciando várias esferas vitais e colocando em xeque 

qualquer outro tipo de elemento regulador que não seja a arte, Del Carmen nos apresenta a 

música funcionando, por exemplo, como demarcadora da História, delimitando a partir dela o 
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nascimento de sua geração: ―Fue allí cuando los columnistas más respetables empezaron a 

diagnosticar un malestar en nuestra generación, la que empezó a partir del cuarto LongPlay de 

los Beatles, no la de los nadaístas
11

 [...]‖; demarcadora, também, de sua posição intelectual – 

ou sua repulsa pelo que dogmaticamente é assim categorizado – que ela caracteriza pelo 

espírito festivo, regido justamente pelo ritmo musical: ―Nadie se preocupaba de comparar 

inteligencia o profundidad de pensamiento. Yo siempre me supe dotada de espíritu para la 

rumba y nada más [...]‖; além de suas inclinações e preferências estéticas: ―Sé que soy 

pionera, exploradora única y algún día, a mi pesar, sacaré la teoría de que el libro miente, el 

cine agota, quémenlos ambos, no dejen sino música.‖. 

 

É importante frisar que sua ligação com a música não está associada aos discos, ou seja, à 

materialidade de seus meios, pois nesses objetos Del Carmen enxerga a imobilidade, a 

estagnação ―si junto discos me va a dar por oírlos aquí adentro. Me voy a volver una sombra 

de melancolía, y de allí al tango no hay sino un passo‖. Sua ligação com a música, sim, tem a 

ver com o movimento e a deriva por Cali. Pois é dessa maneira que ela inscreve em seu 

próprio corpo um potencial para o trajeto, ao qual o leitor é também convidado. Ao final do 

livro, por exemplo, acompanhadas do aviso que recomponho a seguir, estão listadas todas as 

músicas que impulsionaram o percurso de Maria del Carmen por Cali. Como apontado por 

Jimena Barrientos, é interessante notar que Caicedo coloca uma série de canções como a fonte 

primordial do relato – que resulta na trama do livro – de sua protagonista (BARRIENTOS, 

2012). Nesse gesto, somos estimulados a transitar pelas formas literárias e musicais e a nos 

aproximar das referências que acompanharam María del Carmen e que estão dispersas por 

toda a novela, expandindo, dessa forma, nossa leitura. A música é apresentada em seu caráter 

cotidiano, nos modos mais espontâneos de atravessar a vida e os espaços da cidade: 

 

Que la autora ha necesitado, para su redacción, de las 

canciones que siguen, tiene que sonar evidente para el 

lector aguzado. De todos modos, se ha procurado 
localizar intérprete de las versiones preferidas (de un 

mismo ternilla antiquísimo africano) y sello de disco 

(pirata aún). Pero he escuchado casi todo el material 
que ella menciona a través de puertas abiertas, radios 

                                                
11

 O movimento nadaísta foi um movimento literário que gerou uma agitação intelectual nos anos 50 e 60 na 

Colômbia, um projeto de subversão cultural cujo manifesto se iniciava da seguinte maneira: ―El Nadaísmo, en un 

concepto muy limitado, es una revolución en la forma y el contenido del orden espiritual imperante en Colombia. 

Para la juventud es un estado esquizófrenico-consciente contra los estados pasivos del espíritu y la cultura‖. In.: 

BORBA, Juan Gustavo Cobo. ―El Nadaísmo‖. In.: Manual de Literatura Colombiana, Bogotá: Planeta, 1988.  

p.197. 
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o en los buses. Así que mi lista avanzará a medida que 

escasee la información. Las canciones precedidas de 

asteriscos son caballerías sin interés alguno. 

 

São diversos os apontamentos que indicam que a literatura colombiana dos anos sessenta 

começa a ter a cidade como um dos seus elementos centrais. Ressaltando o papel fundamental 

que este contexto exerce na literatura latino-americana desde o princípio do século XX, 

Willian A. López nos coloca duas razões para que isso seja estabelecido: 

 
[…] los relatos y la novela de Andrés Caicedo han 

sido caracterizados como litertura urbana por dos 
razones: primero, ésta es una narrativa inscrita dentro 

de un proceso de modernización muy particular y 

contradictorio, cuyo espacio físico y simbolico es la 

ciudad, y segundo, porque en esta narrativa la ciudad 
es el espacio de la aventura, de la violencia, de la 

muerte, es el lugar donde chocan ciertos lenguajes y 

sus visiones de mundo. (LÓPEZ, 2010, p.33) 

 

Sabemos que a imagem do flanêur é um paradigma na poesia desde a modernidade e que ela 

dialoga com um intenso processo de modernização e urbanização. Nesse viés, sabemos 

também que a figuração do movimento do corpo pela cidade vem sendo retrabalhada e 

recontextualizada sob a influência de novas perspectivas escriturais que levam em conta 

outras formas artísticas, como o cinema, a dança e a música.  

 

Numa abordagem analítica semelhante à de William A. López, o crítico Mario Armando 

Valencia (2010) diz que uma das principais características de certa produção literária 

colombiana das últimas décadas é a ―deriva pelo espaço urbano‖, ou seja, não apenas a 

contextualização da cidade, mas a fundamental errância dos que a habitam. É possível 

compreender os escritos de Andrés Caicedo à luz da consideração de Valencia, e entre os 

motivos está o fato de que Caicedo faz parte de uma geração que se distancia do realismo 

mágico que marcou durante décadas a literatura colombiana, sobretudo por consequência da 

publicação do romance Cem anos de solidão, de Gabriel García Marquez.  

 

Alberto Fuguet, por exemplo, apontará Caicedo como o ―inimigo número um de Macondo‖
12

, 

o que nada tem a ver com ataques diretos a Gabriel García Marquez e suas novelas, mas se 

                                                
12 Disponível em: http://abibliotecaderaquel.blogfolha.uol.com.br/2012/04/18/o-inimigo-numero-um-de-

macondo/ 

Acesso em 25 out. de 2015. 

http://abibliotecaderaquel.blogfolha.uol.com.br/2012/04/18/o-inimigo-numero-um-de-macondo/
http://abibliotecaderaquel.blogfolha.uol.com.br/2012/04/18/o-inimigo-numero-um-de-macondo/
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refere ao distanciamento do mítico e à aproximação de uma cultura popular moderna que 

marcará toda sua literatura. Pois se García Marquez ambientaliza suas principais narrativas 

em Macondo, Caicedo irá fazer da cidade de Cali o lugar por excelência por onde transitarão 

suas personagens. É possível dizer que isso diz respeito ao latente processo de urbanização 

que marcou a geração de Caicedo, pois, como ainda remarca López ―la vida de Andrés 

Caicedo está fuertemente marcada por este proceso, y a la vez su narrativa habla de manera 

especialmente obsesiva sobre los diferentes y violentos efectos de la modernización en la 

ciudad.‖ (Idem). 

 

Há na escritura de Caicedo um especial interesse pelos modos de compreender as 

potencialidades da experiência estética vinculada à rua e aos modos de visibilidade que ela 

propicia, como podemos verificar na seguinte entrevista concedida por ele em 1977, poucos 

dias antes de sua morte: 

 

Me parece que en este momento el libro en sí enfrenta 

dos serios problemas que son, creo yo, el alto costo de 

los libros y el tiempo que el lector realmente ya no 

tiene para dedicarse y para sumirse en una lectura de 

15 o 20 o 30 días. Pero ante todo la juventud se me 

hace que está optando es por la música, porque para 

oír la música no se necesita de una aceptación, sino 

que la puede oír en los buses, en las calles, a través de 

puertas abiertas, en radios prendidos. 

 

Neste breve excerto, Caicedo estabelece uma comparação entre a música e a literatura advinda 

de aspectos que dizem respeito ao alcance dessas duas formas, às características que as fazem 

mais ou menos públicas e aos modos pelos quais elas podem ou não intervir ou até invadir 

espaços. Paul Zumthor, ademais das particularidades teóricas distintas das quais elaboramos 

aqui, nos apresenta um belo relato acerca de sua experiência com determinada canção durante 

sua infância em Paris num tom bastante semelhante ao de Caicedo: 

 
Havia o homem, o camelô, sua parlapatice, porque ele 

vendia as canções, apregoava e passava o chapéu; as 

folhas-volantes em bagunça num guarda-chuva 

emborcado na beira da calçada. Havia o grupo, o riso 

das meninas, sobretudo no fim da tarde, na hora em 

que as vendedoras saíam de suas lojas, a rua em volta, 

os barulhos do mundo e, por cima, o céu de Paris que, 

no começo do inverno, sob as nuvens de neve, se 
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tornava violeta. Mais ou menos tudo isto fazia parte 

da canção. Era a canção. (ZUMTHOR, 2007, p.29). 

 

O que vemos é um pensamento a respeito da música que a compreende em consonância com 

cada um dos componentes que a circundam e contextualizam. Caicedo diz que para ouvir a 

música não precisamos necessariamente de uma aceitação, basta que circulemos pelo espaço 

cotidiano, os ônibus, as ruas, as portas abertas. Este pensamento irá reverberar e será 

articulado em seu romance.  

 

A intersecção, na obra de Caicedo, entre a música e a literatura está inscrita nos modos como 

as formas estéticas podem fluir pelo espaço citadino, criando, dessa forma, novos espaços 

subjetivos. Quando pensam sobre o território e sobre os processos que envolvem sua 

composição (territorialização, desterritorialização, reterritorialização), Gilles Deleuze e Félix 

Guattari irão se valer da imagem do ritornelo – e, por conseguinte, da música – que será o 

responsável pela produção e agenciamento de territórios. Os filósofos definem este conceito 

como ―todo conjunto de matérias de expressão que traça um território, e que se desenvolve em 

motivos territoriais, em paisagens territoriais‖ (DELEUZE; GUATARRI, 2004, p.132, v.4). 

Dessa forma, o ritornelo relaciona elementos heterogêneos no espaço e no tempo construindo 

territórios a partir de formas diferentes de expressão. Há um privilégio do sonoro nessa 

conceitualização porque, para eles, o som, entre as demais formas artísticas, estabelece uma 

maior força de desterritorialização.  

 

[...] o som nos invade, nos empurra, nos arrasta, nos 
atravessa [...] Tendo a maior força de 

desterritorialização, ele opera também as mais 

maciças reterritorializações, as mais embrutecidas, as 
mais redundantes. Êxtase e hipnose. Não se faz um 

povo se mexer com cores. As bandeiras nada podem 

sem as trombetas, os lasers modulam-se a partir do 
som. O ritornelo é sonoro por excelência, mas ele 

desenvolve sua força tanto numa cançãozinha viscosa, 

quanto no mais puro motivo ou na pequena frase de 

Vinteuil. (DELEUZE; GUATARRI, 2004, p.166. v.4). 

 

Como na frase da sonata de Vinteuil referenciada pelos filósofos e famosa por ser decisiva na 

composição narrativa e na articulação espaço-temporal de A la recherche du temps perdu, de 

Marcel Proust; a música, no romance de Andrés Caicedo, funcionará como organizadora da 
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subjetividade das personagens, como se os fragmentos do sujeito dispersos pelo território 

fossem recompostos no caminhar agenciado pelo sonoro.  

 

Uno es una trayectoria que erra tratando de recoger las 

migajas de lo que un día fueron nuestras fuerzas, 
dejadas por allí de la manera más vil, quién sabe en 

dónde, o recomendadas (y nunca volver por ellas) a 

quien no merecía tenerlas. La música es la labor de un 
espíritu generoso que (con esfuerzo o no) reúne 

nuestras fuerzas primitivas y nos las ofrece, no para 

que las recobremos: para dejarnos constancia de que 

allí todavía andan, las pobrecitas, y yo les hago falta. 
yo soy la fragmentación. La música es cada uno de 

esos pedacitos que antes tuve en mí y los fui 

desprendiendo al azar. Yo estoy ante una cosa y 
pienso en miles. La música es la solución a lo que yo 

no enfrento, mientras pierdo el tiempo mirando la 

cosa: un libro (en los que ya no puedo avanzar dos 
páginas), el sesgo de una falda, de una reja. La música 

es también, recobrado el tiempo que yo pierdo. Me lo 

señalan ellos, los músicos: cuánto tiempo y cómo y 

dónde. Yo, inocente y desnuda, soy simple y amable 
escucha. Ellos llevan las riendas del universo. A mí, 

con gentileza! Una canción que no envejece es la 

decisión universal de que mis errores han sido 
perdonados. 

 

 

*** 

 

Vimos que em ¡Qué viva la música! Cali se estabelece como o espaço fundamental para o 

trânsito, e este, por sua vez, irá propiciar os encontros. Retomando mais uma vez as 

considerações de Doreen Massey, podemos ler a cidade enquanto o espaço das inter-relações 

sempre em processo que a constiuem. De acordo com a teórica: 

 

el espacio es producto de las ―relaciones‖, relación es 
que están necesariamente implícitas en las prácticas 

materiales que deben realizarse, siempre está en 

proceso de formación, en devenir, nunca acabado, 
nunca cerrado. (MASSEY, 2005, p.105). 

 

Em nossa leitura, é necessário delimitar que os encontros em Caicedo são marcados pela 

morte e pela degradação. Lembremos que María del Carmen estudava num dos melhores 

colégios de classe média e termina, depois de um longo percurso narrativo, por entrar no 

mundo da prostituição e da delinquência. Dessa forma, é como se o trânsito e o movimento 
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pela cidade estivessem em relação com a mutilação corpórea, o que diz repeito à dor do 

encontro (ou de sua não realização), como ocorre no poema a seguir: 

 

Ahora 

estoy en mi hogar 
He recorrido muchas calles 

queriendo ter a gente de la mano 

me hubiera gustado conocerlas 
contándole a esa gente 

lo que ha visto 

pero la gente no estaba 

por ninguna parte 
en ninguna calle. (CAICEDO, 2008, p.131) 

 

Não são muito numerosos os poemas de Andrés Caicedo que chegaram até nós. No total 

foram recolhidos apenas vinte e um (GONZÁLEZ, 2012, p.32), mas certamente os poucos aos 

quais temos acesso nos ajudam a enriquecer a leitura da pluralidade de seu conjunto de textos. 

O poema acima foi publicado em Mi cuerpo es una celda (una autobiografia)
13

 e aborda 

temáticas comums à poética de Caicedo: o desencontro citadino e a comunhão impossível.  A 

voz narrativa do poema nos fala sobre o desejo de, caminhando pelas ruas, encontrar pessoas 

para contar-lhes ―lo que ha visto‖, o que se configura, em suma, como um desejo por 

compartilhar experiências. Essas experiências em grande parte aparecem em Caicedo como 

vivências estéticas. Ou seja, suas personagens percorrem as ruas da cidade para atualizar e 

redimensionar suas percepções acerca da arte a partir do contato com o outro. É o caso de 

Ricardo González, protagonista do conto ―El espectador‖. Ricardo, assim como a grande 

maioria das personagens elaboradas por Caicedo, carrega consigo uma característica bastante 

similar à do escritor: a obsessão pelo cinema. Como afirma Sandro Romero, ―es paradójico 

pero fuera de Cali la imagen de Andrés Caicedo es la de un escritor de cuentos, pero su 

verdadera pasión y su obra más voluminosa tiene que ver con el cine‖ (REY Apud 

ZAMBRANO, 1997). 

 

O conto em questão narra a história de Ricardo González, jovem cinéfilo que retorna 

periodicamente para a mesma sala de cinema – e também para a mesma poltrona – para 

assistir ao mesmo filme, que seguindo as descrições da personagem podemos dizer que se 

trata de The world in my pocket, de Alvin Rakoff, filme que sugere um suicídio em sua cena 

                                                
13 Reunião de escritos diversos – indo de cartas a seus amigos ao texto que Caicedo escrevera enquanto esteve 

internado após uma tentativa de suicídio – compilados por Alberto Fuguet. 
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final. Todos os outros espectadores, que para Ricardo não compreendem essa sugestão, 

detestam o filme, o que lhe causa uma grande angústia e desilusão. 

 

O cinema era a grande paixão da personagem. Em suas próprias palavras: ―llevo tanto tiempo 

yendo al cine que hasta conozco el olor de las personas que se me presentan en la pantalla‖ 

(CAICEDO, 2010, p.46). Pouco sabemos sobre ele, mas a primeira informação apresentada 

diz respeito às suas recordações na sala de cinema: ―Ricardo González iba a cine. Su primer 

recuerdo importante al respecto databa de una película de ladrones y policías, en blanco y 

negro, que había visto hace bastantes años.‖ (Idem, p.45). A falta de consonância com os 

demais espectadores faz com que o personagem veja pouco a pouco o seu próprio corpo sendo 

deslocado, desfigurado, despedaçado. Na tentativa de encontro com o outro ele vê a 

possibilidade – nunca realizada – de reconfiguração. E será justamente no percurso pela 

cidade que esse processo irá se elaborar: 

 
Lo mejor es cuando comparto las alegrías de la 

gente al salir de una gran película, o cuando pido la 
plata a gritos cuando la película ha sido mala. […] 

Pero si yo tuviera a una persona amiga que le 

gustara el cine, las cosas serían mucho más fáciles. 
(p.47) 

 

O outro filme, que marca o segundo conflito do conto, será o You’re a big boy now, de 

Francis Coppola, primeiro filme oficial do diretor e que se desenrola a partir da história de 

iniciação sentimental de Bernard, um rapaz com traços infantis que aos dezenove anos é 

expulso da casa paterna e desbrava a cidade de Nova York. Assim, a temática do filme que 

serve como referência para Caicedo neste conto é coerente com a predominância das 

personagens juvenis em seu projeto literário. Similarmente a Bernard, Ricardo percorre a 

cidade num processo de auto-descoberta e de auto-destruição.  Mais uma vez, o protagonista 

se vê consternado com a repulsa de todos pelo filme, mas se surpreende quando, de súbito, 

ouve uma voz destoante: ―Es una gran película, lo mejor que he visto en este año‖ (p.48). 

  

Daí em diante, a trama se desenvolve em torno da busca de Ricardo pelo garoto que havia 

feito aquelas considerações. É neste momento que a personagem sai da sala de cinema e 

percorre a cidade. Quando persegue esse possível companheiro, González elabora uma 

estratégia de aproximação e relembra, ao caminhar freneticamente, de diversos filmes que lhe 

marcaram a vida: 
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Entonces lo vio aparecer. La puerta de una casa 

amarilla se abrió y por ella salió el voluminoso cuerpo 

de su amigo. Tenía las manos metidas en los bolsillos 
de su blue-jeans americano, y estaba mirando 

fijamente a Ricardo, quien alcanzó a sonreír y a abrir 

la boca para saludar antes de ver a las otras personas. 
(p.50) 

  

Quando finalmente encontra aquele que procurava, González se depara com a ruptura, 

adiamento da ação e estilhaçamento de seu corpo: 

  

— No me toqués marica – amenazó el gordo, después 

de un instante de vacilación –, no te me acerqués 
siquiera. […] 

Entonces Ricardo González fue golpeado, sintió 

aquello que se estrelló contra su nuca cuando todavía 

estaba decifrando la respuesta del gordo. Un golpe allí 
y después ese puño del gordo y su cara más atrás […]. 

(p.51) 

 

O que Ricardo esperava que fosse um companheiro com quem pudesse conversar sobre 

filmes, acaba por ser o garoto que o espanca por tomá-lo por homossexual. No entanto, como 

num enfrentamento masoquista à dor, González continua indo ao cinema e faz desse gesto a 

possibilidade para o estar junto. 

 

[…] A Ricardo le gustaria decirle a cualquier persona 

lo bello de algunas escenas de esa película, pero se 
calla, sabe que tiene que callarse, y cuando sale del 

cine recorre esta ciudad, hablando solo y mirando al 

suelo, conociendo de memoria los andenes y 

repitiéndose colores, caricias y palabras que há visto 
en la pantalla. 

Porque Ricardo González sigue yendo a cine. 

 

Em ―El espectador‖, Cali funciona como o espaço do encontro nunca realizado, cuja tentativa 

é marcada pela incomunicabilidade e pela violência. A relação com a cidade diz respeito ao 

que a personagem vivera dentro da sala de cinema e ambos os espaços se complementam e se 

confundem. A experiência estética e a experiência urbana estão atreladas, assim como ocorre 

na história de María del Carmem. Como grande parte dos personagens de Andrés Caicedo, 

Ricardo Gonzales, dentro da sala de cinema ou em meio à multidão citadina, está isolado, 

ilhado e alheio a todos. Se em ¡Qué viva la música! vemos a música agenciando o percurso da 

protagonista pela cidade de Cali, o mesmo movimento acontece com Ricardo González, só 

que dessa vez tendo o cinema como elemento agenciador.  
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Ademais, Andrés Caicedo, ao tematizar literariamente outras formas artísticas como a música 

e o cinema, desloca a predominância da palavra em sua escritura, criando, a partir das 

possibilidades – e também das impossibilidades – citadinas, lugares nos quais o movimento, a 

visualidade e os aspectos sonoros complementam as potencialidades do verbal. 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II 

 

TRISTERESINA ou uma poética da saudade 

O Terror da Vermelha, de Torquato Neto 
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A cidade é uma nebulosa de sonhos 

tempos e lugares diversos embaralhados 

 

Waly Salomão 

 

 

 

Durante toda a sua vida, como aquelas vontades que levamos conosco e que nos impulsionam 

a produzir para além de qualquer efetividade, Torquato Neto quis gravar um filme. Não são 

poucas as vezes que ele faz menção a este desejo e à urgência que tinha em levá-lo a cabo. Em 

carta a Hélio Oiticica, escreve ―Tenho mil filmes na cabeça, um por dia. Eu já fui estudante 

querendo fazer filmes, a vida inteira atrás disso – não é possível que eu não consiga em 

breve.‖
14

. Também não são poucas as vezes que ao se debruçar sobre os problemas que 

envolviam questões fílmicas ou cinematográficas produziu qualquer outra coisa que não 

exatamente um filme, mas tipos diversos de materiais que, hoje, nos dão pistas e nos auxiliam 

na leitura do único curta-metragem que gravara pouco antes de morrer.  

 

Em meados de 1972, Torquato deixa o Rio de Janeiro e parte para Teresina, a cidade onde 

nasceu, para passar por seu último tratamento de desintoxicação alcoólica no sanatório 

Meduna. Foi nessa mesma época que gravou O Terror da Vermelha, seu primeiro e único 

filme, cujo enredo se baseia na história de um ―faroesteiro‖ que perambula pelas ruas de 

Teresina assassinando os que atravessam seu caminho. O protagonista, interpretado por 

Edmar Oliveira, é declaradamente um alter-ego de Torquato, tem a aparência muito 

semelhante à dele, o corpo magro, o cabelo comprido, o jeito de andar. Os demais 

personagens são interpretados por amigos e parentes de Torquato, inclusive seus pais, os 

únicos que se salvam da morte no filme
15

.  

 

Passando brevemente pelo enredo, podemos logo de início identificar que os signos formais 

do filme estão inexoravelmente ligados aos aspectos biográficos e afetivos de Torquato: as 

pessoas que faziam parte de sua vida são postas em cena, ele mesmo é posto em cena lendo a 

                                                
14 A correspondência de Torquato está reunida em TORQUATO NETO. Torquatália: obra reunida. Org.: Paulo 

Roberto Pires. Rio de Janeiro: Rocco, 2004. v.2. 

 
15 O elenco do filme foi composto por: Edmar Oliveira, Conceição Galvão, Geraldo Cabeludo, Claudete Dias, 

Torquato Neto, Etim, Durvalino Couto, Paulo José Cunha, Herondina, Edmilson, Carlos Galvão, Xico Ferreira, 

Arnaldo, Albuquerque e os pais de Torquato, Heli e Salomé. 
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coluna ―Geleia geral‖, que escreveu durante dois anos no jornal Última Hora; sua cidade 

natal, Teresina, é reinventada.  

 

Por certo, não teriam êxito as leituras que se detivessem sobre as produções de Torquato 

ignorando as relações que elas estabelecem com sua vida. Em primeiro lugar, porque no 

próprio projeto artístico de Torquato não havia uma separação entre a estética e a práxis vital. 

Ao contrário, sua ideia era justamente criar um espaço de indiferenciação entre estética, 

política e arte, de modo a criar um campo de contiguidade entre suas vivências cotidianas e 

suas produções. Em segundo lugar, seria impossível estabelecer uma clara divisão entre as 

instâncias estéticas e biográficas de tudo o que fizera, pois Torquato faz parte do rol de 

artistas que não produziram uma ―obra‖, que não se apoiaram na ideia totalizadora de obra, 

mas que criaram uma série de invenções dos mais variados tipos, ignorando classificações. 

Basta analisarmos o que Torquato nos deixou para concluirmos o quão limitador pode ser a 

ideia de obra ou de gênero: letras de músicas, escritos jornalísticos que precisaram ser 

cuidadosamente recolhidos e organizados para que chegassem até nós, um diário escrito num 

hospital psiquiátrico, cartas trocadas com seus melhores amigos, anotações, poemas dispersos 

e repetidos em várias versões. Seu filme também não se distancia dessa concepção, na medida 

em que o que vemos nele é tudo o que Torquato vivera e pensara até então sendo 

transformado em imagens em movimento, como veremos a seguir. 

 

 

 

Imagem 2: Uma das cartelas que abrem O Terror da Vermelha 
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Em uma das cartelas de abertura
16

 de O Terror da Vermelha há um poema
17

 composto por 

uma sequência de fotos dispostas em painel nas quais a palavra ―triste‖ é repetida por diversas 

vezes e sobreposta a ela está a palavra ―resina‖, formando ―Tristeresina‖, termo cunhado pelo 

poeta para se referir à cidade. Nas duas primeiras fotografias deste painel, o rosto de Torquato 

aparece com o semblante de quem faz esforço para caber na imagem, apertado, sufocado, e 

desaparece paulatinamente, num jogo de aproximação que deixa espaço, por fim, apenas à 

palavra ―sina‖, ainda sobreposta a ―triste‖ e ―riste‖, como se indicasse o triste destino ao qual 

a cidade o induzisse. A palavra ―resina‖ nos três primeiros quadros nos remete ao 

escorregadio e ao inflamável, e por conseguinte ao desaparecimento, se considerarmos que o 

próprio rosto escorrega e se esvai do painel. Este procedimento de reconfiguração dos 

vocábulos expande as possibilidades combinatórias das palavras que compõem o trabalho, 

aumentando a sua carga significativa, além de integrar o próprio corpo do poeta ao poema 

como se fora ele mesmo uma palavra à parte que também se articula e se combina com as 

demais. 

 

Não apenas o corpo, mas também a letra do poeta integra o aparato textual, numa espécie de 

exercício de grafologia, já que a palavra ―triste‖, que funciona como um elemento organizador 

da composição, está em letra cursiva, demarcando o vestígio de um corpo muito embora este 

já não esteja mais presente materialmente na cena. Da grafia, como elemento neutro, para a 

caligrafia, como elemento pessoalizado pela mão que segura a caneta, o poeta delineia uma 

cartografia de sua cidade subjetiva ligando letras e palavras. Algo semelhante ocorre na capa 

da primeira edição d‘Os últimos de paupéria, na qual os versos finais do poema ―Cogito‖, 

talvez os mais conhecidos de Torquato, são sobrepostos a sua fotografia e escritos também em 

letra cursiva com uma caneta esferográfica azul, das mais comuns, reforçando a impressão de 

rasura feita por um corpo que acabara de passar. 

                                                
16 Edwar de Alencar Castelo Branco realiza uma análise dessa composição em diálogo com as relações entre o 

cinema piauiense dos anos 70 e a flanância da juventude pela cidade. Essa pesquisa está no artigo ―Táticas 

caminhantes: cinema marginal e flanâncias juvenis pela cidade‖. In.: Revista Brasileira de História. São Paulo: 
2007. v.27. nº53. 

 
17 Como lembrado por Fabiano Calixto, o que chamamos aqui de poema é nomeado por José Miguel Wisnik 

como ―caligráfico-visual em foto-cartaz‖. In.: CALIXTO, Fabiano. Um poeta não se faz com versos: tensões 

poéticas na obra de Torquato Neto. (Dissertação de Mestrado em Teoria Literária e Literatura Comparada), 

Universidade de São Paulo, 2012. p.107. 
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Imagem 3: Capa da primeira edição de Os Últimos dias de Paupéria 

 

A inscrição do corpo de Torquato sobre a palavra Tristeresina já nos dá evidências sobre 

como, em sua escritura, será elaborada uma tríade que vai do corpo à palavra ao espaço que 

ambos ocupam, numa dissolução dessas três instâncias. É como se a agência do corpo 

integrasse o espaço geográfico ao espaço do poema e do cinema. Waly Salomão, um de seus 

grandes amigos e responsável pela organização de seus escritos, já apontava para a 

importância da tríade corpo/palavra/espaço na produção artística dos anos 60 e 70, na qual o 
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corpo, ao ser integrado ao objeto artístico, diluía fronteiras e propunha uma desautonomização 

da arte, além de reiterar a ação corpórea como primordial para a execução estética.  

 

O neo-romantismo dos anos 60/70 configura-se como 
uma época de síntese, de conjunção entre sujeito e 

objeto, poesia e poeta, arte e vida. A estreita relação 

existente entre a vida, a produção visual e a verbal 

revela o poeta que se representa como o próprio 
corpo: ―como se o poeta fosse o corpo do poema‖ 

(SALOMÃO, 1993, p.70) 

 

Embora tenha dirigido O Terror da Vermelha, Torquato morreu antes de realizar a montagem 

do filme. Carlos Galvão, em 1973, ficou responsável por isso tendo como referência para a 

montagem escritos que Torquato deixara, mas que não apresentavam indicações precisas de 

cena
18

; antes disso, funcionavam como um guia da concepção fragmentar e da narrativa 

desconexa que Torquato imprimira ao filme. O principal material de apoio para a montagem 

tem como título ―VIR VER OU VIR‖, palavras que aparecem também na tela de abertura do 

filme repetidas por diversas vezes e que, assim como no painel no qual o rosto de Torquato 

aparece, podem ser multiplicadas e ressignificadas pelas possíveis combinações entre elas, o 

que estabelece uma importância fundamental na composição cênica do filme, e que, para 

Silvio Ricardo Demétrio, cumpre 

 

[...] uma função muito singular na estética de O 

Terror da Vermelha. Elas [as palavras-cenário e as 

inscrições introdutórias] não são meros elementos 
secundários, mas parte de um discurso poético não 

narrativo, e porque não dizer, até mesmo de caráter 

construtivista, que corre em paralelo com o filme. 
Torquato Neto reúne com isto as condições para que a 

montagem prolifere como procedimento para além do 

discurso cinematográfico. O cinema é então 
vampirizado pelo poeta que extrai de suas 

possibilidades arteriais o fluido vital que vai nutrir o 

rigor formal de sua poética-moviola (DEMÉTRIO, 

2004). 

 

                                                
18 Carlos Galvão realizou em 1973 a montagem mais conhecida, no entanto, Ana Maria Duarte fez a montagem 

da famosa exibição que ocorreu no Itaú Cultural, denominada Marginalia 70 - O Experimentalismo no Super-8, 

sob a curadoria do professor Rubens Machado Jr. In.: DEMÉTRIO, Silvio Ricardo. ―O Terror da Vermelha: 

Estética da agressão e rigor formal de Torquato Neto no cinema‖, 2004. 

Disponível em: http://bocc.ubi.pt/pag/demetrio-silvio-terror-vermelha.html. Acesso em: 10 nov. 2015. 

 

http://bocc.ubi.pt/pag/demetrio-silvio-terror-vermelha.html
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Assim, num evidente diálogo com os preceitos dos poetas concretos paulistas, com os quais 

manteve uma proximidade pessoal e que lhe prestaram uma série de homenagens em forma de 

escritos depois de sua morte
19

, Torquato constrói em seu filme uma linguagem 

―verbivocovisual‖
20

, ou seja, que integra o verbal, o sonoro e o visual, transformando as 

palavras em elementos cênicos e expandindo as noções do que pode ser a poesia – e por 

extensão, do que pode ser o cinema e as artes visuais. Como afirma Demétrio,  

 
O jogo de comutação e montagem de palavras 

tomadas a partir de sua materialidade enquanto 

significantes denota a forte influência da poética 
concretista transplantada para um contexto fílmico — 

o que reforça ainda mais esta influência, tendo-se em 

vista a abertura que a poesia concreta introduziu em 
relação a suportes alternativos e uso de tecnologias na 

construção de sua poética. (DEMÉTRIO, 2004.). 

 

Em sua coluna ―Plug‖, escrita durante o ano de 1971 no jornal Correio da Manhã, Torquato 

publica um texto de Luiz Otávio Pimentel sobre um projeto de filme a ser rodado tendo como 

base – num estilo à la Godard – palavras-cenário que funcionavam como uma ―interferência 

plástica-verbal‖. De acordo com Pimentel,  

 
A palavra gráfica já foi desenhada pelos concretos 

paulistas junto com a dissolução e diluição do poema 

processo que é um furo de tudo que foi feito em 
problemas gráficos.  

Para mim, resta a palavra transformando o ambiente 

de filmar. Textos feitos para mudar a imagem de um 

plano. (ASIAFRA & SUORDIANO) podem estar no 
quarto, na Cinelândia, na baixada fluminense, nos 

parques, num jogo de futebol de praia, num terreno 

baldio ou em algum beco da tristíssima cidade ou 
ainda num cemitério de rua [...]. (PIMENTEL, 2004, 

p.194. v.2.) 

 

Assim como para Pimentel a potencialidade de transformação cênica da palavra está em sua 

integração ao ambiente de filmagem, a saber, à cidade e aos seus espaços mais cotidianos, fica 

                                                
19  Augusto de Campos escreveu o poema ―Como é, Torquato‖, que abre a primeira edição d‘Os últimos dias de 

paupéria e Haroldo de Campos escreveu ―nosferatu: nós/.torquato‖, publicado na segunda edição do mesmo 

livro. 
20 ―Ao trabalhar de forma integrada o som, a visualidade e o sentido das palavras, a poesia concreta propõe novos 

modos de fazer poesia, visando a uma ‗arte geral da palavra‘. A expressão joyceana verbivocovisual sintetiza 
essa proposta que, desde os anos 1950, foi colocada em prática pelos poetas Augusto de Campos, Décio 

Pignatari, Haroldo de Campos, José Lino Grünewald e Ronaldo Azeredo, desdobrando-se até hoje, ao longo de 

mais de cinco décadas de produção em suportes e meios técnicos diversos – livro, revista, jornal, cartaz, objeto, 

lp, cd, videotexto, holografia, vídeo, internet.‖  

Disponível em: http://www.poesiaconcreta.com.br/poetas.php Acesso em: 10 nov. 2015. 

 

http://www.poesiaconcreta.com.br/poetas.php
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claro como no texto a seguir, o poema-roteiro de O Terror da Vermelha – um dos que foram 

usados por Carlos Galvão na montagem do filme – a presença da cidade será o ponto-chave 

para o desenvolvimento dessa ideia. Se considerarmos essas características, podemos dizer 

que é o ambiente citadino que propicia o encontro entre o verbal e o visual na composição 

torquatiana. Vale a pena lermos o texto na íntegra para nos debruçarmos sobre o modo como a 

cidade é construída e problematizada em sua poética: 

 

VIR 

VER 
OU 

VIR 

 
a coroa do rio poti em teresina lá no piauí. areia palmeiras de babaçu e 

céu e água e muito longe, depois, um caso de amor um casal uns e outros 

procuro para todos os lados – localizo e reconheço, meu chicote na mão 
e o outros: 

a hora da novela o terror da vermelha 

o problema sem solução a quadratura do círculo o demônio a águia 

o número 
do mistério dos elementos os quintais da minha terra é a minha vida; 

o faroesteiro da cidade verde 

estás doido então? (Sousândrade) 
ela me vê e corre, praça joão luís ferreira. 

esfaqueada no jardim 

estudante encontrado morto 

ando pelas ruas tudo de repente é novo para mim. a grama. o meu caso de 
amor, que persigo, esses meninos me matam na praça do liceu. conversa com  

gilberto gil 

e recomeço a 
vir ver ou 

aqui onde herondina faz o show 

na estação da estrada de ferro teresina-são luís um dia de amanhã 
ali 

onde etim é sagrado 

 

TRISTERESINA 
uma porta aberta semi-aberta penumbra retratos e retoques 

eis tudo. observei longamente, entrei saí e novamente eu volto 

enquanto 
saio, uma vez ferido de morte e me salvei 

o primeiro filme - todos cantam sua terra 

também vou cantar 

 
VIAGEM/LÍNGUA/VIALINGUAGEM 

um documento secreto 

enquanto a feiticeira não me vê 
e eu pareço um louco pela rua e um dia eu encontrei um cara muito 

legal que eu me amarrei e nós ficamos muito amigos eu o via 

o dia inteiro e poucos conheci tão bem. 
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VER 

e deu-se que um dia o matei, por merecimento. 

sou um homem desesperado andando à margem do rio parnaíba. 
 

BOIJARDIM DA NOITE 

este jardim é guardado por um barão. um comercial da pitu, hommage, 
à saúde de luiz otávio 

o médico e o monstro. hospital getúlio vargas. morte no jardim. 

paulo josé, meu primo, estudante de comunicação em brasília, morre 

segurando bravamente seu rolling stone da semana 
sol a pino e conceição 

 

VIR 
correndo sol a pino pela avenida 

 

TERESINA 
zona tórrida musa advir 

uma ponta de filme – calças amarelas 

quarto número seis sete cidades. 

 

Quando formula os conceitos ―imagem-tempo‖ e ―imagem-movimento‖, Gilles Deleuze irá 

dizer que enquanto a ―imagem-movimento‖, que marca o cinema clássico, está pautada numa 

narrativa que pressupõe causalidade entre os acontecimentos na qual os conflitos são 

resolvidos pela ação, a ―imagem-tempo‖, que marca o cinema pós-guerra, abdica dessas 

características e representa o tempo pelo movimento das imagens (DELEUZE, 2007). Nessa 

última, segundo o crítico Karl Erik Schollhammer, ―desenha-se um retrato objetivo dos 

acontecimentos em que a procura de sentido leva a movimentos erráticos e nomáticos, em 

espaços e tempos disparatados, atravessando geografias desconectadas e parciais‖ 

(SCHOLLAMMER, 2007, p.27). A errância, a desconexão e a narrativa fragmentária são 

elementos marcantes no roteiro de O Terror da Vermelha. A referência geográfica à cidade de 

Teresina é delineada pela imprecisão de um espaço múltiplo (―quarto número seis sete 

cidade‖
21

) que se acopla e se confunde às subjetividades que a habitam, como sugerido no 

cartaz do qual falamos anteriormente.  

 

O enredo fragmentar do roteiro nos remete a particularidades da biografia de Torquato. A 

menção à empresa pernambucana de cachaça Pitu, como remissão aos seus problemas com o 

alcoolismo; a referência direta a amigos próximos, como Gilberto Gil, um de seus principais 

companheiros nas composições tropicalistas, a Luiz Otávio Pimentel e a Paulo José, seu 

                                                
21 Sete Cidades é também o nome de um Parque Nacional localizado no Piauí cujas construções rochosas, 

seculares e com pinturas rupestres constroem pequenas cidades imaginárias.  
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primo; além de Teresina, sua cidade, musa advir, tórrida e transparente nos trópicos. Não 

podemos deixar de problematizar o que foi o retorno à cidade na execução do filme. Para 

tanto, podemos partir do pressuposto introduzido por Félix Guattari em seu ―Restauração da 

cidade subjetiva‖ de que ―as terras natais estão definitivamente perdidas‖ e se perdem na 

medida em que ―o ser humano contemporâneo é fundamentalmente desterritorializado‖ e que 

―seus territórios etológicos originários não estão mais dispostos em um ponto preciso da terra, 

mas se incrustam, no essencial, em universos incorporais‖ (GUATTARI, 1992). Para o 

filósofo, diante dessa impossibilidade, cabe ao sujeito uma ―restauração da cidade subjetiva‖ 

que implicaria na execução do ―nomadismo existencial‖. Antes do regresso a Teresina para a 

gravação do filme, Torquato viveu em Salvador, Rio de Janeiro e esteve também exilado em 

Londres. Se seguirmos Guattari, sua terra natal, para sempre perdida, dá espaço para um 

sujeito desterritorializado e se recompõe em sua subjetividade conforme ele se movimenta 

geográfica e simbolicamente. 

 

O poema-roteiro de O Terror da Vermelha é rico em referências escolhidas cuidadosamente 

por Torquato, como é de praxe em todas as suas composições. Na primeira parte, entre 

parênteses, está a remissão a Sousândrade, poeta maranhense do Romantismo brasileiro que 

fora esquecido pela crítica durante várias décadas, mas que nos anos 60 foi resgatado por 

Haroldo e Augusto de Campos
22

. Sousândrade, assim como Torquato, teve uma vida marcada 

por viagens. Estudou Letras na Sorbonne e morou durante vários anos nos Estados Unidos, 

onde escreveu seu principal livro, O Guesa, poema épico que conta a história de um índio 

andino que para fugir do sacrifício que o oferecia aos deuses partiu para Nova York e passou 

a viver em Wall Street, onde está localizada a bolsa de valores dos Estados Unidos. No 

decorrer do poema, há uma mescla de expressões de vários idiomas, característica bastante 

reiterada e valorizada pela crítica concretista. Este procedimento de justaposição de línguas a 

princípio antagônicas social e ideologicamente problematizava a relação do índio com o 

território que ele passava a ocupar. Ou seja, a tematização da viagem e da experiência urbana, 

além de se relacionar com a própria biografia do poeta, dava espaço para a construção de uma 

linguagem que abria brechas para novas concepções do pertencimento a um determinado 

lugar. Sousândrade voltou a São Luís no fim de sua vida e era considerado louco por seus 

conterrâneos. ―Estás doido então?‖ é o verso que antecede, no roteiro de Torquato, o nome do 

poeta maranhense, como uma pergunta intermitente. A loucura fora sempre valorizada por 

                                                
22 Haroldo e Augusto de Campos tratarão sobre o poeta no livro: CAMPOS, Haroldo; CAMPOS, Augusto. Re 

visão de Sousândrade. São Paulo: Nova Fronteira, 1982. 
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Torquato como uma forma de extrapolar os limites da linguagem e ele repetia insistentemente 

que a arte brasileira foi salva por todos os seus loucos
23

. 

 

Outra referência importante está presente na passagem ―todos cantam sua terra/ também vou 

cantar‖ que nos remete aos versos ―Todos cantam sua terra/ Também vou cantar a minha‖, de 

Casimiro de Abreu, com a única diferença da omissão do pronome possessivo, de modo a 

problematizar, mais um vez, a noção de pertencimento e abranger outras terras pela 

intransitividade do verbo cantar, que ecoa e finaliza a terceira parte do roteiro. Estes versos de 

Casimiro abrem o poema ―Minha terra‖, d‘As primaveras, seu único livro publicado em vida. 

Seus poemas transitam por entre a rememoração da infância e da juventude vinculada à 

saudade da terra natal, o Brasil, e de tempos que não voltam mais. Mudou-se para Portugal 

muito cedo, mas se autodenominava ―filho dos trópicos‖, ideia que reverberou em todos os 

seus escritos. Como Torquato, Casimiro morreu muito jovem, de tuberculose e já no Rio de 

Janeiro, aos vinte e três anos, deixando além de seu livro publicado alguns fragmentos 

dispersos.  

 

A palavra ―Tristeresina‖ sintetiza toda a aura que encobre a cidade de Torquato Neto ao 

mesmo tempo em que dialoga com a ―Triste Bahia‖, elaborada no poema ―À cidade da 

Bahia‖, de Gregório de Matos, que por sua vez também foi recuperado pelos concretos dentro 

de uma concepção de retomada e valorização do barroco. O poema foi musicado por outro 

amigo de Torquato, Caetano Veloso, e está no álbum Transa, considerado um dos seus 

trabalhos mais significativos e executado enquanto o músico esteve exilado em Londres. 

 

A grande quantidade de referências a escritores da literatura brasileira que trataram de suas 

terras não é uma particularidade de ―VIR VER OU VIR‖, mas aparece também em outras 

canções compostas por Torquato, como é o caso de Maginália II, que trará os famosos e 

referenciados versos de Gonçalves Dias: ―minha terra tem palmeiras/ onde sopra o vento 

forte/ da fome com medo muito/ principalmente da morte/ a bomba explode lá fora/ agora o 

que vou temer/ oh yas nós temos banana/ até pra dar e vender.‖ Mais uma vez, Torquato 

atualizará os versos com um teor não tão otimista, ressaltando as mazelas da terra, a fome e o 

medo da morte que assolava o país, além de resgatar de modo irônico a paradigmática 

imagem da banana, vinculada simbolicamente ao Brasil. O início da canção dirá: ―eu 
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TORQUATO NETO, o anjo torto da Tropicália. Direção: Ivan Cardoso. Brasil, 1992, TV Manchete, 

sonoro, colorido. 
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brasileiro confesso/ minha culpa meu pecado/ meu sonho desesperado/meu bem guardado 

segredo/ minha aflição‖, como se o colocar-se enquanto brasileiro fosse justamente a 

confissão do erro do pertencimento, o segredo e a aflição.  

 

Em determinado momento do roteiro, Torquato chamará seu protagonista de ―faroesteiro da 

cidade verde‖, inscrição que funcionará também como letreiro do filme no momento em que o 

serial killer entra em cena e que unirá as palavras forasteiro e far west, bem como todo o 

imaginário de estrangeiridade e violência que elas abrangem. Há que se notar, no entanto, que 

se a personagem do filme se apresenta como uma alter-ego de Torquato, o que ele faz é 

colocar-se, ele próprio, como um forasteiro em sua cidade. 

 

Dessa maneira, é perceptível a conversa que Torquato estabelece com uma tradição da 

literatura brasileira que tem a problematização da terra natal como eixo central. Todos esses 

poetas falam, em certa medida, do conflito com o lugar onde nasceram. Mas essa conversa, 

nada estável, se elabora de modo a sugerir um questionamento acerca da ideia de terra natal – 

a exemplo da já mencionada significativa supressão da palavra ―minha‖ na retomada dos 

versos de Casimiro de Abreu –, colocando-a não mais como estanque e demarcada 

geograficamente, mas em constante processo de reelaboração. Na canção ―Andarandei‖, 

escrita em parceria com Renato Piau, Torquato dirá que ―Não é a minha cidade./ É um sistema 

que invento/ me transforma/ e que acrescento/ à minha idade‖. Outra vez o pronome 

possessivo aparece na negativa, ―não é minha cidade‖, mas é, sim, um sistema de linguagem 

inventado e construído no fluxo, no movimento e no deslocamento que é acrescido 

paulatinamente à idade do poeta, ao tempo de vida que lhe corresponde, ao acúmulo de suas 

experiências e de suas memórias.  

 

O protagonista do curta-metragem caminha desnorteadamente pelas ruas de Teresina 

cruzando com suas memórias, que são paulatinamente destruídas, uma a uma, no gesto 

simbólico de assassinato das pessoas que passam pelo seu caminho e que de alguma maneira 

se ligam ao seu passado e a suas reminiscências. Os lugares pelos quais atravessa estão 

diretamente ligados às suas lembranças e passar por eles é algo como atualizá-las em sua 

subjetividade.
24
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 Edwar Castelo Branco (2007), Paulo Andrade (2002) e Feliciano Bezerra (2004) também discorrem sobre as 

alusões à memória da terra e da infância em Torquato Neto. 
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Algo semelhante ocorre na canção ―A rua‖, composta em parceria com Gilberto Gil, cuja letra 

fala de um sujeito que relembra em tom melancólico as brincadeiras de criança e o passado 

em sua cidade a partir do percurso dos rios, como se sua memória tivesse um fluxo tão 

irremediável quanto o deles. A métrica e o ritmo da segunda estrofe nos rementem à ciranda 

―Se essa rua fosse minha‖, de modo que a narrativa das lembranças se sobrepõe à melodia da 

canção infantil. 

Toda rua tem seu curso 

Tem seu leito de água clara 

Por onde passa a memória 
Lembrando histórias de um tempo 

Que não acaba 

 

De uma rua, de uma rua 
Eu lembro agora 

Que o tempo, ninguém mais 

Ninguém mais canta 
Muito embora de cirandas 

(Oi, de cirandas) 

E de meninos correndo 
Atrás de bandas 

 

Atrás de bandas que passavam 

Como o rio Parnaíba 
O rio manso 

Passava no fim da rua 

E molhava seus lajedos 
Onde a noite refletia 

O brilho manso 

O tempo claro da lua 
[...] 

 

A reiteração do fluxo incontornável presente em ―A rua‖ a partir da menção aos rios da cidade 

também está presente no poema-roteiro. São dois os rios que aparecem em ―VIR VER OU 

VIR‖, o rio Poti e o rio Parnaíba. O primeiro aparecerá logo no primeiro verso, demarcando 

geograficamente o local por onde a história se passará ―a coroa do rio poti em teresina lá no 

piauí.‖; enquanto o rio Parnaíba aparecerá no meio do poema, andando em paralelo com a 

subjetividade que o narra, ―sou um homem desesperado andando à margem do rio Parnaíba‖.  

Ê, São João, ê, Pacatuba 

Ê, rua do Barrocão 
Ê, Parnaíba passando 

Separando a minha rua 

Das outras, do Maranhão 
 

De longe pensando nela 

Meu coração de menino 



51 
 

Bate forte como um sino 

Que anuncia procissão 

 
Ê, minha rua, meu povo 

Ê, gente que mal nasceu 

Das Dores, que morreu cedo 
Luzia, que se perdeu 

Macapreto, Zé Velhinho 

Esse menino crescido 

Que tem o peito ferido 
Anda vivo, não morreu 

 

Ê, Pacatuba 

Meu tempo de brincar já foi-se embora 
Ê, Parnaíba 

Passando pela rua até agora 
Agora por aqui estou com vontade 

E eu volto pra matar esta saudade 

 

Ê, São João, ê, Pacatuba 
Ê, rua do Barrocão 

 

O verso ―meu tempo de brincar já foi-se embora‖, que aparece logo ao final da letra de ―A 

rua‖, se repete na canção ―Um dia desses eu me caso com você‖, musicada mais tarde por 

Adriana Calcanhoto no álbum Maré. Mais uma vez, aqui, a memória e o amor – marcado pela 

interrupção, pela abdicação, pelo abandono e pelas promessas talvez irrealizáveis – se 

configuram na experiência do trânsito errante ―de tanto me perder andar sem sono/ por essa 

noite sem nenhum destino‖; ―não tenho onde morar vou caminhando‖. 

 

de tanto me perder de andar sem sono 
por essa noite sem nenhum destino 

por essa noite escura em que abandono 

uns sonhos do meu tempo de menino 

de tanto não poder mais ter saudade 
de tudo o que já tive e já perdi 

dona menina, eu me resolvo agora 

a ir-me embora pra longe daqui 
 

um dia desses eu me caso com você 

você vai ver, você vai ver 

um dia desses, de manhã, com padre e pompa 
você vai ver como eu me caso com você 

 

meu tempo de brincar já foi-se embora 
e agora, o que é que eu vou fazer? 

não tenho onde onde morar, vou caminhando 

sem sono, sem mistérios, sem você; 
pra terra onde nasci não volto nunca mais 

e esta cidade alheia tem segredos 

que eu faço tudo pra não compreender 
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É a impossibilidade do retorno, tanto ao tempo da infância quanto à cidade onde nasceu, 

sendo demarcada. O que resta é apenas um olhar que com sorte identifica vestígios do que foi, 

no movimento intermitente de entrar e sair, ir e voltar, pôr-se ao mesmo tempo ―do lado de 

dentro e do lado de fora‖, como na expressão cunhada por Torquato para definir sua condição 

no mundo. 

 

uma porta aberta semi-aberta penumbra retratos e retoques 
eis tudo. observei longamente, entrei saí e novamente eu volto 

enquanto 

saio [...] 

 

E, lendo este trecho do texto de Torquato, como não nos lembrarmos dos versos certeiros de 

Ana Cristina Cesar? ―preciso voltar e olhar de novo aqueles dois quartos/ vazios‖, que num 

mesmo gesto de retorno e insistência, se propõe, a partir do olhar, a elaborar sentidos para o 

aparente vazio que resta ao se abandonar quartos. Talvez escrever – e multiplicar as 

possibilidades do que seja escrever – estivesse sempre no cerne dessa questão para Torquato, 

mais ou menos como na solução do poema Jet-Lagged, de Waly Salomão, publicado em 1996 

no livro Algaravias: câmara de ecos. A expressão que intitula o poema, e que não tem uma 

tradução literal para o português, diz respeito à fadiga de uma viagem causada pela 

desorientação cronológica da passagem por diferentes fusos horários. É, digamos, quando o 

corpo fica exausto de tempo. Transcrevo abaixo as primeiras e últimas estrofes do longo 

poema de Waly. 

Viajar para que e para onde 

se a gente se torna mais infeliz 
quando retorna? Infeliz 

e vazio, situações e lugares 

desaparecidos no ralo, 

ruas e rios confundidos, muralhas, capelas, 
panópilas, paisagens, quadros, 

duties free e shoppings... 

 
[...] 

 

Mas ficar, para que e para onde, 
se não há remédio, xarope ou elixir, 

se o pé não encontra chão onde pousar, 

embora pousado no topatudo inglês 

do Dr. Martens, 
(a sensação de ter enfiado o pé na jaca) 

se viajar é a única forma de ser feliz 

e pleno? 
Escrever é se vingar da perda. 
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Embora o material tenha se derretido todo, 

igual queijo fundido. 

 
Escrever é se vingar? 

Da perda? 

Perda? 
Embora? Em boa hora. 

 

*** 

Tendo nos detido no modo como Teresina é configurada em Torquato a partir de O Terror da 

Vermelha e do texto principal para sua montagem, podemos, agora, pensar em como a cidade 

aparece em outros momentos de sua escritura, mais especificamente na coluna ―Geleia Geral‖, 

como o espaço da experimentação literária, cinematográfica e existencial, e como ponto de 

encontro de múltiplas instâncias formais e estéticas. Projetando sua subjetividade no 

deslocamento e nos espaços que habitava, os escritos de Torquato e todas as suas demais 

empreitadas configuram uma insistente tentativa de leitura da cidade e de ressignificação dos 

espaços. Tais tentativas são identificáveis no pensamento Tropicalista como um todo e na 

estética proposta por outros de seus companheiros de geração, como é o caso de Hélio 

Oiticica. Lembremos, por exemplo, que um dos fios que norteavam os trabalhos de Hélio – 

desde seu projeto cinematográfico com a Cosmococa até o seu anti-projeto de obra com o 

Parangolé – era o de questionar o caráter passivo do espectador a partir da invenção de 

possibilidade táteis, visuais e motoras que relativizassem a noção espetacular da arte por meio 

de uma determinada partilha do sensível (RANCIÈRE, 2012) que abdicasse da contemplação, 

confundindo, dessa forma, as instâncias de produtor e receptor. A ginga do parangolé foi 

idealizada por Hélio no momento em que ele se envolveu com o samba, e ambos, para ele, se 

relacionavam a uma ―necessidade vital de desintelectualização, de desinibição intelectual, da 

necessidade de uma livre expressão‖ (OITICICA, 1965). Do mesmo modo, lembremos de 

como o Tropicalismo estava pautado na construção de uma imagem nacional que 

questionasse, justamente, os elementos que compunham o nacional, articulando instâncias 

simbólicas díspares por meio da performance, da teatralização, e das possibilidades 

desterritorializantes (DELEUZE, 2004) dessas articulações.  

 

A esse respeito, Jorge Mautner irá afirmar que 

 

a herança mais importante do Tropicalismo foi a 
descentralização cultural, que hoje é a marca 
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registrada da nossa cultura. Essa descentralização de 

motivos, estilos, harmonias, dissonâncias, culturas já 

era a essência do Tropicalismo. [...] A música, 
premonitória arte dos rituais e encantamentos, não tem 

fronteiras, nem na horizontal, nem na vertical de 

qualquer dogmatismo. Os pessimistas dizem: 
―Estamos numa época de decadência cultural porque, 

vejam, sempre havia o movimento, a Bossa Nova, o 

Tropicalismo; agora nada disso! Isto é a decadência!‖ 

Esses lamentadores, ressentidos e chorosos 
pessimistas estão mais do que cegos. Não entendem 

que o que estão lamentando é o fim da cultura 

proposta como coisa linear, absoluta, dogmática, um 
movimento único, forte como flecha. Não entendem 

que o ―último‖ destes movimentos, o Tropicalismo, 

justamente, propunha o fim desse linearismo, desse 
sentido de ―movimento único‖, e propunha em sua 

ontologia profunda a descentralização da liberdade. 
(MAUTNER, 1995, p.55-6) 

 

A mesma proposta descentralizadora do Tropicalismo foi um aspecto marcante na coluna 

―Geleia Geral‖, que Torquato manteve em atividade entre os anos de 1971 e 1972, durante a 

ditadura militar no Brasil, no jornal Última Hora. A expressão na qual Torquato se inspirou 

para nomeá-la é parte de uma colocação de Décio Pignatari, na qual ele diz que ―na geleia 

geral brasileira alguém tem que exercer a função de medula e osso‖
25

; e, nas palavras do 

próprio Décio, a ideia proposta por essa expressão ―transformou-se num miniprograma crítico 

criativo para Torquato, que não só a utilizou na letra famosa dos tempos da Tropicália, como 

com ela batizou a coluna que manteve no Última Hora do Rio de Janeiro.‖
26

 

 

Uma das crônicas mais significativas de sua coluna é a ―Material de Divulgação‖, cuja 

primeira frase, ―Pegue uma câmera e saia por aí‖, sintetiza uma série de procedimentos que 

serão caros em Torquato, a saber: o deslocamento pela cidade; a ocupação da cidade por meio 

de uma performance corporal; o amadorismo cinematográfico: 

                                                
25

 ―Décio disse [essa frase] ao poeta Cassiano Ricardo [...] após ter dele ouvido que os concretistas eram muito 

radicais e precisavam ser mais maleáveis, flexíveis e que o arco tem de afrouxar um dia, não poderia permanecer 

tenso o tempo todo: ―Vocês terão de afrouxar‖. KHOURI, Omar. ―Décio Pignatari: Breakfeast com geleia, osso e 

medula‖. Disponível em: 
http://www.revistazunai.com/materias_especiais/decio_pignatari/breakfast_com_geleia_omarkhouri.htm  

Acesso em: 10 nov. 2015. 

 
26

 Trecho da entrevista de Décio Pignatari concedida para Régis Bonvicino. Disponível em: 

http://sibila.com.br/critica/torquato-neto-conversa-entre-decio-pignatari-e-regis-bonvicino/8578 

Acesso em: 10 nov. 2015. 

http://www.revistazunai.com/materias_especiais/decio_pignatari/breakfast_com_geleia_omarkhouri.htm
http://sibila.com.br/critica/torquato-neto-conversa-entre-decio-pignatari-e-regis-bonvicino/8578
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Pegue uma câmera e saia por aí, como é preciso agora: 

fotografe, faça o seu arquivo de filminhos, documente 

tudo o que pintar, invente, guarde. Mostre. Isso é 
possível. Olhe e guarde o que viu, curta essa de olhar 

com o dedo no disparo: saia por aí com uma câmera 

na mão, guarde tudo, curta, documente. (TORQUATO 
NETO, 2004, p.276. v.2). 

 

O ―sair por aí‖ nos remete à figura do flâneur que caminha erraticamente pela cidade captando 

suas singularidades. E neste flâneur elaborado por Torquato, a câmera aparece intermediando 

a relação com o mundo e com a memória – ―olhe e guarde o que viu‖ – assim como está 

ligada ao passeio experimental daquele que a detém. Desse modo, o caráter estático do 

arquivo dá lugar para a urgência do deslocamento, num gesto que propõe uma memória 

construída pela ação e pela performance. Observemos, por exemplo, os verbos no gerúndio e 

seu indicativo de constância que Torquato utiliza ao propor a ação: ―Mas pelo menos assim, 

amizade: documentando, fotografando, filmando os monstros que pintam, pintando sempre 

por aí com o olho em punho, a câmera pintando na paisagem geral brasileira‖ (Idem, p.277).  

 

O ―material de divulgação‖, elemento ligado à linguagem jornalística e que tem por intenção a 

propagação de uma ideia, de um evento, de alguém, ganha outro caráter quando Torquato 

sugere ao leitor que divulgue não algo concreto e específico, mas simplesmente ―o que viu‖, e 

que invente, pela visão, uma forma de correspondência com o futuro. Esse procedimento 

inventivo na poética torquatiana funciona também como uma estratégia de problematização da 

linguagem, pois ao propor, a partir da escrita, que seu leitor seja organizador das imagens que 

o circundam, Torquato estabelece uma contraposição entre as potencialidades imagéticas e as 

possibilidades verbais. 

 
Escrever não vale quase nada para as transas difíceis 

desse tempo, amizade. 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 suficientemente clara, nunca. Nem eficaz, é 

óbvio. (TORQUATO NETO, 2004, p.276-7. v.2.) 

 

Numa análise de tal aspecto na escritura de Torquato, Edwar Castelo Branco, em sua extensa 

e importante pesquisa sobre Torquato Neto e o cinema piauiense, irá afirmar que ―a 

encruzilhada estaria representada pelas palavras, que por um lado instituem uma realidade 

indesejável, mas, por outro, são as únicas armas de que o sujeito Torquato dispõe para 

subverter os discursos que compõem sua realidade‖ (CASTELO BRANCO, 2010, p.15). 
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Escute, meu chapa: um poeta não se faz com versos. É 

o risco, é estar sempre a perigo sem medo, é inventar 

o perigo e estar sempre recriando dificuldades pelo 
menos maiores, é destruir a linguagem e explodir com 

ela. Nada no bolso e nas mãos. Sabendo: perigoso, 

divino, maravilhoso. (TORQUATO NETO, 2004, 
p.19. v.2.) 

 

Equilibrando-se num pensamento pautado no hibridismo formal, Torquato deslocava e 

colocava em permanente estado de tensão e movimento diversas instâncias estéticas. ―Geleia 

Geral‖, como bem nos relembra Décio, além de ter nomeado a importante coluna foi também 

título da música basilar no movimento Tropicalista composta em parceria por Torquato e 

Gilberto Gil e gravada no disco-manifesto Tropicália ou Panis et circenses. Nessa canção, os 

poetas articulam imagens que dizem respeito ora ao processo de modernização no Brasil, ora 

aos paradigmas do imaginário popular.  

 

[...] 

É a mesma dança na sala, no Canecão, na TV 

E quem não dança não fala, assiste a tudo e se cala 
Não vê do meio da sala as relíquias do Brasil.  

 

Nesse trecho, territórios que a princípio se caracterizariam pela distância simbólica são 

justapostos. No Canecão, na TV, na sala: a dança acontece concomitantemente em todos esses 

lugares criando um lampejo de correspondência entre eles. Ou seja, é o corpo em movimento 

e o seu caráter espetacular que agencia esses territórios, que por sua vez estão ligados a 

maneiras de instaurar modos diversos de visibilidade. A fundamental importância da interação 

com o entorno e da articulação dos seus elementos aparece em outra de suas crônicas, agora a 

inaugural ―Cordiais saudações‖, na qual Torquato nos chama atenção logo de início para a 

transitoriedade formal e material que marcará todos os demais textos de sua coluna: ―Ligue o 

rádio, ponha discos, veja a paisagem, sinta o drama: você pode chamar isso tudo como bem 

quiser‖ (Idem, p.199). Chamar como bem quiser é um alerta ao leitor: qualquer tentativa de 

categorização de seus escritos que se pretenda homogênea não alcançaria a complexidade 

proposta. Mais adiante, somos inseridos imageticamente no cenário da cidade que, ao invés de 

remeter à amplidão do urbano, está atrelada ao desconforto de uma quitinete ou a algum beco 

melancólico com inscrições ilegíveis pela parede: ―[...] no meio do redemoinho, entre os 

becos da tristíssima cidade, no som de um apartamento apertado no meio de apartamentos‖ 

(Idem). Nesse cenário desconfortável e apertado que impele o corpo à imobilidade, o mais 
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importante, como indicado por Torquato, é paradoxalmente ―estar bem vivo no meio das 

coisas e passar por referência, continuar passando‖. O pior seria esperar, e a única alternativa 

cabível é ―continuar passando‖. O estado de espera se contrapõe ao estado de movimento que, 

para ele, é quase uma condição de existência e está associado à vital ―ocupação do espaço‖. 

Quando comenta esta mesma crônica, Mario Cámara aponta que em Torquato os gestos de 

―encender, poner, ver, sentir y nombrar van a dar comienzo a una retórica de la acción y de la 

performatividad que Torquato opondrá a una actitud de espera‖ (CÁMARA, 2008, p.252). O 

assunto central dessa crônica virá mais adiante e diz respeito à vinda de Caetano Veloso para 

o Brasil, quando exilado em Londres, para uma apresentação na televisão. Torquato irá 

apontar para a importância da viagem de seu companheiro identificando nela um exemplo de 

como as possibilidades artísticas estão sempre no escopo de um corpo em movimento. 

 
Caetano veio aqui fazer um programa de televisão e 

ninguém, do que me conste, parece ter compreendido 

o sentido profundo dessa viagem desse programa. É 
apenas uma viagem e um programa, e é fantástico 

demais. [...] É que, quanto você curte lá o seu tempo 

de espera, quanto você espera um dilúvio que apague 

o fogo, seu ídolo, nosso ídolo, vem reafirmar 
tranquilamente, para o Brasil inteiro, que estar vivo 

significa estar tentando sempre, estar caminhando 

entre as dificuldades, estar fazendo as coisas, e sem a 
menor inocência. (TORQUATO NETO, 2004, p.200) 

 

Portanto, se a escritura de Torquato tem em seu horizonte a invenção e a problematização de 

territórios, esta empreitada está ligada ao movimento que o corpo é capaz de empreender pelo 

espaço urbano e pelos mais diversos territórios simbólicos – como fora exemplificado 

anteriormente na remissão que a canção ―Geleia Geral‖ faz à TV, ao Canecão e à sala de 

estar, bem como o trânsito de Caetano Veloso da cidade de Londres ao Rio de Janeiro. Pegar 

uma câmera e perambular pela ―tristíssima cidade‖; dançar na sala acompanhando pela TV o 

som da canção que embala o Canecão; viajar léguas a um país hostil e tomado pela ditadura 

militar a fim de cantar e se fazer ouvir são apenas alguns aspectos dessa poética pautada no 

ver e no mover na qual o espaço está sempre em estado de construção, sendo definido pelo 

movimento do corpo que a ele se lança. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III 
 

Há monstros pela cidade:  

vampiros e canibais 
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Mas nada disso importa 

vou abrir a porta 

pra você entrar 

Beija minha boca 

até me matar 

de amor 

 

Rita Lee 

 

 

 

Vampiros: vampiros são seres que precisam ser convidados para entrar, por isso seduzem até 

que lhe deem licença por vontade. Desafiam o tempo e permanecem para sempre com a 

mesma fisionomia, no entanto não possuem reflexo e dessa forma jamais poderão ver suas 

imagens eternas. Suas camas são revestidas de madeira maciça e levam um pouco da terra do 

lugar onde nasceram. Têm hábitos noturnos e repulsa à luz. São constantemente associados a 

doenças e à loucura. Alimentam-se de sangue humano e são mortos quando decapitados ou 

atingidos por uma estaca que lhes perfure o coração. Esse ser mitológico habita a história da 

cultura ocidental desde tempos bastante remotos e na literatura tem como ponto-chave para 

sua instauração no imaginário moderno a publicação do livro Drácula, do irlandês Bram 

Stoker, em 1897. Posteriormente, inúmeras versões e adaptações cinematográficas foram 

feitas do livro, por diretores que vão desde Tod Browning a Francis Coppola
27

.  

 

Em 1922, Friedrich Murnau traz para as telas a emblemática figura do vampiro em Nosferatu, 

uma sinfonia de horror, também uma adaptação (ou plágio, como considerado na época de 

seu lançamento, já que a família de Stoker não concedeu os direitos autorais da obra) do 

Drácula. Em 1979, em homenagem a este filme, e também numa releitura do romance de 

Stoker, Werner Herzog dirige o seu chamado Nosferatu, o vampiro da noite. Mas, antes desse, 

em 1971, outro Nosferato foi idealizado por Ivan Cardoso, o Nosferato no Brasil, cujo 

protagonista vampiresco foi interpretado por Torquato Neto.  

 

Quando ainda trabalhava como colunista do jornal Última Hora, Torquato recebeu o convite 

de Ivan Cardoso para protagonizar o curta-metragem Nosferato no Brasil, o primeiro filme 

nacional sobre o vampirismo e uma espécie de releitura cômica e tropical do vampiro 

                                                
27 O Drácula dirigido por Tod Browning é de 1931 e o de Francis Coppola de 1992. Ambas produções 

estadunidenses. 
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elaborado por Murnau. ―Ivan Cardoso me anima com seu filme de vampiro, logo a mim, 

vidrado em vampiros‖ (TORQUATO NETO, 2004, p.287, v.2), diz Torquato animado numa 

das crônicas da ―Geleia Geral‖. Como os vampiros das lendas tradicionais, o Nosferato 

interpretado por Torquato seduz mulheres para depois morder seus pescoços, mas diferente 

deles, perambula – por motivos técnicos e financeiros referentes à produção do filme – à luz 

do dia sob o calor carioca. 

 

―Onde se vê dia / veja-se noite‖ é a inscrição que compõe um dos letreiros que Ivan Cardoso 

insere logo no início do filme para alertar o espectador quanto a essa particularidade que não 

corresponde a dos vampiros tradicionais, num jogo com um poema de Affonso Ávila, como 

explica o próprio Ivan Cardoso citado em artigo de Flávio Rogério Rocha: 

 

O meu Nosferatu perambula pela cidade o filme 

inteiro de dia. Vai à praia, bebe água de coco. 
Encontrei na poesia concreta do Affonso Ávila uma 

solução bastante inusitada. Ele tinha um poema que 

era assim: onde se vê isso, veja-se aquilo. Fiz uma 

cartela para o Nosferatu com o seguinte aviso: onde se 
vê dia, veja-se noite. Isso virou uma grande piada no 

filme. Eu era fanático por poesia concreta e acabei 

fazendo um trocadilho visual fantástico. (CARDOSO 
Apud. ROCHA, 2011) 

 

Como dito no capítulo anterior, o fanatismo pela poesia concreta e os procedimentos de 

incorporação de palavras aos discursos visuais e vice-versa irá influenciar toda a geração 

superoitista dos anos 70, o que fica evidente também na fala acima. Além disso, Ivan dirá que 

este procedimento de inserção da cartela ―virou uma grande piada‖, o que certamente não foi 

o único elemento gerador de comicidade no filme. Dividido em duas partes, a primeira, em 

preto e branco, acontece na Budapeste do século XIX; a segunda, colorida, é marcada pelo 

corte da tinta vermelha simulando sangue sobre o título Nosferato no Brasil, passando para a 

cena em que a palavra ―Rio‖ aparece inscrita na areia. E então, em plena Copacabana: 

Torquato com uma capa sobre os ombros, vestindo sunga e bebendo água de coco. O kitsch 

toma conta da ambientação do filme do começo ao fim. Cachorros no cio interrompem as 

cenas de matança e por diversas vezes os atores que não eram profissionais seguram o riso. 

―Sem sangue não se faz história‖, é a inscrição que aparece nos últimos minutos do filme, 

certamente uma referência ao momento de repressão que o Brasil atravessava. Essa inscrição 

vem seguida pela cena em que Torquato, com as mulheres que mordera e que transformara 
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também em vampiras, assistem à televisão com o sugestivo frasco de ketchup em frente à tela, 

apontando, metalinguísticamente, para o material que foi usado como sangue na história, 

indicando uma possível estética do mal-feito e o amadorismo comum aos filmes em super-

oito, como se acidentalmente os maquiadores o tivessem esquecido ali. 

 

O vampiro elaborado por Ivan Cardoso passou longe de ser considerado um demônio, pelo 

contrário, foi associado a um gênero que posteriormente ele denominaria ―terrir‖, numa 

justaposição do terror e do riso. 

 

Outro dado também que custei a aceitar é que as 

pessoas achavam graça dos filmes. Embora algumas 

cenas fossem aterrorizantes, a reação da plateia era 
mais para o riso que para o medo. Foi por isso que 

botei o nome na antologia de A Marca do Terrir. Não 

tinha feito de maneira nenhuma para ser engraçado 

[...]. Nas cenas do Torquato na praia, o pessoal caía na 
gargalhada. (Idem.). 

 

Quase ao final do filme, sentado na cama, Torquato rompe com uma regra elementar do 

cinema tradicional e lança um breve olhar para a câmera, como se firmasse um pacto com o 

espectador, bem como ocorre na cena final do Nosferatu de Murnau, o que nos anos 20 dentro 

do gênero do terror representou uma verdadeira inovação. 

 

 

Imagem 4: Cena de Nosferatu, de Friedrich Murnau. 
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Imagem 5: Cena de Nosferato no Brasil, de Ivan Cardoso 

 

 

Por fim, com a chegada do verão, o vampiro volta para a Europa. Do Aeroporto do Galeão no 

Rio de Janeiro, entra no avião e se despede (de quem?) acenando da janela e finalizando esta 

anti-narrativa de viagem, numa estrutura bastante similar à da protagonista de O Terror da 

Vermelha. Torquato se despede do Rio de Janeiro e no entanto a imagem do vampiro 

permaneceria para sempre vinculada à sua figura enquanto artista. Como posto por Mario 

Cámara: 

 

La película se había estrenado en noviembre de 1971 y 

desde entonces se convirtió en un filme de culto, debido 

especialmente a la figura de Torquato Neto. Su imagen 

como vampiro fue una de las más utilizadas y 

difundidas desde entonces para construir al Torquato 

escritor [...] (CÁMARA, 2011, p.162) 

 

Além de Nosferato no Brasil, e embora não fosse um ator profissional, Torquato atuou em 

mais três filmes. Sob a direção de Edmar Oliveira e Carlos Galvão, atuou em Adão e Eva do 

paraíso ao consumo. Em 1972, participou de A múmia volta a atacar, de Ivan Cardoso, e em 

1971 de Dirce e Helô (uma espécie de jogo homofônico com a expressão ―falou e disse‖), de 

Luiz Otávio Pimentel. Os dois últimos filmes, assim como Nosferato, trazem o aspecto 

monstruoso ambientalizado na cidade do Rio de Janeiro, o que diz respeito a um pensamento 
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que se detia na aproximação entre a formulação estética e o cotidiano; ao caráter experimental 

dos filmes – que não eram gravados em estúdios e tinham como cenário o que estava à 

disposição enquanto espaço público –; e às possibilidades de construção de personagens que 

só poderiam existir no ambiente citadino.  

 

 

 

Imagem 6: Torquato Neto no filme 

Dirce e Helô, de Luis Otávio Pimentel 

 

 

Não podemos deixar de apontar que no poema-roteiro de O Terror da Vermelha analisado no 

capítulo anterior há uma rápida menção a outro clássico do terror, O médico e o monstro 

(1886), tradução em português do livro The strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, de 

Robert Louis Stevenson, e que posteriormente recebeu uma série de versões para o cinema.  
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este jardim é guardado por um barão. um comercial da pitu, hommage, 

à saúde de luiz otávio 

o médico e o monstro. hospital getúio vargas. morte no jardim. 

 

Tudo isso nos auxilia na leitura de como a imagem de Torquato esteve vinculada ao macabro, 

pela personagem que criou para si, pela personagem que fora criada em torno de sua imagem, 

pelas referências que inseria em seus textos.  

 

Assim como Torquato, Andrés Caicedo tem sua obra pontuada pelo gesto do suicídio e sua 

vida marcada por um contexto histórico e social determinado pela violência, o que reitera 

ainda mais a relevância do fantasmagórico tanto em suas produções quanto no modo como se 

desenvolveu a recepção de seus escritos, personagens, canções. No documentário Unos pocos 

buenos amigos
28

, Oscar Campo, amigo de Caicedo, diz em tom austero e grave que o primeiro 

indício da morte de Caicedo que sentiu logo após o seu suicídio foi a queda de três morcegos 

em seu quarto. Para além do quão verídico isso possa ser, o fato é que tamanha era a obsessão 

de Caicedo por esse tema que sua imagem já estava impregnada de tal simbologia. Sua 

companheira Patricia Restepo, jovem que inspirou diversos de seus escritos de amor e que 

encarnava a imagem da mulher como propulsora da dor e do sofrimento, diz no mesmo 

documentário que Caicedo era um espírito tomado pelo medo e que vivia numa bolha de 

horror. Essas impressões explicitadas por Restepo a respeito de Caicedo estão em consonância 

com as personagens que ele próprio criara e com as obras com as quais ele dialogou no 

desenvolvimento de seus textos. 

 

Todos os componentes que orbitavam em torno do Cine Club de Cali e da Cidade Solar
29

 

tinham, nas palavras de Hernan Nicholls, ―el vampirismo [como] una fijación casi infantil 

                                                
28 O documentário Unos pocos buenos amigos, dirigido por Luiz Ospina em 1986, é uma homenagem a Caicedo 

que reúne depoimentos de seus amigos e de todos os demais que trabalharam com ele, além de cenas do filme 

inacabado Angelita y Miguel Álgel, que Caicedo gravou junto a Carlos Mayolo em 1971. 

 
29 Hernando Guerrero ganhou uma casa de sua família e nela começaram a se reunir jovens de toda a cidade para 

discussões sobre arte e política. Organizaram exposições, ciclos de exibições cinematográficas etc. Essa casa foi 

chamada de ―Ciudad Solar‖ e seus componentes estavam em constante diálogo com os membros e participantes 

do Cine Club de Cali. Andrés Caicedo apoiou com veemência os eventos que aconteciam ali, inclusive 
financeiramente com o dinheiro arrecadado pelo Cine Club. O manifesto do grupo, escrito por Herrero, explicita 

quais eram suas principais intenções: ―La Ciudad Solar es un centro aglutinante, encaminada a encontrar formas 

directas y efectivas de comunicación. Acumular energía, fuerzas solares que irradien y cubran extensos campos, 

nos aglutinamos y unificamos objetivos fundamentales y trabajamos en pos de eso. Nos abrimos a la 

comunicación, exploramos el campo de la imagen y el sonido en cada una de nuestras especialidades. […] El 

cine como principal elemento transmisor de imágenes, de sonido. Su poder de mostrar cosas. Hacemos. 

Exigimos cine. Hablamos de cine. Vemos cine y publicamos cine. Se trabaja con las manos, se moldea la figura, 

se recrea el barro, el cuero, se buscan nuevas formas en el taller artesanal, el dibujo, el afiche, la calcomanía. Son 
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pero permanente‖, o que muito se deve, de acordo com Enrique Buenaventura, a ―la violencia, 

sobretodo en esa región del Valle del Cualca, [que] dá un pie de motivo a esa facinación‖. 

Num mesmo viés, Carlos Mayolo relembra ainda que todos daquela geração ―vivimos 

momentos muy horrorosos de la historia pasada‖
30

.  

 

No cartaz abaixo, de 1975, que exibe a programação do Cine Club de Cali, podemos verificar 

que todos os filmes seguem uma mesma temática marcada pelo mistério, pela morte e pelo 

terror. 

 

 

 

Imagem 7: Cartaz com a programação do Cine Club de Cali. 

 

 

Já era evidente nas primeiras críticas cinematográficas de Andrés Caicedo e nas produções 

empreendidas junto a seus companheiros a importância das referências às figuras canibais, 

góticas e vampirescas. No primeiro folheto organizado pelo grupo do Cine Club de Cali, que 

                                                                                                                                                   
también nuevas formas de comunicación que producimos. En las artes plásticas, quienes trabajen y experimenten 

renovadoramente, tienen como colgar sus cuadros. Así la Ciudad Solar, es Cali, es la gran ciudad universal que 
busca llevar su mensaje de lucha y optimismo a cada persona‖. GUERRERO, Hernando (1972, 14 de julio). Este 

manifesto foi citado em: MARTÍNEZ, Katia González. ―La ciudad de ‗unos pocos buenos amigos‘‖. In.: 

Blanco&Negro: periódico del 41 Salón Nacional de Artistas de Colombia y el 7 Festival de Performance de Cali. 

Disponível em: http://esferapublica.org/blancoynegro.pdf Acesso em 25 out. de 2015. 

 
30 Ambas as falas fazem parte do documentário Unos pocos Buenos amigos, de Luis Ospina. 

http://esferapublica.org/blancoynegro.pdf
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tinha por objetivo ser disseminado em paralelo às sessões apresentadas e que mais tarde viria 

a se transformar na revista Ojo al cine, todos os textos de Caicedo tocam nessa temática, o 

que fica claro logo no título de cada um deles: ―Destinito Fatal‖; ―El cineasta que ante el cine 

opta por el Cine de Terror‖; ―Vampyr‖; ―Nota tendenciosa que trata de entrever un destino en 

Roman Polanski‖. Da mesma forma, uma boa parte de seus contos trazem remissões a Edgar 

Allan Poe e H. P. Lovecraft, entre outros escritores da mesma vertente do terror. A exemplo, o 

último conto da coletânea Calicalabozo leva o mesmo título do célebre ―Berenice‖ de Poe, ao 

qual as menções no decorrer do texto são explícitas e diretas. Além desse, ―Los dientes de 

Caperucita‖, que compõe a mesma reunião, traz a personagem infantil Caperucita Roja – ou 

na tradução para o português, Chapeuzinho Vermelho – travestida pela imagem de uma 

mulher que devora pouco a pouco o seu amado. Para Felipe Gómez, ―su obsesión [de 

Caicedo] por conformar una estética del gótico en el trópico se desarrolla a lo largo de su 

obra, rebasando la temática y extiendéndose a la estructura misma de su creación literária.‖ 

(GÓMEZ, 2007, p.123). Numa mesma perspectiva, Carlos Patiño Millán afirmará que: 

 

Temáticamente, Caicedo recurrió una y otra vez a 

tópicos vedados hasta entonces (pero no por eso 
inxistentes) en Colombia como el canibalismo, el 

vampirismo, las flagelaciones, el incesto y los 

conflictos edípicos, e inauguró una nueva mirada, 
provocadora y vibrante, sobre los de siempre: la 

nostalgia, la ciudad, el amor y el sexo, la violencia 

que encubre la noche y el derrumbe que conduce a la 
perdición (y a la muerte). (MILÁN, 2008, p.17)  

 

―Berenice‖, de Edgar Allan Poe, publicado pela primeira vez em 1835, conta a história de 

Egeu, homem enfermo que se casa com sua prima Berenice. Ela, por sua vez, após o 

casamento, é acometida por uma doença desconhecida e vê pouco a pouco os efeitos da 

enfermidade no seu corpo, exceto em seus dentes – pelos quais Egeu cria uma obsessão 

incontornável –, que permanecem até o dia de sua morte brancos e belos. Por fim, Berenice 

morre. Na noite seguinte ao seu enterro, o empregado de Egeu vai até seu quarto, em 

desespero, informar a ele que o caixão da mulher fora aberto, e o encontra desnorteado e com 

as mãos ensanguentadas, com ferramentas de cirurgia dentária no aposento e uma caixa com 

todos os trinta e dois dentes, revelando que Egeu foi o responsável pela violação. A narrativa 

é construída de modo que o leitor vem a crer que Berenice foi enterrada viva.  
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O conto homônimo de Caicedo teve diversas versões. Foi publicado tanto na coletânea 

Calicalabozo quanto numa reunião que contempla, além deste conto, os igualmente brilhantes 

―El atravesado‖ e ―Maternidad‖. O enredo de ―Berenice‖ de Caicedo gira em torno do amor 

de três jovens por uma prostituta chamada Berenice. Ao final, assim como no conto de Poe, 

cada um deles acaba por se apossar de partes do seu corpo, inclusive dos dentes. Uma das 

versões do conto aparece no relato Angelita y Miguel Angel, que mais tarde serviu de roteiro 

para o único filme que Andrés Caicedo dirigiu junto de seu amigo Carlos Mayolo.  

 

Jamais concluído, o filme que conta a conturbada história de amor de dois jovens teve 

algumas cenas recuperadas pelo documentário de Luis Ospina. 

 

 

 

Imagen 8: Andrés Caicedo na direção de Angelita y Miguel Ángel 

 

 

Na fotografia acima, Caicedo indica à atriz que interpretou Angelita como ela deveria lamber 

o sangue da testa de Miguel Ángel, num gesto de remissão ao canibalismo, tão reiterado pelo 

escritor em diversos textos.  Essas remissões presentes tanto em Torquato quanto em Caicedo 

estão em diálogo com o aparato teórico e crítico que nos anos 70 em toda a América Latina se 

debruçava sobre as questões acerca da antropofagia. Como demarca Felipe Gómez, ―El 
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personaje del caníbal puede situarse em América Latina dentro de um debate cultural 

proeminente durante la segunda mitad del siglo XX‖ (GÓMEZ, 2007. p.25). Lembremos, por 

exemplo, da antropofagia cultural proposta por Oswald de Andrade e retomada não apensa 

por Torquato Neto, mas também por seus companheiros tropicalistas, além dos poetas 

concretos.  

 

As figuras monstruosas criadas por eles habitam a cidade tendo a morte como horizonte. 

Tanto em Caicedo quanto em Torquato este tema soma-se ao vestígio da violência urbana e da 

repressão militar comum a seus países e ao período em que viveram, bem como ao desbunde 

sexual dos anos 70.  

 

*** 

 

 

Creo en fantasmas, vampiros y 

en empleados públicos que una 

mañana salen volando de su 
casa porque soy un hombre 

que cayó bajo el amor. 

Cuando puedo veo cine y miro 

gente desde buses, merced a  
un solo sentimiento: 

la nostalgia y la tristeza. 

Y fíjese que 
digo uno. 

Tengo 19 años y escribo cuentos 

fantásticos. 
Y ya le dije que creía en vampiros 

 

Nesse poema de Caicedo há uma interessante justaposição dos cidadãos comuns às figuras 

monstruosas. Funcionários públicos, vampiros e fantasmas são postos em paralelo num 

ímpeto de libertação, pois, como afirma a voz narrativa do poema, a crença é a de que numa 

manhã todos eles saiam voando de suas casas, sugerindo um presente estado de 

aprisionamento. Há, ainda, outra justaposição de imagens que podem sintetizar a poética 

caicediana: o cinema e o ônibus. Nos versos ―Cuando puedo veo cine y miro/ gente desde 

buses‖, Caicedo coloca o ato de assistir a vidas em telas cinematográficas e o observar as 

pessoas caminhando pelas ruas através das janelas do ônibus em patamar de similitude, num 

notável gesto de aproximação entre a arte e a vida. Vampiros e fantasmas, simbolizando 

personagens míticos e irreais, e funcionários públicos, esses seres que nos remetem às 
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burocracias das grandes cidades, são assimilados de modo igualitário pelo olhar que a eles é 

dirigido. 

 

Retomando a fala de Caicedo no único áudio de sua voz ao qual até o momento tivemos 

acesso e que foi citado em nosso primeiro capítulo, podemos notar que nesse material o 

ônibus também é referenciado por Caicedo como um lugar privilegiado na experiência 

estética, já que nele a juventude pode ouvir músicas, sons e cantares enquanto transita pela 

cidade. Relembrando sua fala: ―[...] para oír la música no se necesita de una aceptación, sino 

que la puede oír en los buses, en las calles [...]‖. 

 

Pois bem, tanto a sala de cinema quanto o ônibus aparecem também em seu importante conto 

―Destinitos fatales‖. Publicado originalmente em 1971 no primeiro número da revista Ojo al 

cine, entre notas acerca do terror em Roman Polansky, o conto ―Destinitos fatales‖ é 

elaborado por Caicedo no formato de três historietas que, bem como no poema acima, 

entrecruzam o monstruoso e o cotidiano. Na primeira delas, um homenzinho – como ele 

mesmo o apresenta, no diminutivo – é apaixonado por cinema e funda um cine club no qual o 

ciclo programado apresentava filmes de vampiros. As primeiras sessões, que começaram 

cheias, iam se esvaziando semana após semana, até que sobram apenas quatro espectadores 

dos quais ―uno se mudó de ciudad, otro amaneció un día muerto, uno se graduó en 

arquitectura y nunca nadie más lo volvió a ver por estas tierras.‖ Quando fora apresentar o 

último filme do ciclo, com apenas uma pessoa na sala, ―el hombrecito iba a comenzar a hablar 

de la película que amaba tanto, pero el Conde se paró de su butaca y le sonrió, y el hombrecito 

tuvo que bajar los ojos.‖ (CAICEDO, 2010, p.146). ―El Conde‖ aparece como referência ao 

Conde Drácula e o sorriso como uma de suas estratégias de sedução. 

 

A segunda parte conta a história de um funcionário público que viaja diariamente no mesmo 

ônibus sem nunca ver ninguém conhecido e, numa de suas viagens, se dá conta de que aquele 

é um ônibus que não para em nenhuma parte e que os passageiros lançam olhares assustadores 

para ele. Quando decide fazer o sinal para descer, lhe arrancam um pedaço da bochecha. Ao 

ver seu corpo mutilado, o funcionário pensa apenas no que dirão seus companheiros quando 

virem o ocorrido no noticiário do dia seguinte. ―Pero mañana no va a salir nada en el 

periódico.‖ (Idem, p.147), é como termina o conto, no tom pessimista e ácido comum a 
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Caicedo e retomando o que ocorre exatamente com a maioria dos atos de violência que 

acontecem nas grandes cidades. 

 

A terceira e última parte conta a história de um jovem ―muy bondadoso y un poco ingenuo‖ 

(Idem) (qualidades comuns a muitos dos personagens de Caicedo) que atravessa a cidade 

insolitamente levando um livro de 5 kg do Edgar Allan Poe. Vendo essa cena, um outro 

garoto se aproxima e pergunta se não é incômodo levar aquele livro tão pesado, ao que ele 

responde, sem perceber que, em realidade, o garoto estava debochando de sua situação: 

 

Lo que pasa es que desde hace un tiempo para acá me 

di cuenta que yo vivo mi vida montado en un globo, y 

el libro de Edgar me sirve de lastre. Lastre para no 
elevarme tanto, para no ir a parar a una región 

desconocida, habitada por gente que a lo mejor no me 

gusta, que no conozco. Además la persona que más 

supo de globos en el mundo fue mi amigo Edgar. 
(Idem, p.147) 

 

O garoto riu muito de sua resposta, o que o induziu a um estado de profunda tristeza durante 

cinco dias ―hasta que se encuentra en una película una actriz americana de la que se puede 

enamorar fácil, y la tristeza se le pasa‖ (Idem). O conto estabelece uma narrativa cíclica, 

começando e terminando pela imagem do cinema. Mas similarmente ao que ocorre no conto 

―El espectador‖, a vivência na cidade complementa a experiência cinematográfica, embora 

ambas estejam marcados pelo sofrimento, pela morte e pela impossibilidade de comunhão 

com o outro.  

 

*** 

 

Nos textos críticos sobre Torquato não passa batido a significativa presença dos materiais 

cortantes como aspecto relevante em sua poética. A começar pelos dentes de vampiro, 

pontiagudos e fatais, que também são retomados por Caicedo como apresentamos nas análises 

anteriores. Bem como os dentes, o sangue é recorrente em suas composições e se relaciona ao 

contágio, que por sua vez tem a ver com a transformação maléfica a partir do contato com o 

outro. Isso nos remete à palavra que Caicedo usava para definir sua obsessão pelo cinema, 

―cinesífilis‖, como justaposição da arte e da doença.  
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Paulo Andrade, em Torquato Neto: uma poética de estilhaços, fala sobre o poema que 

Haroldo de Campos escreveu logo depois da morte de Torquato, afirmando que nele o poeta 

―cria uma analogia Torquato/vampiro, produzindo uma relação fisiognômica entre a 

visualidade da forma, semelhante a um crucifixo ou a um dente canino, e o conteúdo e o ritmo 

do poema, que reproduz a asfixia dos últimos minutos da vida do poeta.‖ (ANDRADE, 2002, 

p.110).  

 

 

Putresco 
Putresco 

Putresco 

torquato: teus últimos dias de paupéria me 

 
vermicegos enrolam a substância da treva 

vampiros cefalâmpados 

(disse) 
mas agora put 

resco 

put 
(horresco 

referens) 

resco 

sco 
sc 

o 

 

 

Num mesmo viés, Beatriz Vieira nos lembra que: 

 

 

Torquato gostava de associar sua figura ao vampiresco 

e havia mesmo desempenhado o papel de vampiro no 

filme super-8 Nosferatu no Brasil, de Ivan Cardoso. 

No cartaz desse filme, como na revista Navilouca 

(1974) e no fotopoema ―gélida gelatina-gôsto de mel‖ 

– de autoria de Torquato, Luciano Figueiredo, Oscar 

Ramos e Ivan Cardoso, reproduzido em Os últimos 

dias de paupéria –, a imagem da gilete salta aos olhos. 

(VIEIRA, 2011, p.28). 
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Imagem 9: Cartaz de Nosferato no Brasil,  

de Ivan Cardoso 

 

 

Mario Cámara também relembra que a última publicação de Torquato na coluna ―Geleia 

Geral‖ traz a letra da canção ―Farrapo Humano‖, de Luiz Melodia, que possui em seu refrão 

materiais cortantes e cuja letra segue abaixo. O crítico menciona o modo como ela se 

relaciona ao ―movimiento heroico [que] convive, superpuesto, [a] un cuerpo dilacerado, 

fragmentado y moribundo‖ (CÁMARA, 2011, p.153). 

 

 

Eu canto suplico 
lastimo não vivo contigo 

sou santo sou franco 

enquanto não caio não ligo 
me amarro me encarno na sua 

mas estou pra estourar; 

Eu choro tanto me escondo 
e não digo viro farrapo 

tento suicídio 

com caco de telha 
ou com caco de vidro: 
Só falo na certa repleta 
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de felicidade me calo 

ouvindo seu nome por entre a cidade 

não choro só 
zango  

eu fico no lugar; 

Estou muito acabado 
tão abatido minha companheira 

que venha comigo 

mas estou pra estourar 

estourar estourar. 

 

Essa canção, que mais tarde veio a compor o álbum Pérola Negra, considerado por muitos o 

principal disco de Melodia, fala sobre o suicídio cometido a partir da mutilação do corpo. 

Corpo que, como indicado em vários versos, está prestes a estourar e desfazer-se em mil 

pedaços. Como apontado por Mario Cámara (2011), as crônicas de Torquato transitam por 

entre referências a corpos que se deslocam espacialmente – a exemplo daquela que marca sua 

estreia no Última Hora, quando ele falará sobre a vinda de Caetano Veloso ao Brasil na época 

em que ele estava exilado para oferecer um show, sob vigilância militar, na televisão – 

culminando no inevitável dilaceramento do corpo, como vemos nesta última canção que 

Torquato nos indica.  

 

É bastante provável que o título desta composição de Melodia tenha sido inspirado pelo filme 

The Lost Weekend, de Billy Wilder, – que foi, por sua vez, um dos cineastas que mais 

inspiraram Andrés Caicedo – traduzido para o português como Farrapo Humano, no qual o 

protagonista, Don Birnam, interpretado por Ray Milland, escritor e alcólatra em recuperação, 

vê pouco a pouco seu corpo sendo mutilado pela bebida, culminando na tentativa de suicídio. 

Por trás dessa problemática que conduzirá a trama, está o romance de Don e o progressivo 

adiamento da escrita por conta do vício. Em dado momento, já sem nenhum dinheiro e 

tomado pelo bloqueio criativo, Don investe na tentativa de penhorar sua máquina de escrever 

para conseguir algumas doses. Ademais das similitudes de Don, Torquato e Caicedo, no que 

se refere a um ethos maldito, na tentativa de suicídio, no alcoolismo, na literatura como 

desencadeadora de conflitos existenciais, o filme começa e termina com uma cena panorâmica 

da cidade. A vivência de Don se passa basicamente no apartamento de seu irmão e no bar que 

costuma frequentar. Toda a trama se desenrola, afinal, a partir de sua escolha por não ir viajar, 

sugerindo a influência decisiva que os trânsitos (nomádicos ou não) circunscrevem em sua 

vida. Don aparece com a mesma debilidade física ou psicológica delineada nos monstros de 

Caicedo e Torquato. 
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Imagem 10: Cena panorâmica inicial de Farrapo humano (The Lost Weekend), de Billy Wilder 

 

 

Outra canção de Luiz Melodia que Torquato apresentou em sua última publicação na coluna 

―Geleia Geral‖ foi a ―Estácio, eu e você‖, que também integrou o álbum Pérola Negra e que 

como em muitas das canções de Torquato fala de um lugar que era familiar a Melodia, o 

morro do Estácio no Rio de Janeiro, a partir de uma voz que convida o interlocutor a passear 

por ele: 

 

Vamos passear na praça 
enquanto o lobo não vem 

enquanto sou de ninguém 

enquanto quero te ver 

vamos passear na praça 
enquanto sou de você 

enquanto quero sofrer 

curtindo desta donzela 
[...] 

 

Das três músicas presentes na coluna, a terceira é ―Feras que viram‖, gravada em 1980 no 

disco Nós com o título ―Feras que virão‖. Essa canção de Melodia integra um momento da 

música brasileira em que, não por acaso, a tematização da fera, do monstro e do vampiro 
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estava em voga. Como lembrado por Flora Süssekind (2007), outros compositores próximos a 

Torquato na época do tropicalismo também se dispuseram a compor canções que têm como 

tema central a figura do vampiro, como é o caso ―Doce vampiro‖ (1979), de Rita Lee, e 

―Vampiro‖ (1988), de Jorge Mautner. Ambas as canções falam de imagens vampirescas que 

sugam a energia dos que estão ao seu redor, que ferem e que deixam marcas, como é o caso 

da composição de Rita Lee: ―me acostumei com você/ sempre reclamando da vida/ me ferindo 

me curando/ a ferida‖; além de retomarem o olhar e a mordida fatais dos vampiros, como no 

caso de Mautner: ―por isso é bom não se aproximar/ muito perto dos meus olhos/ senão eu te 

dou uma mordida/ que deixa na tua carne aquela ferida‖; e associarem o desejo sexual à morte 

―beija minha boca/ até de matar‖. 

 

Em realidade, não apenas a música brasileira, mas a de diversos outros países, tematizaram o 

vampírico e o demoníaco. A banda Rolling Stones, por exemplo, uma das grandes referências 

musicais de Andrés Caicedo e também das prediletas da personagem María Del Carmen na 

primeira parte de ¡Qué viva la música!, lançou o álbum Their Satanic Majestic e um ano mais 

tarde Beggars Banquet, com a canção ―Symphaty for the Devil‖ (CÁMARA, 2011, p.160). 

De acordo com Cámara,  

 

[...] lo vampírico – y más en general lo demoníaco – 

no es una característica exclusiva de la cultura 

brasileña de los setenta, sino un ideograma ―menor‖ 
que atraviesa, con los desplazamientos descriptos, el 

cine y la música, y que es celebrado por jóvenes 

artistas. (Idem). 

 

Como visto no capítulo anterior, Torquato Neto, na composição ―A rua‖, retoma a melodia da 

ciranda ―Se essa rua fosse minha‖ ao falar sobre as lembranças da rua em que vivera na 

infância. Num mesmo viés, Luis Melodia nos traz na letra de ―Feras que virão‖ a personagem 

Chapeuzinho Vermelho, que nos remete a uma série de paradigmas que dialogam com a 

antropofagia, como a assimilação corpórea do outro.  

 

Em seu já mencionado ―Los dientes de Caperucita‖, Caicedo também irá dialogar com a 

personagem das fábulas infantis. Dedicado à Rosemary, provavelmente a personagem criada 

por Roman Polansky no filme O bebê de Rosemary, o conto segue uma estratégia narrativa 

comum aos escritos de Caicedo e diz respeito à tentativa de imitação fonética e prosódica da 

linguagem caleña, aquela falada apressadamente pelas ruas da cidade: ―Uno se da cuenta 
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queso lestá ocurriendo a uno no lo vastar creyendo porque únicamente lo ha visto en las 

películas.‖ (CAICEDO, 2010, p.119), e assim segue, sem pausas, sem muitas pontuações 

além de algumas interrogativas e outras exclamativas dispersas pelo texto, conduzindo o leitor 

pelo relato frenético. Eduardo, o narrador do conto, relata num monólogo ininterrupto dirigido 

ao seu amigo Nicolás a história de amor e terror que viveu com Jimena, a ex-namorada de 

Nicolás.  

 

[...] mestaba mordiendo me había mordido desdiace 

rato mejor dicho y me vine a dar cuenta nada más 
cuando sentí aquél grueso río de sangre que me bajaba 

por el cuello entonces siento como que todo se me 

vine encima y da vueltas parriba y pabajo y Jimena 
frente a mí con la boca entreabierta llena de sangre y 

sus manos que se estiran pidiéndome que la siga 

besando [...] (CAICEDO, 2010, p.133). 

 

No conto, o monstruoso e o canibal se relacionam com o que há de sexual na personagem. 

Numa análise deste mesmo texto, Felipe Gómez aponta que:  

 

[...] es su sexualidad libre y activa lo que hace que 

Jimena se torne en un monstruo, a los ojos machistas 

pero impotentes de su transitorio compañero sexual, 

quien de entrada la subordinaba por su género. Así, en 
este texto la virilidad con que el lobo quería comerse a 

Caperucita termina siendo devorada por los 

insubordinados e implacables dientes que ella ha 
desarrollado. (GÓMEZ, 2007, p.132).  

 

A personagem de Jimena, embora seja monstruosa, aparece sempre em contextos cotidianos, 

como nos monstros identificados por Flora Süssekind em certa literatura brasileira 

contemporânea: ―por vezes medonhos, que, no entanto, se dedicam ao mais corriqueiro, a 

telefonemas, cheques, cálculos, coisas do dia-a-dia. Numa espécie particularmente perversa de 

hibridização entre o cotidiano e o bestial, entre a perversidade e a vitimização‖ 

(SÜSSEKIND, 2005, p.70).  

 

Ademais das diferenças contextuais quanto ao período de produção dos textos analisados por 

Flora, suas considerações a respeito da experiência urbana podem iluminar a leitura que 

empreendemos aqui, pois o ponto central de sua análise se refere à violência e aos efeitos que 

ela suscitaria nos corpos – suas figurações e problematizações –, bem como aspectos 
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relacionados à perda da dimensão coletiva da identidade e de comunhão, como podemos 

averiguar na passagem abaixo: 

 

Os sinais de violência nessas figurações do urbano, se 

dizem respeito ao próprio processo criativo, remetem, 
é claro, também, ao imaginário citadino 

contemporâneo, ao crescimento do crime violento e 

das reações igualmente violentas a ele, à 
generalização da sensação de risco e de conflito 

potencial e à perda do sentimento de coletividade no 

cotidiano das grandes cidades brasileiras. 

(SÜSSEKIND, 2005, p.74). 

 

Assim, nas formulações propostas por Andrés Caicedo e Torquato Neto em torno das 

personagens monstruosas que construíram, a incorporação dos aspectos citadinos na 

composição das subjetividades se fazem fundamentais. O monstruoso, como vimos, além de 

ter feito parte de todo um imaginário cultural dos anos 70 relacionado ao sexo e ao terror, está 

também em diálogo com a América Latina e suas cidades recém-modernizadas que serviram 

de cenário para a violência e para a experimentação artística.  

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerações finais 
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Chegando ao final deste trabalho, talvez valha a pena destacar que para além de elaborar 

respostas, a intenção desta pesquisa foi a de abrir questões e identificar problemas 

comparativos entre Andrés Caicedo e Torquato Neto, além de levantar um corpus 

bibliográfico acerca de ambos, identificando também com quais textos e autores eles travaram 

um diálogo e de que maneira estas interferências reverberaram em suas produções.  

 

Na tentativa de suprir a leitura de textos pouco explorados por parte da crítica literária no 

Brasil, sobretudo no que diz respeito a Andrés Caicedo – autor cuja maioria dos escritos ainda 

se fazem desconhecidos em nosso país – e considerando a declarada importância atriubuída às 

cidades por onde transitaram em suas composições e em suas vidas, a perspectiva aqui 

adotada buscou verificar mecanismos que fazem da cidade um elemento regulador em suas 

propostas estéticas e quais são as causas e efeitos suscitados por isso. 

 

Retomando as características atreladas à experiência urbana, podemos destacar o caráter 

experimental de suas ideias e de suas empreitadas. Como vimos no primeiro capítulo, as 

inabilidades de María del Carmen se configuraram como potencial para o desenvolvimento de 

sua relação com a arte, empreendida sempre por meio da experimentação, que por sua vez é 

também elaborada técnica e eticamente. Do mesmo modo, as produções cinematográficas 

com as quais Torquato Neto se envolveu, tanto no filme que dirigiu quanto nos quais 

participou como ator, são também marcadas pelos procedimentos experimentais das filmagens 

em super-8 e pelas limitações técnicas, políticas e financeiras. Será o movimento pelo espaço 

citadino aquele que potencializará as possibilidades interventivas do corpo no material 

artístico. Certa vez Leminski chamou Torquato Neto de ―poeta não-especializado‖
31

, o que 

poderia ser também estendido para Caicedo e tantos outros artistas dos anos 70 que como eles 

atravessavam um intenso e conturbado processo de modernização em seus países e pensavam 

as relações entre composição artística em consonância com corpo, vida e movimento pela 

cidade.  

 

Da experimentação são inventadas possibilidades de composições literárias que extrapolem o 

verbal, incorporando – além de outras formas de tradutibilidade – a visualidade e a sonoridade 

ao aparato textual. A argumentação desenvolvida aqui nos leva a considerar que no conjunto 

de textos desses escritores este tipo de composição está atrelada à experiência urbana. É o 

                                                
31

 LEMINSKY, Paulo. Os Últimos Dias de um Romântico. São Paulo, Folhetim nº 303, 07/11/1982. 
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caso, como vimos, do romance ¡Qué viva la música! e do conto ―El espectador‖, ambos de 

Andrés Caicedo, e do poema-roteiro de O Terror da Vermelha, de Torquato Neto, bem como 

de suas demais composições musicais que dialogam com a tradição literária brasileira. Nesse 

sentido, foi interessante também verificarmos a grande força do diálogo que eles estabelecem 

com os mais variados tipos de manifestações artísticas, transitando pela tradição cultural de 

diversos países, o que fica bastante claro nas referências musicais e cinematográficas que 

ambos evidenciam no próprio material de suas produções. Heterogeneidade que transborda 

também para todas as empreitadas as quais se dedicaram. 

 

A cidade aparece em ambos como o espaço para a problematização do encontro. No transitar 

pelo ambiente citadino, subjetividades se constroem e se fragmentam concomitantemente na 

tentativa infrutífera de comunhão. Mas, ainda que aparentemente infrutífera, essa busca 

impossível está no âmbito do desejo e se inscreve para além da consumação. Em verdade, se 

alimenta da própria insatisfação, como é o caso sobretudo das várias personagens de Caicedo 

aqui abordadas.  

 

Num viés de incomunicabilidade e violência são construídas suas personagens e suas 

personas vinculadas ao monstruoso, figuras com as quais trabalhamos no último capítulo. 

Relacionadas ao imaginário cultural dos anos 70 e ao contexto de terror pelo qual atravessava 

a América Latina, vampiros e canibais são postos ao lado de habitantes comuns da grande 

cidade, e isso porque o urbano aparece como o ambiente possível para a justaposição e para a 

invenção dessas formas de vida diversas. 

 

Considerando as insuficiências do gênero dissertação, mas ao mesmo tempo tentando supri-

las, não podemos nos esquecer de todos os outros aspectos comparativos que poderiam ser 

explorados na aproximação entre Caicedo e Torquato. Embora não tenhamos nos debruçado 

diretamente nas questões autorais que artistas tão complexos como eles nos suscitam, este 

debate esteve sempre norteando de alguma maneira a escrita deste trabalho. Acreditando que 

o estudo de tal aspecto pode ser promissor e deixando esta questão em aberto para mim 

mesma e talvez para a inspitação de futuros leitores, faço das palavras de Agamben em seu 

belo O autor como gesto a pós-epígrafe deste trabalho: 

 

O autor marca o ponto em que uma vida foi jogada na 

obra. Jogada, não expressa; jogada, não realizada. Por 

isso, o autor nada pode fazer além de continuar, na obra, 
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não realizado e não dito. Ele é o ilegível que torna 

possível a leitura, o vazio lendário de que procedem a 

escritura e o discurso. O gesto do autor é atestado na obra 
a que também dá vida, como uma presença incongruente 

e estranha, exatamente como, segundo os teóricos da 

comédia de arte, a trapaça de Arlequim incessantemente 
interrompe a história que se desenrola na cena, 

desfazendo obstinadamente a sua trama. No entanto, 

precisamente como, segundo os mesmos teóricos, a 

trapaça deve seu nome ao fato de que, como um laço, ele 
volta cada vez a reatar o fio que soltou e despertou, assim 

também o gesto do autor garante a vida da obra 

unicamente, através da presença irredutível de uma borda 
inexpressiva. Assim como o mímico no seu mutismo, 

como Arlequim na sua trapaça, ele volta infatigavelmente 

a se fechar no aberto que ele mesmo criou. E assim como 
em certos livros velhos que reproduzem ao lado do 

frontispício o retrato ou a fotografia do autor, nós 

procuramos em vão decifrar, nos seus traços enigmáticos, 

os motivos e o sentido da obra como o exergo intratável, 
que pretende ironicamente deter o seu inconfessável 

segredo. (AGAMBEN, 2007, p.61-2). 
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DIA 

 

Atravessando a ponte que liga as cidades de Niterói e Rio de Janeiro, entre uma porção de 

lembranças passadas e alguns planos futuros, perguntei a minha amiga como havia sido sua 

experiência em Buenos Aires, cidade na qual viveu durante alguns anos com um amor que 

acabara. Impossível separar a cidade disso, ela disse. Mas eu insistia, faz esse esforço. Queria 

saber não sobre o amor – que em verdade não me interessava – mas sobre suas impressões a 

respeito do lugar, o que era estar ali independente do que houve de errado entre vocês, 

perguntava, não é engraçado o jeito como dançam os portenhos?, e esse negócio de tomar 

mate na praça?, reparou que caminham muito, talvez por isso sejam tão magros, e que dão 

sempre informações muito precisas para os transeuntes perdidos? Sim, mas, como suportar 

uma cidade que dá as costas para o seu rio? Silêncio. Quanto clichê. Eu amava Buenos Aires, 

mas não importa. Continuávamos nos eternos doze minutos da travessia Rio-Niterói e olha só 

essa paisagem,  

 

ENTARDECER 

 

ela dizia, talvez nós cariocas estejamos mal-acostumadas com tanta beleza, mas o antropólogo 

Claude Levy-Strauss detestou a Baía de Guanabara, cantarolei, e ela riu – primeiro porque 

também é antropóloga, depois porque conhecia e gostava muito dessa canção do Caetano, e eu 

sabia disso. Reparou que na letra tem um jogo entre a cegueira e o olhar para a cidade?, que o 

Caetano fala que é cego de tanto vê-la, que ele cita uns caras que não enxergam, tipo o 

Hermeto; e que depois, na segunda parte da música, ele ouve a conversa inescrupulosa 

daqueles dois que estão às suas costas caminhando na calçada da praia de Botafogo, mas não 

lhes dirige o olhar, cego às avessas, vê o que deseja. Tem aquela parte rápida que não entendo 

muito bem 

a-áspera-luz-laranja-contra-a-quase-não-luz-quase-não-

púrpura-do-branco-das-areias-e-das-espumas  

que era tudo o que havia então de aurora. 
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NOITE 

 

Quando a conheci estávamos num samba no arco do Teles, nessa primeira conversa ela 

chorou e confesso (me perdoe) que não lembro o porquê. Talvez pelo excesso de cerveja, 

talvez eu não tenha chegado a escutá-la por conta da música alta, mas alguns minutos de um 

abraço acalentador foi o suficiente para selarmos o pacto do vai ficar tudo bem, há uma 

filosofia do samba, não é?, sim, essa coisa toda do bola-pra-frente, é verdade, tem um lance 

com a saudade e tal, é mesmo, meu deus é muito triste não sei como as pessoas dançam com 

isso, e rimos, tão bregas somos, dizia, e rimos mais ainda pois sabíamos que o futuro é longo 

demais para o contrário. 
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