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GILBERTO GIL E O CORPO: UMA QUESTÃO POLÍTICA 

Letícia Maria de Souza Pereira1  

A revolução pop , a partir dos anos 60, abalou o lugar cultural do poema, ao situá-lo entre 
o livro e a canção. Atualmente, a música passou a ser um lugar de resistência e 
identificação, e vem aos poucos roubando a cena da literatura. É nesse espaço ativo de 
discussão que Gilberto Gil, compositor da MPB e atual Ministro da Cultura, surge no 
cenário brasileiro apresentando diferentes aspectos da cultura afro-brasileira. O presente 
trabalho fundamenta-se em reflexões propostas pelos Estudos Culturais, a partir de um 
projeto de abordagem da cultura com perspectivas críticas e multidisciplinares. E se propõe 
ainda a discutir como Gil constrói-se voz negra , ao longo da carreira músico-político-
cultural, nas mais diversas linguagens. Neste recorte foram selecionados discursos que 
referem-se à relação entre corpo e afro-descendência.  

PALAVRAS-CHAVE: Gilberto Gil 

 

Corpo 

 

Etnicidades      

A música popular, no Brasil, desde os anos 30, é um dos lugares nos quais a 

sociedade se manifesta, enfatizando características que elege como nacionais. Este papel 

normalmente atribuído à literatura é apropriado pela música popular brasileira devido à 

facilidade de sua difusão nos meios de comunicação de massa e à própria estrutura dos 

textos produzidos para serem musicados. A MPB torna-se, assim, um veículo importante no 

qual se dramatizam a vida política, os valores, as relações sociais e acaba por usurpar um 

lugar que até então era principalmente ocupado pela literatura.  

A partir dos anos 50-60, a revolução pop, abalou o lugar do poema ao situá-lo entre 

o livro e a canção. Esse abalo, casamento entre poesia e música, muitas vezes rejeitado 

pelos críticos em louvor ao lugar sagrado da poesia, não deveria causar tamanho 

estranhamento, já que, o Trovadorismo, séc. XI, marcou um ponto de origem para a poesia 

lírica com todos os seus textos poéticos  acompanhados de coro e de instrumentos musicais,  

daí serem chamados de cantigas. Na qual, os poetas deveriam ser capazes de compor, 
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achar sua canção, cantiga ou cantar, e o poema assim se denominava por implicar o canto 

e o acompanhamento musical 2 

Considerado poeta da MPB , devido à sua facilidade em criar imagens precisas 

inseridas na contemporaneidade e à sua habilidade com as palavras, o compositor Gilberto 

Gil é uma das mais influentes e criativas personalidades da música brasileira 

 
pode-se 

perceber nas letras de suas músicas uma preocupação com a metrificação, metáforas, ritmo, 

etc.; além de ser autor de reflexões sobre a sociedade com seus dilemas e tensões. 

Seus posicionamentos ultrapassaram o campo musical, Gilberto Gil envolveu-se 

na política, a principio, tentando ser prefeito de Salvador-BA (vetado por Waldir Pires), 

chegando a vereador, nos anos 80, e atualmente, sendo Ministro da Cultura no governo de 

Luis Inácio da Silva  Lula.  

Este trabalho inicialmente propunha, unindo a criatividade expressa nas letras da 

música popular à atuação do compositor, analisar como o mesmo constrói sua identidade 

negra nas letras de sua autoria. Porém, o negro mestiço empenhado nas movimentações de 

sua gente 3, como se auto denomina Gilberto Gil, vem, em sua longa trajetória no circuito 

músico-político-cultural, apresentando contextos e situações, nas quais são construídos 

diferenciados sistemas de identificações, ou seja, o compositor vem, através de sua música, 

depoimentos, entrevistas, etc., representando, direta ou indiretamente diferentes aspectos da 

cultura africana, nas suas mais diversas linguagens, seja textual, musical e/ou corporal, aqui 

analisadas como estratégias de reconfiguração da memória das identidades afro-brasileiras 

e de apropriação das culturas africanas. 

O conceito de identidade utilizado para este trabalho define-se como conceito 

estratégico e posicional em processo constante de mudança e transformação. Recorrendo a 

Stuart Hall, podemos pontuar que a abordagem discursiva vê a identificação como uma 

construção, como um processo nunca completado 

 

como algo sempre em processo . Ela 

não é, nunca, completamente determinada 

 

no sentido de que se pode, sempre, ganha-

la ou perdê-la ; no sentido de que ela pode ser, sempre, sustentada ou abandonada. 4. 

Percebe-se que a abordagem da questão afro-identitária no discurso de Gilberto Gil, nem 

sempre foi à mesma, tem se alterado frequentemente no decorrer dos anos tanto no tocante 

ao conteúdo quanto no tocante à forma de expressão, fato natural, já que o mesmo está em 
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circulação desde 1962, momento que começou a compor suas primeiras canções, e 

atualmente, continua em atividade produzindo e fazendo shows pelo Brasil e mundo. 

É ainda a partir de Stuart Hall que se dará o desenvolvimento deste trabalho, no 

texto Que negro é esse na cultura negra? 5, Hall percebe no repertório negro três pontos 

importantes da tradição diaspórica: o estilo,  em si matéria do acontecimento; a música, 

como espaço possível em oposição ao mundo logocêntrico; e o corpo, por vezes o único 

capital cultural existente. Além das várias abordagens dos aspectos da questão afro-

identitária nas letras de música, entrevistas, etc., (trabalhando temas como a discriminação, 

a religiosidade, a mestiçagem, o cotidiano do negro); na construção melódica (o ritmo do 

afoxé, batuques tribais, o samba, o blues, a utilização do berimbau - Domingo no Parque 

em 1967); observa-se que Gilberto Gil usa seu corpo como capital cultural fazendo de 

sua roupa e estética parte importante no seu show/performance, na apropriação da cultura 

africana e construção/ legitimação da afro-brasilidade. 

Em reportagem, no jornal ATarde (28/09/1968), Gil falou de sua túnica africana 

usada no festival:  

...E estou certo se tento ser bonito dentro da minha negritude, em mim a roupa não 
cai como uma abstração: ela se modifica no meu corpo, porque eu assim quero. 
Uso uma túnica muito mais para ser total, se ela é conveniente ou não, é apenas o 
que tenho que fazer... No palco, a minha roupa faz parte do espetáculo. Isto é 
importante: espetáculo. É a contradição: nesse festival, muitos aceitaram a música, 
mas vaiaram a minha roupa... 6.   

A moda, a partir dos anos 60, está relacionada tanto ao capitalismo (leia-se 

consumo), quanto à expressão de idéias, desejos e crenças em circulação na sociedade. 

Aqui a moda, ou seja, o corpo, pode ser lido enquanto discurso, que reage ao mero 

consumo e apresenta-se como forma simbólica de afirmação de identidade, classe, gênero, 

etnia, etc.. Segundo Nizia Villança, ...nos anos 70 tem início a moda como espetáculo, 

com desfiles que procuram testemunhar a tomada de consciência política e social... A 

moda se africaniza, se indianiza... 7 

Fernando Gabeira, após exílio na Europa, posiciona-se com relação à citada 

apropriação estética: 
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Gilberto Gil vestido de trancinha é uma coisa muito bonita e que tem muito o que 
fazer. E muita gente quer que ele se vista de português, um negro de cabelo curto, 
de bigode, exatamente como um português em negativo... É uma questão política, a 
trança do Gilberto Gil é uma questão política... 8  

Enquanto Gabeira, no período ditatorial, percebe a resistência quanto à aceitação da 

utilização do corpo/estética como arma de construção identitária por Gilberto Gil, 

atualmente, percebe-se a mesma resistência em relação aos cabelos rasta do ministro da 

cultura, sentimento justificado pelo rigor formal, pela simbólica e empírica importância do 

cargo, entre outros fatores - todos calcados na manutenção da tradição do imaginário 

estético branco.  

Na música Sarará Miolo , composta em 1976, Gil utiliza-se do texto para marcar 

seu posicionamento quanto à estética negra-mestiça. Denunciando a forte imposição, 

discriminatória, de um padrão estético de beleza (no caso, o cabelo liso), valorizando e 

afirmando a identidade no corpo. A referida letra de música ainda mostra a habilidade 

poética do compositor, ao lidar com as palavras e imagens, a notar na referência ao 

quilombo Saracura que o compositor brinca com a separação silábica sara e cura , 

dando o sentido de sanar os ferimentos/dores, nesse caso, causados pelo preconceito; e o 

quilombo marcando o lugar de luta e resistência identitária. 

SARARA MIOLO9 

Gilberto Gil  1976 
Sara, sara, sara, sarará 
Sara, sara, sara, sarará 

Sarará miolo 
Sara, sara, sara cura 

Dessa doença de branco 
De querer cabelo liso 
Já tendo cabelo louro 
Cabelo duro é preciso 

Que é para ser você, crioulo.   

Essa preocupação de afirmação do corpo/ estética negra com o objetivo de deslocar 

os sentidos estabelecidos e promover a elevação da auto-estima do povo negro-mestiço não 

é exclusiva do compositor da MPB aqui referido, está presente também nas letras de 

carnaval dos blocos afro de Salvador (Ilê Aiyê, Olodum, Malé de Balê etc.) e é uma 
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constante na literatura negra, são discursos que vão de encontro às barreiras da auto-

censura. Para ilustrar segue poema do paulistano Cuti que denúncia as citadas perversões 

lingüísticas de elite 

 
e os poderes de encantamento verbal que Gilberto Gil se referiu no 

livro O poético e o político 10:  

OPERAÇÃO PENTE FINO 
Cuti - 2002 

Muitos cortaram careca 
escorregaram na gosma de inúmeros alisantes 

ou se acariciaram com ferro em brasa sobre o couro 
cabeludo 

outros até à nuca 
desesperados se cobriram 

com os cavalares 
perucas 

e não adiantou nada 
por mais lucro havido 

na indústria de cosmético 
jamais o racismo 

mesmo com seu riso químico 
será ético 

neste comércio 
nutre-se 

da inferiorização constante e seu complexo.  

O Poema de Cuti Operação pente fino 

 

cujo título, no dizer popular, significa a 

ronda policial, que se popularizou de forma discriminatória, separatista, já que no passar do 

pente fino os cabelos crespos do negro ficariam presos 

 

aborda o processo de alisamento 

dos cabelos da população negra, e de seus descendentes, na tentativa de enquadramento ao 

modelo estabelecido pelo poder hegemônico, tentativa que se traduz em mímica, vez que 

copiar o modelo torna-se de saída impossível. Brincando com os métodos de adaptação 

estética como: cortar os cabelos, alisar, usar peruca, entre outros.; o poeta critica esse ritual, 

mostrando ser uma forma sutil e nada ética do riso químico atuar o seu racismo. Assim, o 

poeta paulista finaliza seu poema marcando, além dos altos lucros da indústria de 

cosmético, o desenvolvimento do complexo do negro (auto-imagem) no contexto social e 

do discurso inferiorizante. Segundo Cuti: 

Antes das dificuldades materiais para a publicação de seus textos, o escritor negro 
depara-se com a monumental barreira da criação artística: a autocensura, fruto do 
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contexto social opressivo no qual modelos são impostos e a hipocrisia recebeu o 
nome de democracia racial 11  

Cuti e Gilberto Gil, vozes negras brasileiras, que aqui se encontram pela temática, 

embora apresentem linguagens e contextos diferentes, ambos utilizam o seu lugar de fala 

para denunciar, e de alguma forma lutar, contra a violenta associação das características do 

negro com elementos negativos. Gil, em sua música, aponta a necessidade de valorização 

das características fenotípicas negra para a construção de identidade; E, Cuti, em seu 

poema, desmascara as artimanhas do poder hegemônico, representado pela indústria de 

cosméticos , que num discurso de culto à imagem aplica de forma incisiva o seu racismo. 

Essas vozes, entre outras, tentam no cenário brasileiro reivindicar e recuperar uma 

identificação positiva para a reconfiguração do imaginário negro e construção de uma nova 

identidade, num processo efetivamente político de afirmação e re-significação das 

diferenças. 

Percebe-se, nos discursos de Gilberto Gil, uma forte preocupação na construção de 

si enquanto artista (a partir dos textos, atos e performances). Ao comentar sobre a música 

Lunik 9 , no livro Todas as Letras: Gilberto Gil, o compositor se posiciona no seu papel 

de intelectual: Não era o cidadão que especulava, mas também o artista, como o senso da 

responsabilidade de ser locutor da sociedade junto à história . Vale aqui lembrar o ano de 

1972, quando o compositor retorna de Londres e encontra o Afoxé Filhos de Gandhi  quase 

acabando, uns 20 foliões e com os tambores no chão , então, ele resolve se inscrever para 

engrossar o caldo usando de seu prestígio e imagem em prol do afoxé . Ainda fez a 

música Filhos de Gandhi (sobre a apropriação das religiões africanas, incluindo 

induísmo, e o catolicismo). Aos poucos o bloco foi se recuperando contando com sua 

presença por diversos anos consecutivos. Para Milton Moura, esta atitude de Gil estende-se 

a outro bloco carnavalesco de Salvador, cito: A fecundidade da matriz Ilê Ayê

 

é 

reconhecida e reforçada por Gilberto Gil e Caetano Veloso, o que significou considerável 

legitimação, inclusive sua presença física nos ambientes dos ensaios e eventos. 12 

Outro fato relevante na representação do corpo de Gilberto Gil no cenário brasileiro 

foi a imagem do Ministro da Cultura e do presidente Lula na África, dançando. Era um 
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ministro da Cultura dando espaço ao artista. Era um ministro que se despindo do 

formalismo da tradição ocidental, inseria em sua performance de ministro brasileiro, 

aspectos das tradições africanas, e  aqui cabe um comentário do de seu colega Antonio 

Nóbrega: 

Fiz questão de fazer aquilo e acho fundamental que você tenha colocado essa 
coisa do corpo na sua gestão. Você não é um político conceitual. Você bota seu 
corpo. Você dança. Você canta. 13   

A longa carreira musical-política de Gilberto Gil permite que se encontremos 

contradições em seus discursos, nota-se, por vezes, como numa época um certo assunto é 

abordado e, em outra, superficialmente, quando muito 

 

confirmando a mobilidade do 

conceito de identidade utilizado por Stuart Hall. Tal ambivalência pode ser constatada nos 

seguintes recortes de seus depoimentos: 

Eu pessoalmente, como negro, não sei. Quer dizer: não sou um cara incluído no 
que se chama consciência da nacionalidade negra . Na verdade, nunca senti o 
problema da marginalização do negro. Nunca fui obrigado a uma tomada de 
consciência das diferenças entre negro e branco: digo tomada de consciência 
visceral. Não me sensibilizo muito com isso porque sempre fui, no Brasil, uma 
pessoa pertencente à classe media alta e sempre tive acesso às coisas que brancos, 
amarelos, pardos, azuis, tem 14 

Ou ainda: 

VEJA 

 

Você acha que a questão da militância negra é vital em sua carreira 
política? 
GIL 

 

Como instrumental de manipulação política não é. Não me interessa utilizar 
disso. A identificação é natural. Pela minha situação racial, já carrego símbolos  
(...) 

VEJA  E na sua infância? 
GIL 

 

Eu estudava num colégio de padres maristas que era freqüentado pela elite 
baiana. Eu sofria muito, não só da parte dos colegas, mais também da parte dos 
professores, dos padres, dos irmãos . Era uma discriminação disfarçada, atenuada 
durante todo o tempo, mas com algumas manifestações agudas. Lembro-me que 
uma vez, quando pedi uma explicação, um professor, que se chamava irmão Inácio, 
simplesmente virou para mim e disse: Cala a boca negro boçal . E eu calei. Era 
uma época muito difícil. 15  

Para que haja uma identificação identitária-cultural não basta possuir características 

fenotípicas, existe uma complexidade infinita de processos sociais fundados em interesses 
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bem determinados por prestígio e poder que interferem decisivamente no estabelecimento 

das redes de pertencimento.  Cabe retomar aqui à narrativa de Caetano Veloso em seu livro 

Verdade Tropical: 

Gil nunca parecia consciente do fato de que era preto. Isso não o humilhava ou 
enaltecia: ele simplesmente se portava como um cidadão desembaraçado. Sua 
desenvoltura natural fazia com que a negritude nele correspondesse ao tom em que 
minha mãe se referia a ela. No final da década 

 

sobretudo sob o impacto de Jimi 
Hendrix 

 

Gil vestiu a máscara do negro com a consciência racial, e essa nova 
persona, em vez de meramente ocultar o homem resolvido além dos conflitos, 
revelou conteúdos de mágoa e orgulho havia muito latentes sob o antigo véu. Era 
como se ele se tivesse longamente submetido à crença de que não era preciso bater 
no peito e gritar sou negro! ou protestar contra discriminações, considerando 
bastante ter uma vida digna e afirmar-se social e intelectualmente como fizera seu 
pai. Agora, com o aspecto black is beautiful da cultura pop que ele abraçava 
como conseqüência de seu refinamento pessoal, ele encontrava africanidades em 
suas reminiscências domésticas e revolta contra aspectos raciais de injustiça da 
sociedade brasileira... 16  

Caetano Veloso, aqui citado, flagra em Gilberto Gil o que Hall chamou de 

momento de espontaneidade , quando se refere à não mais inocência de um sujeito negro 

essencial , o compositor da MPB, na narrativa de Caetano, não apresenta a princípio um 

discurso de identidade racial, este, vai sendo construído a partir de uma política de 

representação das experiências vividas e desejos.  

As notáveis oscilações, ambigüidades, presentes no discurso de Gilberto Gil não 

invalidam a sua importância, enquanto agente de um discurso que assume as ambivalências 

inerentes ao ser humano, e principalmente, ao ser humano da diáspora negra que conviveu e 

convive com culturas diferenciadas e que, portanto, trabalha no campo de modificação de 

todas as culturas com as quais conviver além de reafirmar na construção das identidades o 

aspecto cambiante e posicional. Embora o Brasil esteja hoje vivendo um momento de 

amadurecimento quanto à discussão dos problemas causados pelas injustiças, intolerâncias 

e preconceitos que permeiam as relações étnico-sociais (políticas de ações afirmativas) e a 

necessidade de uma reparação, ainda são muito fortes e presentes os resultados da não 

integração dos afro-descendentes à sociedade brasileira, a não restituição efetiva da 

liberdade e dos direitos dos negros com a abolição da escravatura (séc. XIX), desde então, a 

perpetuação desse passado triste transformou as senzalas de ontem, nas favelas de hoje. E 
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assim, os negros continuam lutando, com as armas que lhe são disponíveis (seja música, 

literatura, política, corpo...), para a mudança do cenário brasileiro. 

Na recusa do prêmio Golfinho de Ouro, pela música Aquele Abraço de 1969, na 

qual, o compositor diz não ter se tornado bom crioulo puxador de samba , no seu exilio 

em Londres, afirma que a letra de sua música não significa regeneração e que se recusa a 

ser. Cito ele: como eles querem que sejam todos os negros que realmente sabem qual é o 

seu lugar . Eu não sei qual é o meu e não estou em lugar nenhum; não estou mais servindo 

a mesa dos senhores brancos e nem estou mais triste na senzala em que eles estão 

transformando o Brasil... 17 

Assim, é nesse lugar ativo de discussão, que Gilberto Gil se apresenta, enquanto 

representação de um imaginário afro-brasileiro. Para ilustração, retorno a já citada 

preocupação de marcar no corpo o capital cultural , utilizando um trecho da composição 

Civilização e cultura de 1969, na qual refere-se a um certo descaso com a cultura e a 

civilização, lido aqui como discurso unificador e modelador de padrões, caso não respeitem 

seus cabelos feito a juba de leão , metáfora das características fenotípicas do povo negro-

mestiço: 

CULTURA E CIVILIZAÇÃO 
Gilberto Gil  1969 

A cultura 
A civilização 

Elas que se danem 
Ou não (...) 

Somente me interessam 
Contanto que me deixem meu cabelo belo 

Meu cabelo belo 
Como a juba de um leão 

Contanto que me deixem 
Ficar com a minha vida na mão (...)  

Finalizo aqui, essas primeiras considerações, com um fragmento do texto da capa do 

disco Tropicalista de 1968, do compositor Gilberto Gil, que sugere no contexto do, já 

citado, homem da diáspora negra, no contexto brasileiro das relações sociais, a relação com 

seu corpo: E esta vida não está sopa e eu pergunto: com que roupa eu vou pro samba que 

você me convidou? Qual a fantasia que eles vão me pedir que eu vista para tolerar meu 

corpo nu? Vou andar até explodir colorido. O negro é a soma de todas as cores. A nudez é 

a soma de todas as roupas.
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