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Só que este conto que eu canto é pra lá de zen
Não tem sentido, não serve pra nada e é pra ninguém

Bem-te-vi, bem que vi que de triste-vida não tem nada.
vida não tem nada.
J. Ribeiro

RESUMO

Trata-se de uma monografia apresentada ao Curso de Graduação em Produção
Cultural que em seu escopo defende e explora o relacionamento possível entre
alguns aspectos da obra e do processo criativo de Gilberto Gil com as concepções
ético-estéticas, isto é, com certas condutas e qualidades pressupostas pelo ideal
japonês denominado wabi-sabi. O conjunto de práticas estéticas conhecido como
wabi-sabi floresceu em meio a um conflituoso século XV no referido contexto, e
contribuiu para introduzir os sentidos de imperfeição, impermanência e simplicidade
nas artes e cultura japonesas. Ao pesquisar uma outra maneira de estar no mundo e
explorar seu possível relacionamento com universo artístico de Gilberto Gil, com o
cuidado necessário que se deve ter na abordagem de alteridades culturais, nos é
revelada uma outra relação com o tempo e com espaço que nos oferece saída,
possibilidades de renovação dos elementos teóricos e estéticos disponíveis, de
modo a contribuir para a formação de uma epistemologia que integre os domínios da
ética e da estética, ultrapassando os dualismos como mente/corpo, teoria/prática e
corpo/ambiente, o que por si só, já representa uma vitória em relação a abordagem
maniqueísta que impera nas relações ocidentais.
Palavra-chave: Alteridade Cultural. Estética Japonesa. Wabi-Sabi. Gilberto Gil.
Artes. Corpo. Processos Criativos. Ética-Estética. Produção Cultural.

ABSTRACT

It is a monograph which in its scope defends and explores the possible relationship
between some aspects of the work and the creative process of Gilberto Gil with the
ethical-aesthetic conceptions, that is, with certain behaviors and qualities
presupposed by the Japanese ideal called wabi-sabi. The set of aesthetic practices
known as wabi-sabi flourished in the midst of a conflictive fifteenth century in that
context, and contributed to introducing in the Japanese arts and culture the sense of
imperfection, impermanence, and simplicity. When researching another way to be in
the world and explore its possible relationship with Gilberto Gil's artistic universe, with
the necessary care that must be taken in the approach of cultural alterities, another
relation with time and space is revealed that offers us possibilities of renewing the
available theoretical and aesthetic elements, in order to contribute to the formation of
an epistemology that integrates the domains of ethics and aesthetics, surpassing
dualisms such as mind/body, theory/practice and body/environment. by itself, already
represents a victory over the Manichean approach that prevails in Western relations.
Keywords: Cultural Alterity. Aesthetics Japanese. Wabi-Sabi. Gilberto Gil. Art. Body.
Creative Art Processes. Ethics and Aesthetics. Cultural production.
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1 INTRODUÇÃO

Se oriente, rapaz
Pela constelação do Cruzeiro do Sul
Se oriente, rapaz
Pela constatação de que a aranha
Vive do que tece
Vê se não se esquece
Pela simples razão de que tudo merece
Consideração
1
(Gilberto Gil. Oriente, 1ª estrofe)

Este trabalho defende e explora o relacionamento possível entre alguns
aspectos da obra e do processo criativo de Gilberto Gil com as concepções éticoestéticas, isto é, com certas condutas e qualidades pressupostas pelo ideal japonês
denominado wabi-sabi. O conjunto de práticas estéticas conhecido como wabi-sabi
floresceu em meio a um conflituoso século XV no referido contexto, e contribuiu para
introduzir os sentidos de imperfeição, impermanência e simplicidade nas artes e
cultura japonesas. Busca-se assim, por meio de uma nova perspectiva lançada
sobre a expressão artística e os processos criativos de Gil, evidenciar esse trânsito
cultural oriente-ocidente em sua obra e o quão rico e interessante pode ser a
possibilidade de explorá-lo e aproximá-lo aos processos artísticos e aos estudos
culturais aplicados no nosso contexto.
Neste momento inicial, buscando delinear o objeto proposto pelo trabalho,
uma das partes citada acima que o compõe, o músico brasileiro Gilberto Gil,
provavelmente será mais familiar e dispensa, por ora, maiores apresentações ao
leitor em comparação ao ideal japonês wabi-sabi que, a partir desta introdução e ao
longo de todo o texto, será esmiuçado e apresentado de forma “homeopática”, isto é,
considerando sua complexidade e até um certo exotismo do tema, seus conteúdos
estarão diluídos em pequenas doses, de modo que seu efeito se dê também aos
poucos, produzindo, com o desenrolar dos capítulos e apoiados nas canções e
“encontros” com Gilberto Gil, a possibilidade de experimentar outras maneiras

1

Cf. GIL, Gilberto. Oriente. In.: Expresso 2222. Rio de Janeiro: Polygram/Philips, 1972. LP-1972; CD1998. Faixa 09.
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possíveis de se relacionar com as diversas realidades que compõem a experiência
de estar vivo2.
O interesse pelo wabi-sabi e os conteúdos sobre ele apresentados neste
trabalho se formaram a partir da oportunidade de participar como bolsista, também
sob orientação do Prof. Dr. Ericson Saint Clair, de um projeto de iniciação científica
de nome “WABI-SABI, A ARTE DA IMPERFEIÇÃO: um estudo introdutório à estética
japonesa”, referente ao edital PIBIC/CNPq/UFF 2015/2016, quando tratamos de
mapear o contexto histórico-cultural de surgimento e fortalecimento justamente do
estilo wabi-sabi no Japão do século XV. A investigação partiu de um entendimento
ainda superficial de que o wabi-sabi seria um ideal estético japonês em que obras
artísticas expressariam aspectos vinculados a uma ideia de simplicidade,
imperfeição e da impermanência, o que, por si só, já o configurava como um potente
contraponto

crítico

à

cultura

de

aceleração

das

sociedades

capitalistas

contemporâneas e suas constantes demandas de perfeição, de excessos e de uma
produtividade acelerada.
Através da bibliografia selecionada para a pesquisa PIBIC, com textos que
apresentam um foco específico no ideal japonês3 e que, vale ressaltar, não possuem
suas respectivas traduções da língua inglesa para a língua portuguesa, vimos que
apesar do wabi-sabi surgir formalmente no Japão no fim do período Muromachi
(1336-1573), período de intenso conflito entre as cortes imperiais japonesas, só foi
possível ele florescer pela influência recebida das reflexões meditativas e dos
preceitos encontrados anteriormente no taoísmo, da China, e no budismo, da Índia,
onde repousam as bases originárias do zen budismo japonês (JUNIPER, 2003;
KOREN, 1994). Com isso, percebemos inicialmente que, assim como o zen, seu
mentor filosófico, o wabi-sabi furta-se a descrições conceituais e a definição por
meio de palavras, sendo matéria de pouca problematização intelectual para os
japoneses.

2

Parece-nos rico e interessante, ao abordar esse “outro”, partir da proposta de Viveiros de Castro
(2002, p. 123) de abandonar a noção tradicional de “imaginar uma experiência”, optando por
“experimentar a imaginação”. Neste sentido, aquilo que é produzido por uma cultura deixaria de ser o
principal objeto a ser analisado, reconhecendo que a alteridade nasce também na formulação do
pensamento e não apenas da sua implementação.
3
Em especial com os livros: Wabi Sabi: the Japanese art of impermanence, de Andrew Juniper,
lançado em 2003; e Wabi-Sabi for Artists, Designers, Poets & Philosophers, de Leonard Koren,
lançado em 1994.
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Aqui configura-se uma motivação importante deste trabalho: como tratar,
especialmente no contexto acadêmico, do indizível, do que se furta a definições?
Como persistir e continuar tentando, mesmo diante de uma aparente incapacidade
da linguagem de lidar com certas dimensões da experiência de estar vivo?
Acreditando que mais vale é continuar tentando: viver, pensar e falar, especialmente
sobre o indizível, buscando os vacúolos de não-comunicação (DELEUZE, 1992) que,
em seus lampejos, transcendem e amplificam nossa capacidade expressiva, cultivo
meu interesse pela perspectiva wabi-sabi inspirado em Clarice Lispector e sua
investida quase vertiginosa sobre o ovo, em O ovo e a galinha, isto é, sendo
impossível entendê-lo, sei que se eu o entender é porque estou errando
(LISPECTOR, 1998)4.
Ao ser distribuído de forma “homeopática”, percebemos que o próprio texto
vai oferecendo momentos propícios ao cruzamento e relacionamento do wabi-sabi
diretamente com dimensões vinculadas a uma certa ideia de Gilberto Gil. Desta
forma, especialmente no primeiro capítulo, os conteúdos sobre wabi-sabi foram
intercalados com “encontros” com Gil, buscando relacionar as condutas e qualidades
propostas pelo wabi-sabi com uma certa ideia, isto é, com um conjunto de imagens e
símbolos aos quais passamos a tratar e reconhecer como Gilberto Gil, e assim
destrinchar, apoiados nesse GG semiótico que nos é possível, de que maneira os
dois universos se encontram.
Ao tratarmos de um artista bastante popular e com forte presença na cultura
brasileira, identificar como essas imagens e esses símbolos se formam em nosso
imaginário não é uma tarefa simples, especialmente quando, como é o caso, há um
interesse e um gosto pessoal também já cultivado. Por isso é importante apontar as
principais referências bibliográficas que nortearam e forneceram material caro a esse
processo, são elas: Gilberto bem perto, biografia assinada por Regina Zappa e
Gilberto Gil, lançada em 2013; Gilberto Gil: Todas as letras, de 1996, livro
organizado por Carlos Rennó que traz comentários do próprio Gil sobre suas
composições, utilizados aqui especialmente no segundo capítulo; e por fim, Zen4

[...] O ovo é uma coisa suspensa. Nunca pousou. Quando pousa, não foi ele quem pousou. Foi uma
coisa que ficou embaixo do ovo. – Olho o ovo na cozinha com atenção superficial para não quebrá-lo.
Tomo o maior cuidado de não entendê-lo. Sendo impossível entendê-lo, sei que se eu o entender é
porque estou errando. Entender é a prova do erro. Entendê-lo não é o modo de vê-lo. – Jamais
pensar no ovo é um modo de tê-lo visto. – Será que sei do ovo? É quase certo que sei. Assim: existo,
logo sei. – O que eu não sei do ovo é o que realmente importa. O que eu não sei do ovo me dá o ovo
propriamente dito [...] (LISPECTOR, 1977, p. 81-84).
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budismo e a literatura - A poética de Gilberto Gil, tese de Antonio Carlos Rocha,
lançada em 2004. Através deste último, vimos que uma referência ao Prof. Dr. Fred
Góes se faz necessária uma vez que foi ele o primeiro a estudar especificamente a
poética de GG e relacioná-la com alguns aspectos do zen-budismo, nas obras
Literatura comentada: Gilberto Gil, de 1982, e Gil engendra Gil e rouxinol, de 1993.
Para além dos textos acadêmicos, os conteúdos disponíveis na internet também
compõem as referências e destaca-se o material obtido pelo acervo digital de
Gilberto Gil, hospedado no site do Instituto Antônio Carlos Jobim, com acesso pelo
endereço eletrônico: www.jobim.org/gil.
A relação inédita proposta por este trabalho de conectar dimensões
pressupostas especificamente pelo wabi-sabi japonês ao universo artístico de GG de
certa forma se simplifica e se define mais claramente no segundo capítulo. Isto
porque nele, ainda inspirado em um “método homeopático” para produzir o efeito
desejado no texto, é fornecido um mapa conceitual simplificado para tentar
compreender o wabi-sabi, obtido e traduzido a partir do livro de Leonard Koren,
denominado O Universo Wabi-Sabi (1994, p. 40-41, tradução nossa) e que, com
este trabalho, pode ser apresentado de forma ilustrada a partir de uma seleção
inédita de músicas de Gilberto Gil que relacionam sua poética, sua musicalidade e
sua capacidade expressiva diretamente às descrições atribuídas ao wabi-sabi
fornecidas pelo mapa de Koren.
Neste momento da introdução do trabalho, após breve apresentação acerca
do wabi-sabi japonês e suas intrincadas relações éticas e estéticas, e das
motivações para produzir um cruzamento destas com aspectos da obra de Gilberto
Gil, é importante ponderar alguns pressupostos deste trabalho. Inicialmente, o texto
não dispõe da inocência de sugerir “retratar” aspectos da cultura japonesa. Como
mostrou Barthes em seu clássico estudo sobre o Japão (2007), o máximo que
podemos fazer é produzir um sistema de signos a partir de certos referenciais e, em
seguida, nomear tal sistema como “Japão”. Relacionamo-nos com este Japão
semiótico, o único que nos é possível acessar, mas que sustentamos ser o ponto de
apoio para uma abertura a novas experiências estéticas e teóricas.
Ainda, seguindo o igualmente clássico estudo de Said acerca do orientalismo,
entendemos a cultura japonesa aqui como um discurso a ser analisado. Sem este
gesto teórico-metodológico, corremos o risco de produzir outra espécie de
orientalismo, que não deve ser
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uma fantasia avoada da Europa sobre o Oriente, mas um corpo criado de
teoria e prática em que houve, por muitas gerações, um considerável
instrumento material. O investimento continuado fez do orientalismo, como
sistema de conhecimento sobre o Oriente, uma tela aceitável para filtrar o
Oriente para a consciência ocidental, assim como esse mesmo investimento
multiplicou – na verdade, tornou realmente produtivas – as declarações que
proliferaram a partir do Oriente para a cultura geral (2001, p. 18).

Como observa Boaventura de Souza Santos (2010), o pensamento ocidental
é fundamentalmente abissal, amparado por polaridades, e é por isto que a dualidade
Ocidente e Oriente5 se apresenta, ainda hoje, como a fissura mais profunda do
mundo contemporâneo.
(…) Por isso parece cada vez mais difícil lidar com a alteridade no mundo
contemporâneo, onde só tem valor o que é visível, imediato e cumulativo. Ao
mesmo tempo, as experiências que resistem e insistem na abertura de entrelugares tornam-se cada vez mais importantes. Elas ressignificam as fissuras,
insistindo em preservar uma certa crueza que obriga a atravessar molduras
convencionais, mantendo o calafrio na espinha e um certo assombro diante
de todo o resto (GREINER, 2011, p-110).

Este estudo é efeito da contemporaneidade. “Globalização” tem sido uma das
palavras-chave do pensamento cultural desde a década de 90. O uso por vezes
apressado e ansioso do conceito terminou por produzir certo esvaziamento da
expressão, bem como de seus produtos da mesma ordem semântica, tal como
“multiculturalismo”, por exemplo. Nem sempre, neste curto mas intenso percurso de
sedimentação da globalização, a expansão das fronteiras culturais promovida pela
ampliação dos limites espaço-temporais resultou em efetivo aprofundamento das
relações culturais entre países diferentes. Muitas vezes restrita às relações
econômicas, a globalização tem pela frente ainda o penoso desafio de promover um
potente, rico e criativo diálogo cultural, esboçado em algumas manifestações, mas
pouco explorado para além da mera justaposição apressada de culturas resumidas
como objetos de consumo.
A crítica teórica tem promovido já há alguns anos o diagnóstico do risco de
estarmos vivendo um multiculturalismo fraco. Stuart Hall pondera ao afirmar que, se
por um lado, “o problema é que o –ismo tende a converter o multiculturalismo em
uma doutrina política” (2003, p. 52), e o reduz a uma petrificação formal, por outro
temos o bem-vindo “retorno do particular e do específico – do especificamente
5

Polarizar o mundo para "Oriente" e "Ocidente" é uma forma abreviada conveniente de comunicação,
tratando-os como generalizações culturalmente acordadas. Deve ter especial cuidado ao caracterizar
o Japão como "Oriental", especialmente após a Segunda Guerra Mundial, idéias e valores ocidentais
tornaram-se cada vez mais idéias e valores japoneses, resultando na substituição gradual dos
conceitos estéticos japoneses por parte dos americanos e da Europa.
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diferente – no centro da aspiração universalista panóptica da globalização ao
fechamento” (2003, p. 61). Zizek é crítico ao multiculturalismo (2003), considerandoo a lógica formal do capitalismo. Ao acentuar o ideal de “tolerância”, o
multiculturalismo empreende um apagamento e uma domesticação das diferenças
em sua potencialidade disruptiva. O multiculturalismo seria “descritivo” e “apolítico”,
ao tornar plácido o que em tese promoveria um encontro inesperado, perigoso e,
especialmente, instigante.
Ao pesquisar uma outra maneira de estar no mundo e explorar seu possível
relacionamento com universo artístico de Gilberto Gil, com o cuidado necessário que
se deve ter na abordagem de alteridades culturais, nos é revelada uma outra relação
com o tempo e com espaço que nos oferece saída, possibilidades de renovação dos
elementos teóricos e estéticos disponíveis, de modo a contribuir para a formação de
uma epistemologia que integre os domínios da ética e da estética, ultrapassando os
dualismos como mente/corpo, teoria/prática e corpo/ambiente, o que por si só, já
representa uma vitória em relação a abordagem maniqueísta que impera nas
relações ocidentais.
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2 O WABI-SABI E OS ENCONTROS COM GILBERTO GIL

Considere, rapaz
A possibilidade de ir pro Japão
Num cargueiro do Lloyd lavando o porão
Pela curiosidade de ver
Onde o sol se esconde
Vê se compreende
Pela simples razão de que tudo depende
De determinação
(Gilberto Gil. Oriente. 2ª estrofe)

2.1 DOS ALICERCES GERADORES

É possível em certa medida afirmar que o “wabi-sabi é uma beleza das coisas
imperfeitas, impermanentes e incompletas, uma beleza das coisas modestas e
simples, uma beleza das coisas não convencionais” (KOREN, 1994, p. 7, tradução
nossa). Ainda assim, esta - ou qualquer - afirmação dificilmente será suficiente para
tratar deste conceito multidimensional de nome wabi-sabi (侘寂) e seu profundo
lugar na cultura japonesa. Com forte influência do zen budismo, corrente filosóficoreligiosa que busca reencontrar um contato direto com a experiência vital para além
das mediações lógicas da linguagem, wabi-sabi furta-se comumente a descrições
conceituais e é matéria de pouca problematização intelectual para os japoneses, que
o encaram como uma experiência prática e vivida (taiken - 体験), de difícil tradução.
Sobre este intrigante relacionamento com a linguagem, Daisetz Suzuki,
importante autor japonês que, com sua obra, contribuiu para introdução do
pensamento zen budistas no ocidente, em seu livro Zen and Japanese Culture, de
1970, elucida o tema apontando que
O zen não é necessariamente contra as palavras, mas é bem consciente do
fato de que elas são sempre capazes de se separar das realidades e de se
transformar em concepções. E essa conceitualização que o zen é contra.
…[o zen] insiste em lidar com a coisa em si e não com uma abstração vazia.
(1970, p. 5, tradução nossa)
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Mas no insistente exercício de “pensar, lidar e falar sobre o indizível”, e, ao
mesmo tempo, como Clarice frente ao ovo, observamos que, para além de uma
diferenciada concepção do belo que aproxima “beleza” de “feiúra”, como pode dar a
entender a afirmação inicial, podemos tentar compreender o wabi-sabi como a
produção de uma capacidade ético-estética de incorporação ao cotidiano das
imperfeições da existência, com a constatação da finitude humana e a
impermanência de todos os fenômenos, fazendo a simplicidade operar como um
colírio que desembaça o olhar das camadas de sentido habituais, em geral tão
desbotadas que impedem de ver a beleza na inevitabilidade do desgaste de tudo o
que há (SAINT CLAIR; RIBEIRO, 2016).
É nesse sentido que esse trabalho defende a existência de um instigante
relacionamento entre o universo wabi-sabi e obra de Gilberto Gil ao reconhecer nos
dois essa potente capacidade, descrita no trecho acima, de produzir transformações
em nossa maneira de viver e de lidar com a vida. No decorrer deste capítulo iremos
apresentar certos conteúdos e dimensões que compõem um entendimento possível
sobre o wabi-sabi e seu lugar na cultura japonesa, que foram obtidas durante o
primeiro ano pesquisa PIBIC, e, na medida que a oportunidade surgir, durante o
desenvolvimento do texto, produziremos os encontros e as correlações das condutas
e qualidades propostas pelo wabi-sabi com uma certa ideia, um conjunto de imagens
e símbolos aos quais passamos a tratar e reconhecer, no nosso caso, como Gilberto
Gil, buscando destrinchar, apoiados nesse GG semiótico que nos é possível, de que
maneira os dois universos se encontram.
Dando sequência à exploração de nossa ferramenta de trabalho, vimos que,
sendo o wabi-sabi mais do que um estilo artístico ou ideal estético, trata-se, antes de
tudo, de um modo de vida, um estado de corpo-mente nascido em meio a uma
atmosfera melancólica da China da dinastia Song (960-1279) e aperfeiçoado
formalmente no Japão a partir dos séculos XV e XVI, na parcela final do chamado
período Muromachi (1336-1573), momento em que há a unificação das duas cortes
Imperiais, a de Quioto e a de Yoshino, que durante mais de meio século estiveram
em divergência e conflito (JUNIPER, 2003; KOREN, 1994). Apesar dos incessantes
conflitos que caracterizam essa época, a arte japonesa pode se desenvolver de
forma considerável, isto é, a arquitetura, as pinturas, as poesias e outros modos de
expressão artística experimentaram um significativo florescimento, tendo sido
influenciados, principalmente, pelas práticas e reflexões zen budista.
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Dizendo de outra forma, temos um indício do wabi-sabi quando, mesmo num
contexto pouco favorável, como na China do século X ou no Japão em guerra civil
no fim do século XV, identificamos uma capacidade de produzir um modo de
existência capaz de ver e se relacionar com o mundo focando as atenções e atitudes
em valores mais reais e significativos, cultivando tudo que é autêntico, reconhecendo
três realidades simples: 1- todas as coisas são impermanentes; 2- todas as coisas
são imperfeitas; 3- todas as coisas são incompletas.

2.1.1 Gil e o cárcere

O primeiro encontro que este trabalho busca produzir para tratar da possível
relação entre as partes do objeto investigado, se dá a partir de um acontecimento da
vida de Gil constantemente revisitado por aqueles que, de alguma forma, buscam
reconstituir memórias de fatos, atribuindo sentidos e significados a eles. Trata-se do
momento de sua prisão em meio à ditadura militar e a intensa repressão e
perseguição que artistas, intelectuais e políticos sofreram, especialmente a partir do
decreto AI-5, em 13 de dezembro de 1968.
Ao nosso estudo interessa perceber e investigar, a partir do material
referencial

abordado

sobre

esse

momento,

como

certos

acontecimentos,

sentimentos, posturas e uma peculiar maneira de Gilberto reagir e se colocar frente
a esse contexto pouco favorável, se relacionam justamente com os preceitos e
condutas sugeridas pelo modo wabi-sabi, que, como vimos, também floresceu a
partir de um contexto conflituoso.
Defendo que, ao vivenciar uma dura situação de cárcere e de afastamento
forçado de seus vínculos pessoais e profissionais, Gil acaba evidenciando uma
busca por uma capacidade de produzir um modo de viver capaz de manter a
serenidade e incorporar os erros, as falhas e as dificuldades com que nos
deparamos diariamente. É, também, entre a saída da prisão e o exílio, quando tem a
capacidade de materializar sua reação em forma de música com “Aquele Abraço”,
que abordaremos mais detidamente no segundo capítulo, mas que, notadamente,
não apresenta, seja em forma ou conteúdo, qualquer carga de ressentimento pela
situação que estava vivendo, pelo contrário, ele parece fazer questão de, ao tratar
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do tema, transcender tais aspectos e focar nas dimensões positivas ou libertadoras
que fossem possíveis de acessar.
É justamente nesse momento, atrás das grades, que há um ponto de “virada”
interior em Gilberto Gil, que desencadeia um processo de investigação pessoal - um
movimento de “tornar-se aquilo que se é”, numa perspectiva zen - e justamente
quando ocorrem os primeiros contatos com o pensamento e práticas orientais. Em
depoimento ao suplemento Folhetim, de 1997, da Folha de S. Paulo, assim se
expressa o próprio Gil:
Até então, na minha vida, nunca tinha sofrido o problema da supressão da
liberdade física ou psíquica. Ela significava primeiro que eu estava sendo
fisicamente tirado do meu espaço geral para uma prisão mesmo, e depois
porque aquilo era uma sanção ao meu pensamento, à minha atitude era uma
coisa toda contra os limites de expansão da minha condição psíquica. (...)
Comecei a fazer ioga e regime vegetariano. Eu tinha um certo espaço, cinco
metros quadrados, nos quais eu me movimentava durante aqueles dois
meses que fiquei preso e tinha o meu espaço psíquico que exatamente
procurou ultrapassar as fronteiras do cotidiano vivenciado até então
(ROCHA, 2004, p. 46).

É, no mínimo, instigante perceber que este mesmo “encontro consigo mesmo”
a partir de uma situação de cárcere é descrito e atribuído a pessoas com uma vidaobra igualmente interessantes, a saber: Oscar Wilde, Fiódor Dostoiévski, Nelson
Mandela, Monja Coen, Antonio Gramsci e, certamente, outros. No caso aqui
investigado, é interessante intuir que esta situação possibilitou o contato de Gil com
o pensamento e práticas orientais e instaurou um processo de mudança de olhar e
de postura em relação à vida, percebendo uma possível influência dessas práticas
com seu processos de criação artística, ao relacionar, por exemplo, a adoção de
métodos de meditação, de respiração, de ioga e - defendemos - sua forte influência
nas dimensões expressivas e artísticas de Gil, isto é, na sua maneira de compor,
escrever, falar, cantar, tocar, dançar e outros tantos modos que ele encontra para se
expressar.
Exploraremos ainda, num próximo encontro como este, a influência que a
situação de exílio em Londres, outra fase marcante de Gil, teve sob esse processo
de transformação e adoção de hábitos e práticas orientais, a partir de uma certa
intensificação das possibilidades de contato e troca que o final dos anos 60 na
Inglaterra proporcionou.
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Ilustração 1: [Casa Redonda - 1968]
Disponível em: www.jobim.org/gil/handle/2010.4/1542 Último acesso: 13/07/2017

Retomando a investigação acerca do wabi-sabi e suas bases fundadoras,
percebemos que
Embora o desenvolvimento de um estilo de arte wabi-sabi tenha sido
desigual e difícil de identificar, pode-se citar a dinastia Song (960-1279) como
o período em que a arte estava começando a mostrar algumas tendências
para os ideais do wabi-sabi, embora elas ainda não tenham sido expressos
em tais termos. Foi nessa época que o primeiro wen-jen hua, ou pintura
letrada, apareceu (2003, p. 7-8, tradução nossa).

Essas “tendências para os ideais do wabi-sabi”, citados por Andrew Juniper,
autor do livro Wabi Sabi: the Japanese art of impermanence, no trecho destacado,
estão relacionadas justamente à influência vinda de reflexões e ensinamentos
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acerca de matérias como simplicidade, impermanência, e aceitação da realidade,
que são encontrados no Taoísmo, da China, e no Budismo, da Índia, onde repousam
as origens do zen budismo japonês. De forma resumida, o zen originou-se na Índia e
posteriormente viajou para a China no século VI, onde, em contato com Taoísmo e
sua abordagem mais física, mais dura da realidade, ou pode-se dizer, menos mística
em comparação com a Índia, agregou novos elementos e transformou-se ainda
mais, até ser introduzido pela primeira vez no Japão em torno do século XII.
Parte significativa desse processo de circularidade cultural entre Índia, China
e Japão se deu pela atuação dos monges zen budistas, que transitavam entre os
mosteiros desses países levando consigo ensinamentos, estudos e práticas
meditativas. Era muito comum que os monges praticassem atividades artísticas
como caligrafia, pintura, poesia e cerâmica, por exemplo, incluídas como parte de
sua prática meditativa. Assim, os mosteiros funcionaram também como um espaço
importante para o desenvolvimento e aprimoramento das artes na época, e suas
produções exerciam influência sobre a nobreza e figuras artísticas, com diferentes
intensidades ao longo dos séculos, sendo assim aos poucos enraizadas na
sensibilidade estética japonesa.
Nas artes japonesas, wabi-sabi começa a expressar-se mais concretamente
na Cerimônia do Chá (chanoyu 茶の湯, literalmente “água quente para chá” ou
chadō 茶道, “caminho do chá”) reformulada no século XVI por Sen no Rikyu, que a
engrandece precisamente por codificar todos os gestos, movimentos, posturas, uso
de materiais, na garantia de manter a simplicidade e humildade em um caminho
ético-estético de apreciação da vida tal como se apresenta em cada instante da
existência, suscitando um modo de percepção em que a regra geral é a presença
absoluta. Isso foi alcançado graças à elaboração de diversos meios expedientes
concretos, como a opção por materiais simples para confecção das tigelas de chá e
instrumentos, também para construção da sala em que se dá a cerimônia, de modo
a torná-la o mais humilde possível, como uma casa do interior, incorporando como
parte da beleza os elementos entendidos comumente como “erros” ou “falhas”:
rachaduras, fragmentos etc.
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Ilustração 2: Gilberto Gil come uma refeição macrobiótica no Japão.
Disponível em: https://goo.gl/sREQym Último acesso: 11/10/2017

2.1.2 Os poros de Gil-a-bertos

Só é possível de fato desenvolver a percepção wabi-sabi em uma Cerimônia
do Chá, por exemplo, se se supõe uma porosidade da pele (FERRAZ, 2015, p. 105)
dos seus participantes em relação ao seu entorno: com os olhos baixos, perceber
pequenos jogos de luz e sombra, ouvir a água que escorre pela chaleira, sentir o
odor do chá e seus matizes, observar o coração que palpita e o corpo que, como um
todo, é efeito-instrumento da cerimônia que se dá. A eficácia estética da Cerimônia
está em, precisamente, agir minimamente, deixando advir o efeito (JULLIEN, 1998,
p. 107) implicando o corpo, a mente e o ambiente.
Desta forma, é interessante analisar que a atribuição de uma certa ideia ou
imagem a Gil de ser uma pessoa tranquila, zen e até mística, e, ao mesmo tempo,
de se expressar com presença e vigor, pode ser fruto justamente dessa capacidade
de abrir os poros do seu corpo na relação com o mundo, prestando atenção no seu
entorno e nas diferentes maneiras de como a realidade pode se apresentar, de
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modo que possa interagir e relacionar
relacionar-se
se com tal de forma fluida e menos penosa
possível, buscando apoiar
apoiar-se
se no potencial que cada situação e cada contexto pode
oferecer. Dessa forma, pode assumir diferent
diferentes
es posturas e recolher diferentes
efeitos e resultados que, a partir desta outra perspectiva apresentada, passam a ser
vistos como complementares, ao invés de uma ideia de contraditório, e
impermanentes, como tudo que há.
Utilizando a mesma imagem da poro
porosidade
sidade da pele e sobre uma capacidade
de Gil de produzir presença e trocar com e nos ambientes em que está, podendo
tanto adaptá-lo
lo como adaptar
adaptar-se
se a eles, o crítico Tárik de Souza para encarte da
caixa Palco, recolhido a partir da biografia Gilberto bem perto, escreveu que
Além de ter os sons à flor da pele, o músico precisa dos poros abertos aos
fluidos da platéia.. Gilberto Gil sempre exercitou com precisão essas suas
aptidões básicas. E no 12º Festival Internacional de Jazz de Montreux fez de
quase qua
quatro
tro mil suíços outros tantos foliões baianos, aos pulos, atrás de seu
trio elétrico eclético (2013, p. 181)

Ilustração 3: Ancient Tree with Rock
Rock.
Disponível em: https://goo.gl/UnUdKr Último acesso: 10/10/2017

O zen foi a luz que guiou o pensamento e a prática japonesa por mais de mil
anos e, desta forma, forneceu também as bases éticas e estéticas para as artes
japonesas, influenciando a maneira como se desenvolveram. Ao analisar a ilustração
1, por exemplo, datada no século XI, é possível identificar a influência da disciplina
zen na observação de cenas simples do dia a dia e uma capacidade de evidenciar
seu potencial transcendental através da simplicidade na escolha do objeto

22

(árvore\pedra) e uma certa brevidade em sua retratação, buscando no mínimo de
pinceladas os movimentos corretos para expressar o máximo da cena.
Os espaços em branco em tal composição proporcionam um amplo espaço
para a colaboração mental do espectador, traço que viria a tornar-se característico
do wabi-sabi. Sobre isso, o cineasta Hayao Miyazaki, diretor de filmes como “A
Viagem de Chihiro”, uma vez afirmou em entrevista6: “A gente tem uma palavra pra
isso em japonês. É chamada de Ma. Isso está lá intencionalmente.”. Após uma
investigação mais detida a esse conceito, percebemos tratar-se mais do que um
intervalo ou vazio espacial qualquer, ele é um vazio com propósito, ele é importante
e tem significado, que se expressa na ausência de algo. Com isso, Ma é uma
ausência que permite que algo se manifeste através dela. Uma metáfora comum
para tratar dessa ideia seria: “É pelo vão da janela, por entre um espaço vazio, que é
possível que enxerguemos a luz do sol.”
Essa ideia é muito usada na expressão artística. Nas artes plásticas, por
exemplo, o Ma tem relação com o que se chama de espaço negativo, e negativo
aqui não é no sentido de ruim, é apenas o espaço não preenchido, mas entendido
como parte crucial da composição. Na música, é o silêncio que precede todo e
qualquer som, isto é, a pausa é tão importante quanto a nota executada.
No livro Tao Te Ching: O Livro do Caminho e da Virtude, há um texto atribuído
a Lao-Tse, neste caso traduzido por Wu Jyh Cherng, que ilustra
Trinta raios convergem para o meio de uma roda
Mas é o buraco em que vai entrar o eixo que a torna útil.
Molda-se o barro para fazer um vaso;
É o espaço dentro dele que o torna útil.
Fazem-se portas e janelas para um quarto;
São os buracos que o tornam útil.
Por isso, a vantagem do que está lá
Assenta exclusivamente
na utilidade do que lá não está.
(CHERNG, 1999, p. 27)

2.1.3 Gil e a batucada no microfone

6

Disponível em vídeo no endereço eletrônico: https://youtu.be/Kyp3YV2t0gQ Último acesso:
29/10/2017
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Conta-se, sobre as raízes fundadoras do zen, que certa vez, dos monges e
discípulos que esperavam por um longo pronunciamento de Sidarta Gotama, o Buda
histórico, muitos ficaram visivelmente desapontados quando ele, ao aparecer, não
disse uma única palavra. Limitou-se a erguer uma flor, no mais absoluto silêncio.
Apenas um discípulo entendeu aquela “fala”. E no exato momento da compreensão
sorriu, também em silêncio. Neste preciso instante teria nascido o zen, uma
experiência que está além das palavras, que nasce com e no silêncio.
Há momentos em que GG assumiu e reagiu de forma um tanto quanto similar
a esta postura de Buda. Ao mesmo tempo que é conhecido por seus escritos, suas
falas e sua poética, vezes recheados de recursos expressivos pouco convencionais,
Gil também cultiva uma relação com a linguagem que costuma evidenciar uma certa
limitação com essa forma expressiva, isto é, às vezes parece que lhe faltam as
palavras para dar conta de comunicar de forma eficaz o que deseja. Isso faz que
com ele busque, no calor do momento, encontrar a palavra adequada, e esse
momento de procura produz, em meio a seu discurso, intervalos e pausas que, sob o
olhar do diretor Roberto Berliner, pode ser entendido como uma “Afinação da
Interioridade”, palavras do próprio Gil, que dão nome ao documentário de 2001,
exibido no Festival do Minuto7, que aborda, a partir da montagem de recortes de
entrevistas, justamente esse intervalo entre o pensamento e o discurso de Gilberto
Gil.
Quando não encontra as palavras, Gil acaba por recorrer a recursos criativos
que possam ampliar sua capacidade expressiva e de alguma forma renovar e, se
necessário, subverter os limites da própria linguagem. Com isso, é fácil identificar em
GG o emprego de neologismos, isto é, de palavras novas, geralmente “brincando”
com outras já existentes, na nossa língua ou não, ou mesmo a atribuição de novos
sentidos a palavras já existentes. Temos, por exemplo: Imaginacionando (em Jeca
Total); Minimistério; Viramundo; Marmundo; Violentidão; Parabolicamará; Gaivotaria;
Mu-dança; Cálice; Zoilógico e outras.
Para além disso, Gil tem a capacidade de acionar todo o corpo ao se
comunicar, isto é, nos fala também com as mãos, com os braços, com os olhos, com
as sobrancelhas, e não é raro terminar uma fala abrindo um sorriso, em silêncio.

7

Disponível em: https://youtu.be/_mvJEVOGbwg Último acesso em: 29/10/2017
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Um caso que parece exemplificar bem essa capacidade, e, mais ainda,
evidencia, em lampejos, seu cultivo de uma integralidade entre a teoria e a prática,
entre o político e o poético, é datado no período de seu desligamento do Ministério
da Cultura, no qual esteve como ministro de 2003 a 2008: em uma das entrevistas
coletivas cedidas na época, após apresentar por mais de uma hora um espécie de
balanço de sua gestão, GG foi questionado, no fim da entrevista, sobre de como ele
achava que sua passagem no MinC pode contribuir para diminuição da desigualdade
racial no país. Gilberto ouviu, abriu um pouco mais os olhos, respirou, levantou
também um pouco as sobrancelhas e, sorrindo, empunhou o microfone. Após uns
segundos em silêncio, iniciou um ritmo em batucada, batendo levemente no próprio
microfone, enquanto a plateia, aos poucos, reagia até que Gil encerrou a entrevista,
entre risos e aplausos.

2.2 DAS CONCEPÇÕES DE CORPOREIDADE E PERCEPÇÃO

Vivenciar e compreender “experiências práticas e vividas (taiken - 体験), de
difícil tradução”, como essas descritas acima, pressupõe um estado/modo possível
de existência e de percepção em que há unidade entre corpo e mente, isto é, uma
capacidade de produzir presença por meio da mobilização dos sentidos e dos
pensamentos para o momento presente, concentrando a atenção para o aqui
(espaço) e agora (tempo). De acordo com os princípios wabi-sabi, todo ser humano
tem esse estado em potencial, e desenvolvê-lo é um caminho que se trilha. Caminho
aqui é o modo, a forma como a pessoa percorre esta trajetória em busca da
compreensão de si mesmo, e paulatinamente, de tudo a sua volta. Uma experiência
de autopercepção que envolve intenso trabalho de treinamento e cultivo pessoal.
Aqui, onde indefinido
Agora, que é quase quando
Quando ser leve ou pesado
Deixa de fazer sentido
Aqui, onde o olho mira
Agora, que o ouvido escuta
O tempo, que a voz não fala
Mas que o coração tributa
8
(Gilberto Gil. Aqui e agora, 2º e 3º estrofes)
8

Cf. GIL, G. Aqui e agora. In.: Refavela. Rio de Janeiro: WEA, 1977. (CD-1994) Faixa 03

25

Trataremos brevemente das intrigantes concepções de percepção e
corporeidade pressupostas pelo modo wabi-sabi e que formaram o objeto de
investigação durante segundo ano do projeto de iniciação científica PIBIC, em que
buscamos, a partir do contato direto com obras de dois filósofos japoneses dos
séculos XX e XXI: Tetsuro Watsuji (1889-1960) e Yasuo Yuasa (1925-2005), avaliar
perspectivas presentes no universo teórico-experiencial japonês que possam
oxigenar a problemática mente/corpo e corpo/ambiente, de modo a contribuir para o
enriquecimento dos estudos de artes e cultura. Com Watsuji e Yuasa, aventuramonos no instigante universo da corporeidade e sua relação com as artes.
Ao reconstituir o papel do corpo através da história do pensamento japonês,
Yuasa se deparou com um conceito que podemos compreender como "unidade de
corpo-mente alcançada" (YUASA, 1987). Conforme análise do autor, o pensamento
ocidental moderno considera que a conexão entre a mente e o corpo deve ser
constante (não desenvolvida) e universal (não variável entre pessoas diferentes). Já
o pensamento oriental geralmente trata a unidade corpo-mente como uma conquista,
ao invés de uma relação essencial, e desta forma dedicam sua atenção ao processo,
ao caminho que se deve percorrer para atingir tal estado de unidade. Em suma, o
que mais distingue as teorias orientais das teorias corpo-mente do Ocidente seria
uma decisão metodológica sobre quais fenômenos devem ser analisados.
Continuando na investigação sobre essa outra relação ética e estética, que
envolve esta peculiar concepção de corpo e mente, Yuasa propõe dois conceitos
que consideramos extremamente profícuos para nossa pesquisa: shugyō e geidō. O
primeiro remete ao cultivo de si como prática de liberdade: shugyō ou simplesmente
gyō, em japonês, diz respeito à uma prática comum no contexto religioso budista em
que há um treinamento do corpo que inevitavelmente conduz a uma elevação da
mente9.
9

No ocidente, sabemos que a obra do chamado “último Foucault” reorganiza-se em torno da
pesquisa acerca do cuidado de si e da estética da existência, saídas possíveis de prática de liberdade
em meio aos novelos de saber-poder tão bem cartografados pelo filósofo nas décadas de 60 e 70.
Foucault dará ênfase então “às formas das relações consigo, aos procedimentos e às técnicas pelas
quais são elaboradas, aos exercícios pelos quais o próprio sujeito se dá como objeto por conhecer e
às práticas que permitam transformar seu próprio modo de ser” (FOUCAULT, 1984, p. 37). De algum
modo, trata-se de um interesse pelas práticas ascéticas, mas cuja análise só faz sentido se integrada
ao contexto cultural em que tais práticas emergem. Portanto, embora possamos nutrir-nos com a
problematização foucaultiana da relação ética e estética, consideramos relevante lembrar que seu
trabalho tinha como objeto a Antiguidade pagã grecoromana, e suscitava instrumentos de
investigação e proposições de problemas imanentes ao domínio em que eram exercidos. Como
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Compreender a questão do cultivo pessoal neste contexto é significativo para
a nossa investigação sobre o relacionamento corpo-mente. Entende-se, a partir da
perspectiva apresentado por Yuasa, que o shugyō (cultivo pessoal), parte de uma
premissa teórica de um cultivo que busca impor-se ao próprio corpo - num “processo
prático de desapego do egoísmo” (1987, p. 86. tradução nossa) - ou seja: assumir o
controle de seus desejos pela imposição na vida cotidiana de certas restrições à si
mesmo, em comparação a uma “experiência secular”, isto é, uma vida tida como
“comum” - de modo a alcançar uma capacidade cognitiva que implica numa
experiência

existencial

cotidiana

para

além

daquilo

que

é

vivenciado

e

experimentado pela maioria das pessoas, por aparelhos cognitivos embrutecidos.
Esta noção budista de cultivo pessoal, apresentada aqui pela perspectiva do
filósofo Yasuo Yuasa, de fato influenciou a história intelectual japonesa de várias
maneiras. Para nossa pesquisa, interessa especialmente a relação dessas práticas
de cultivo diretamente ligadas ao universo artístico. Para tratar de tal paralelo, Yasuo
propõe o conceito geidō, que numa tradução literal significa o “caminho das artes”. A
influência da prática budista de cultivo pessoal no relacionamento com o universo
das artes não está somente na semelhança dos objetivos, mas na própria formação
cognitiva, nos próprios modos de pensar\fazer arte.Vimos que teorias estéticas
ocidentais geralmente se concentram na forma e estilo da obra de arte concluída, já
tradição japonesa enfatizou mais frequentemente a forma e o estilo do próprio
processo e do ato criativo.
Desta forma, intui-se que o corpo não é interessante apenas para a filosofia
como também o é para investigações que exploram o campo da cultura e das
expressões artísticas em suas mais variadas formas. O interesse está em buscar
compreender como as práticas de treinamento artísticos e cultivo pessoal
encontradas no contexto oriental, em especial no Japão, como a meditação e o ioga,
se relacionam com aspectos das artes e da cultura no nosso contexto, podendo
assim renovar a maneira como concebemos os diversos aspectos que compõem o
fazer artístico.

afirma Francisco Ortega, o ascetismo “só é compreensível nas formas, motivos, contextos e
comportamentos específicos, nos quais a conduta ascética aparece” (ORTEGA, 2008, p. 19).
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2.2.1 Gil dentro de si mesmo

Gilberto Gil disse que é pela primeira vez que sente a música como um
trabalho. Um trabalho cotidiano, um serviço de operário. Gil possui uma
serenidade, uma tranquilidade de quem realmente está em relação
desalienada com o seu trabalho. Caminha para um ascetismo de dedicação
integral para com a música, eu diria que o seu ser poético, todo seu sistema
nervoso, tudo nele, se encaminha para um contínuo processo de crescimento
e desalienação na simplicidade reencontrada (2013, p. 148).

Com o trecho acima destacado de Gilberto bem perto, no qual Jorge Mautner
relata, em artigo para O Pasquim de 1971, sobre encontro com Gil no exílio, buscase evidenciar um novo encontro possível entre as condutas pressupostas pelo wabisabi e as práticas e hábitos adotados por GG, por meio da investigação em nosso
material bibliográfico de depoimentos e momentos que abordam justamente a
questão do cultivo pessoal e artístico e a influência que esse treinamento exerceu - e
ainda o faz - na capacidade expressiva de Gilberto Gil.
Ainda sobre a postura que assumiu no exílio, a atriz Fernanda Torres, em
texto para a exposição Gil70, compartilhou sua impressão de que “ele teria sido o
que menos se abateu pela justificável melancolia. Se curou com a macrobiótica, que
descobriu na prisão, o rock ‘n’ roll, a ioga e o reggae”.
Gil gosta de pensar que está meditando. Mas ele costumava meditar sem
pensar, olhando para o teto do quarto. O que sai por entre as notas de seu
violão e de sua voz é da mesma natureza que essa meditação. Ele se perde,
joga enfeites para todo lado, mas sai um ar puro de música pura por entre os
rabiscos de fogos (2013, p. 271).

Podemos de alguma forma intuir, a partir desse depoimento de Caetano
Veloso, que o processo de composição de Gilberto, tanto poética como melódica, se
assemelha ao do exercício da meditação uma vez que podem funcionar elegendo
um tema ou uma referência simples, que em seguida vira matéria de reflexão e
aprofundamento, de retirada de possíveis clichês, de alterações, de remoções e
inserções de nuances criativas. É também por meio de um relacionamento
aprimorado com os instrumentos de trabalho, desenvolvido com anos de prática e de
estudo, que se é possível, a partir do domínio de uma certa forma padrão de
expressão, produzir conexões, ações e formas expressivas com ares de novidade e
criatividade.
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O próprio Gil, em sua biografia, lembra de como foi formando seu método de
composição que se relaciona diretamente com as características descritas acima, ao
dizer
Eu me sentava, começava a pensar numa frase qualquer que ia desencadear
o assunto daquela música e aí ia procurando a melodia correspondente.
Outras vezes vinha uma frase literária, uma frase poética que buscava sua
própria melodia. É modo como componho até hoje. É sentar, pegar o violão e
vai vindo. Vem vindo uma ideia, vem uma frase, vem um acorde, vem uma
harmonia, vem uma acentuação rítmica, vem isso, vem aquilo outro. Era
assim. Foi assim que começou. Eu ia tocando, tocando e aquilo entrava na
minha memória. (2013, p. 73)

“Uma canção sobre meditação que é uma canção que é uma meditação (uma
canção-meditação), fruto de um processo de meditação e realizada em estado de
meditação.” Assim comenta GG, em trecho disponível no livro Gilberto Gil: Todas as
Letras, sobre Meditação, sua canção minimalista e reflexiva que fecha o álbum
Refazenda, de 1975, eleito por muitos como o mais místico da carreira de Gil. Em
outro trecho, ratifica a influência de práticas meditativas em seu processo criativo ao
apontar que
“Meditação” é uma busca dos extratos rarefeitos do pensar e do sentir, do
olhar sobre o sujeito e o objeto, sobre o si e o em si, e sobre o ser. A letra
resultou de horas e horas de dias e dias de meditação sobre a música (1996,
p. 175)

Este primeiro capítulo buscou evidenciar, a partir do recorte proposto, como
uma certa imagem de Gilberto Gil pode ser aproximada ao modo de vida wabi-sabi,
ao relacionar certas fases e momentos da vida-obra de Gil, as que foram possíveis
de acessar, com algumas qualidades e posturas pressupostas e atribuídas ao wabisabi.
No capítulo seguinte, será apresentado um mapa conceitual simplificado para
tentar compreender o wabi-sabi e que, com este trabalho, pode ser ilustrado a partir
de uma seleção inédita de músicas de Gilberto Gil que - defendo - relacionam sua
poética, sua musicalidade e sua capacidade expressiva diretamente às descrições
fornecidas pelo mapa denominado O Universo Wabi-Sabi (KOREN, 1994, p. 40-41,
tradução nossa)
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3 A MUSICALIDADE DE GIL PELO UNIVERSO WABI-SABI

Como a medicina homeopática, a essência do wabi-sabi é distribuída em
pequenas doses. À medida que a dose diminui, o efeito se torna mais
potente, mais profundo. Quanto mais próximas as coisas ficam da
inexistência, mais requintadas e evocativas elas se tornam.
Consequentemente, experimentar wabi-sabi significa que você tem que
diminuir "o passo", ser paciente e olhar bem de perto. (KOREN, 1994, p. 50,
tradução nossa)

Ainda inspirado em um método “homeopático” para produzir o efeito desejado
no texto, a relação inédita proposta por este trabalho de conectar dimensões
pressupostas especificamente pelo wabi-sabi japonês ao universo artístico de
Gilberto Gil, construída por entre encontros no decorrer do primeiro capítulo, definese mais claramente neste segundo capítulo ao apresentamos um mapa conceitual
possível para tentar compreender o wabi-sabi, obtido e traduzido a partir do livro de
Leonard Koren, que, neste capítulo, poderá ser lido de forma ilustrada a partir de
uma seleção inédita de canções de Gilberto Gil, correlacionando aspectos de seu
universo artístico diretamente com os descritos e atribuídos ao Universo Wabi-Sabi.
O autor Leonard Koren, em seu livro Wabi-Sabi for Artists, Designers, Poets &
Philosophers, de 1994, fornece uma abordagem ocidental possível - digo isso
reafirmando o exercício necessário de continuar tentando “dizer sobre o indizível” sobre aspectos físicos e metafísicos comumente atribuídos ao wabi-sabi,
apresentando um esquema conceitual para tentar compreendê-lo, e que recebe o
nome de O Universo Wabi-Sabi:
Base Metafísica
- As coisas estão tanto ‘retornando para’
quanto ‘evoluindo do’ vazio
Valores espirituais
- Verdade vem da observação da natureza
- “Grandeza” existe no discreto e nos detalhes
despercebidos
- Beleza pode ser deduzida da feiúra
Estado de Espírito
- Aceitação da inevitabilidade
- Apreciação da ordem cósmica

Preceitos Éticos
- Livrar-se de tudo o que é desnecessário
- Focar no que é intrínseco e ignorar a
hierarquia material
Qualidades Materiais
- A sugestão do processo natural
- Irregular
- Íntimo
- Despretensioso
- Terroso (semelhante ou sugestivo de terra
ou solo)
- Escuro
- Simples
(1994, p. 40-41, tradução nossa).

Após apresentar esse mapa conceitual resumido, Koren discorre de forma
breve sobre cada item, sem que isso, no entanto, implique uma superficialidade,
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sendo capaz de ser profundo em suas sutilezas ao expor sobre o tema, trazendo
inclusive exemplos mais palpáveis que nos ajudam a entender e identificar o
sentimento wabi-sabi. Por meio de sua abordagem ocidental, isto é, com
pressupostos mais próximos dos comumente difundidos no nosso contexto
acadêmico, desenvolve sobre as propriedades metafísicas e como elas podem se
relacionar e serem expressas por meio das características físicas, como os materiais
utilizados, a relação com a forma, as texturas etc,
Desta forma, nos fornece um referencial importante para o objetivo deste
segundo capítulo do texto de abordar certas canções e certos momentos da vidaobra que conhecemos por Gilberto Gil, com intuito de identificar aspectos que se
relacionem diretamente com o ‘universo wabi-sabi’, evidenciando, em meio a seus
processos criativos e de expressão artística, esse trânsito cultural oriente-ocidente e
o quão rico e interessante pode ser a possibilidade de explorá-lo e aproximá-lo ao
nosso contexto das artes e dos estudos culturais aplicados.

3.1 AS COISAS ESTÃO TANTO “RETORNANDO PARA” QUANTO “EVOLUINDO
DO” VAZIO

10

LUGAR COMUM
Gilberto Gil \ João Donato
1974
Beira do mar
Lugar comum
Começo do caminhar
Pra beira de outro lugar
Beira do mar
Todo mar é um
Começo do caminhar
Pra dentro do fundo azul
A água bateu
O vento soprou
O fogo do sol
O sal do senhor
Tudo isso vem
10

Cf. GIL, G.; DONATO, J. Lugar Comum. In.: Gilberto Gil Ao Vivo - 1974. Rio de Janeiro:
Polygram/Philips, 1974. LP-1974; CD-1998. Faixa 03.
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Tudo isso vai
Pro mesmo lugar
De onde tudo sai
(1996, p. 152)

Ao discorrer sobre a base metafísica do wabi-sabi, Koren busca desenvolver
o conceito de “vazio” que, diferente de significar espaço vazio, ou ausência, como
pode ser comumente entendido, é algo que existe e acontece, não tem começo nem
fim, representando um certo segredo universal, de onde tudo volta e de onde tudo
vem. Isto porque enquanto o universo destrói, ele também constrói: novas coisas
emergem do vazio. Em termos metafísicos, wabi-sabi sugere que o universo está em
constante movimento em direção a ou se afastando de seu estado potencial, do
vazio.
Em depoimento sobre a canção Lugar Comum, disponível no livro Gilberto
Gil: Todas as Letras, o próprio Gil aponta que
os versos finais reafirmam minha obsessão com o eterno retorno, com o
sentido yin-yang da realimentação, do imbricamento vida-e-morte e da
polaridade dos contrários: a coisa de o um dar o dois, o dois dar o três, e o
três dar tudo (1996, p. 152).

Nesse sentido, uma expressão artística wabi-sabi explora as possibilidades
de refinamento da sensibilidade, da percepção adequada para apreciação das sutis
diferenças entre os fluxos de decadência e ascensão das coisas. Em termos físicos,
costumam se manifestar em elementos um pouco mais escuros, mais melancólicos
e silenciosos para a dinâmica de decadência (morte), e para as coisas ascendentes
(vida), tendem a ser um pouco mais claras, um pouco mais brilhantes e levemente
mais atraentes. É interessante reforçar que, pela ótica que estamos explorando,
morte-vida é uma coisa só, separada apenas pelo aprendizado de percepções
desses fluxos e dessas dinâmicas que compõem esta unicidade.
Essas características próprias de cada dinâmica descrita acima podem ser
percebidas e exploradas, no contexto musical, pela escolha e dinâmica entre os
ritmos e as melodias e sua relação com a forma e o conteúdo das letras, que pode
ser direta ou não. Ou seja, cada escolha formal, no caso os ritmos músicas,
transmite um tipo de sensação e mensagem ao ouvinte que pode ou não coincidir
com as transmitidas pela poesia e os recursos linguísticos.
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3.2 VERDADE VEM DA OBSERVAÇÃO DA NATUREZA

REFAZENDA
Gilberto Gil
1975

11

Abacateiro
Acataremos teu ato
Nós também somos do mato
Como o pato e o leão
Aguardaremos
Brincaremos no regato
Até que nos tragam frutos
Teu amor, teu coração
Abacateiro
Teu recolhimento é justamente
O significado
Da palavra temporão
Enquanto o tempo
Não trouxer teu abacate
Amanhecerá tomate
E anoitecerá mamão
Abacateiro
Sabes ao que estou me referindo
Porque todo tamarindo tem
O seu agosto azedo
Cedo, antes que o janeiro
Doce manga venha ser também
Abacateiro
Serás meu parceiro solitário
Nesse itinerário
Da leveza pelo ar
Abacateiro
Saiba que na refazenda
Tu me ensina a fazer renda
Que eu te ensino a namorar
Refazendo tudo
Refazenda
Refazenda toda
Guariroba
(1996, p. 168)

Três lições óbvias recolhidas a partir de milênios de observação e contato
com a natureza foram incorporadas à sabedoria do wabi-sabi, e formam o que o
autor chama de valores espirituais: 1- Todas as coisas são impermanentes. A
tendência para o vazio é implacável e universal, os pensamentos, relacionamentos,
teoremas científicos, artes e literatura, até os planetas, as estrelas e as coisa mais
11

Cf. GIL, G. Refazenda. In.: Refazenda. Rio de Janeiro: WEA, 1975. LP-1975; CD-1994. Faixa 03.
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sólidas transmitem apenas uma ilusão de permanência, pois tudo está fadado a, em
algum momento, não existir mais; 2- Todas as coisas são imperfeitas. A
aproximação do olhar e da abordagem sobre as coisas revela as falhas, as
rachaduras que há em tudo que existe. E na medida que as fissuras aparecem, num
movimento de aproximação ao estado primordial, tornam as coisas menos perfeitas,
mais irregulares; 3- Todas as coisas são incompletas. Quando designamos
arbitrariamente o encerramento de uma fase, a completude de um ciclo ou de um
momento, nos esquecemos que todas as coisas, incluindo a vida e o próprio
universo, estão em permanente movimento de construção e reconstrução, isto é, a
única constante é a da transformação.
Sobre o verso inicial, Abacateiro, acataremos teu ato, Gil elucida
Na época pensaram que eu me referia à ditadura militar (o verde da farda) e
ao ato institucional, o que nem me passou pela cabeça. O que me veio
mesmo foi a natureza em seu contexto doméstico, amansada, a serviço da
fruição - daí a idéia de pomar e das estações. Refazenda é rememoração do
interior, do convívio com a natureza; reiteração do diálogo com ela e do
aprendizado do seu ritmo (1996, p. 169).

E relembra o momento e as motivações para composição da música
O período em que compus a canção é permeado pelo nonsense ou o que o
tangenciasse; por um despudor audacioso de brincar com as palavras e as
coisas; por um grau de permissibilidade, de descontração, de gosto pela
transgressão do gosto. É uma fase muito ligada aos estados transformados
de consciência, pelas drogas, e a consequente multiplicidade de sentidos e
não-sentidos (1996, p. 169).

3.2.1 Gil e a RE-construção

Tenho prazer e dor, muito sofrimento, mas é assim mesmo. Ao longo dos
anos, a dor foi me ajudando a compreender o sentido da vida. A dor é a dor,
e o prazer é o prazer, mas eles são no fundo uma coisa só, eles são
sustentáculos do ser, não há existência possível sem um ou sem outro. Daí
talvez esse obstinação dos iogues, dos ascetas, no sentido de superar essa
dicotomia e harmonizar inteiramente, para cair numa terceira com a qual
durante muito tempo flertei. Desejei e quis ser santo [...] (2013, p. 188).

Com o trecho destacado de depoimento para sua biografia Gilberto bem
perto, percebe-se que, ao mesmo tempo que Gil vivenciou sentimentos extremos,
também costuma demonstrar uma aptidão por uma visão de mundo que se aproxima
com o pensamento oriental. A fase tropicalista e a sequência em Londres parecem
ser fundamentais nessa influência de explorar e transitar entre a liberdade e a
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experimentação, elementos que deram base de sustentação estética, de visão
musical para as produções seguintes: Expresso 2222 e, especialmente, a trilogia Re,
com os discos Refazenda, de 1975, Refavela, de 1977 e Realce, de 1979, lançados
em sequência. Na visão de Fred Góes, ao voltar ao Brasil em 1972, Gil “consolida
uma concepção de mundo própria com base nos ensinamentos da filosofia oriental”
(1982, p. 6), e mais adiante completa
Durante o ano 1975, junta-se a Jorge Ben e grava um álbum duplo. Esse ano
marca também o início da “fase Re”, com a gravação de ‘Refazenda’.
‘Refazenda’ representa um encontro de Gil consigo próprio, conseguido por
meio da meditação, da macrobiótica, do misticismo e de uma maior
identificação com a natureza (1982, p. 6).

A redescoberta do baião e dos ritmos nordestinos, aliados às novas
experimentações que já havia introduzido na sua música, fez do álbum Refazenda
um marco. Já Refavela surgiu de uma experiência da África, na qual Gil diz ter
reencontrado a “paisagem sub-urbana dos conjuntos habitacionais surgidos no Brasil
a partir dos anos 1950” e continua
‘Refavela’ foi estimulada por este reencontro, de cujas visões nasceu
também a própria palavra, embora já houvesse o compromisso conceitual
com o “re” para prefixar o título do novo trabalho, de motivação urbana, em
contraposição a Refazenda, o anterior, de inspiração rural (2013, p. 190).

3.3 “GRANDEZA” EXISTE NO DISCRETO E NOS DETALHES DESPERCEBIDOS

12

REALCE
Gilberto Gil
1979
Não se incomode
O que a gente pode, pode
O que a gente não pode, explodirá
A força é bruta
E a fonte da força é neutra
E de repente a gente poderá
Realce, realce
Quanto mais purpurina, melhor
Realce, realce
Com a cor do veludo
Com amor, com tudo
De real teor de beleza
Não se impaciente
12

Cf. GIL, G. Realce. In.: Realce. Rio de Janeiro: WEA, 1979. LP-1979; CD-1990. Faixa 01

35
O que a gente sente, sente
Ainda que não se tente, afetará
O afeto é fogo
E o modo do fogo é quente
E de repente a gente queimará
Realce, realce
Quanto mais parafina, melhor
Realce, realce
Com a cor do veludo
Com amor, com tudo
De real teor de beleza
Não desespere
Quando a vida fere, fere
E nenhum mágico interferirá
Se a vida fere
Como a sensação do brilho
De repente a gente brilhará
Realce, realce
Quanto mais serpentina, melhor
Realce, realce
Com a cor do veludo
Com amor, com tudo
De real teor de beleza
(1996, p. 222)

Anexas às três lições obtidas pela observação da natureza que o wabi-sabi
incorpora aos seus valores espirituais - a saber: 1- Todas as coisas são
impermanentes; 2- Todas as coisas são imperfeitas; 3- Todas as coisas são
incompletas - estão duas posturas ético-estéticas também importantes: a primeira é
considerar que “grandeza” existe no discreto e nos detalhes despercebidos, isto é,
não encontraremos wabi-sabi em momentos de exuberância, como em flores em seu
ápice de floração, mas possivelmente em momentos de concepção, de criação,
como a semente que brota e se esforça para emergir da terra; ou de decadência e
recolhimento, como as árvores perdendo suas folhas na época do outono. Como
quando ouvimos Gil cantar A planta pede chuva quando quer brotar \ O céu logo
escurece quando vai chover, na canção Tenho sede, no álbum Refazenda.
A escolha da canção Realce para ilustrar este aspecto que trata justamente
do discreto e dos detalhes despercebidos deve ser, a primeira vista, no mínimo
curiosa e - defendemos - instigante.
Diziam: ‘Ah, o brilho! Está se referindo a cocaína!’. Nunca me passou cocaína
pela cabeça, mas é evidente que, no campo da abrangência da canção, você
tinha coisas como saturday night fever como elementos, e que a cocaína
também estava ali; tudo estava: sexo, drogas e rock-and-roll, o prazer do
hedonismo - assim como o prazer do ascetismo. Cortes muito claros entre os
dois lados: Ocidente-Oriente (1996, p. 223).
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O desafio está em conseguir olhar para além do brilho de tanta purpurina e de
um efeito produzido também pela sonoridade pop, e para superá-lo, usaremos
trechos retirados da detalhada “defesa” que Gil faz da canção, ilustrando
inicialmente que "[Realce] é nesse sentido uma canção ambiciosa e carregada de
significados embutidos que vão sendo descobertos, como, na cebola, as camadas
por debaixo das camadas” (1996, p. 222. acréscimo nosso).
Ao continuar, evidencia a influência das práticas meditativas e de aspectos do
pensamento oriental no seu processo de composição
Realce é de uma época em que eu me introduzira no campo da meditação,
entendida como uma arte mais formal e rigorosa de pensar-se e refletir-se, e
estava interessado em possíveis traduções da filosofia oriental para o idioma
da canção, tendo resultado num dos concentrados das meditações que eu
então fazia e sido resultado de um processo profundo e ruminante, um longo
trabalho de elaboração e meditação, sendo ela mesma uma canção sobre o
wu wei, termo chinês que significa 'ação da não-ação', ou, a impotência que
se torna potência, ou, o esgotamento dos contrários nas suas polaridades
(um polo se esgota e inicia o que está contido no seu oposto) etc. (1996, p.
222).

E, por fim, um trecho para tentar elucidar de que maneira tratou, de forma
quase despercebida, entre os cortes Ocidente-Oriente produzidos pela sonoridade
pop aliada a dinâmica entre as estrofes e os refrões, de aspectos caros à
experiência humana
A letra parte de um escopo geral que é falar do que, à época, eu chamava de
'salário mínimo de cintilância a que têm direito todos os anônimos' - nos
terminais de metrô, nas arquibancadas dos estádios, nas discotecas. Esse
lado saturday night fever está propositalmente explicitado nos três pseudorefrões, que funcionam para reiterar a macdonaldização da vida cotidiana nas
grandes cidades, mas também para dar-lhe uma qualificação de
profundidade que necessariamente também existe nessas coisas tão
associadas à superficialidade. Por outro lado, cada uma das estrofes que
antecedem os 'refrões' remontam ao sentido de potência contido no wu wei
(1996, p. 222).

3.4 BELEZA PODE SER DEDUZIDA DA FEIÚRA

AQUELE ABRAÇO
Gilberto Gil
1969

13

13

Cf. GIL, G. Aquele Abraço. In.: Gilberto Gil - 1969. Rio de Janeiro: Philips, 1969. LP-1969; CD1998. Faixa 03.
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O Rio de Janeiro continua lindo
O Rio de Janeiro continua sendo
O Rio de Janeiro, fevereiro e março
Alô, alô, Realengo - aquele abraço!
Alô, torcida do Flamengo - aquele abraço!
Chacrinha continua balançando a pança
E buzinando a moça e comandando a massa
E continua dando as ordens no terreiro
Alô, alô, seu Chacrinha - velho guerreiro
Alô, alô, Terezinha, Rio de Janeiro
Alô, alô, seu Chacrinha - velho palhaço
Alô, alô, Terezinha - aquele abraço!
Alô, moça da favela - aquele abraço!
Todo mundo da Portela - aquele abraço!
Todo mês de fevereiro - aquele passo!
Alô, Banda de Ipanema - aquele abraço!
Meu caminho pelo mundo eu mesmo traço
A Bahia já me deu régua e compasso
Quem sabe de mim sou eu - aquele abraço!
Pra você que meu esqueceu - aquele abraço!
Alô, Rio de Janeiro - aquele abraço!
Todo o povo brasileiro - aquele abraço!
(1996, p. 110)

A segunda postura ético-estética é de que “beleza” pode ser deduzida da
“feiúra”. Considerando, novamente, as duas como sendo uma só coisa, separada
apenas pelo aprendizado de percepções, wabi-sabi sugere que beleza é um evento
dinâmico que ocorre entre você e outra coisa, e que pode ocorrer espontaneamente
em qualquer momento, dado as circunstâncias, contexto ou ponto de vista
apropriados. Um relacionamento sabiamente cultivado irá lidar graciosamente
mesmo com os momentos de “aparente não-beleza”, buscando enxergar, por entre
seus variados aspectos, as pequenas - e potentes - possibilidades de transformá-los
em seu “oposto”.
Meses depois de solto, eu vim ao Rio tratar da questão da saída do Brasil
com o Exército. Na manhã do dia da minha volta para Salvador, fui visitar
Mariah Costa, mãe de Gal; ali, na casa dela, eu ideei e comecei Aquele
Abraço. Finalmente eu ia poder ir embora do país e tinha que dizer 'bye bye';
sumarizar o episódio todo que estava vivendo, e o que ele representava,
numa catarse. Que outra coisa para um compositor fazer uma catarse senão
numa canção? (1996, p. 110).

Por isso a escolha de Aquele Abraço para ilustrar esse intrigante aspecto
proposto no Universo Wabi-Sabi: recém-saído da prisão e prestes a ser exilado do
país, Gil olhou pela janela da viatura e percebeu que o Rio continuava lindo. Nas
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palavras de Fernanda Torres, “Já era o prelúdio de Londres, uma afirmação da vida
inabalável, mesmo em meio às piores ameaças, infortúnios e tragédias.” (2013, p.
390)
O reencontrar a cidade do Rio na manhã em que nós saímos da prisão e
revimos a avenida Getúlio Vargas ainda com a decoração de carnaval foi o
pano de fundo da canção. Na minha cabeça, Aquele Abraço se passa numa
quarta-feira de cinzas; é quando o 'filme' da música é em mim mentalmente
locado (1996, p. 110).

Uma canção de Quarta-Feira de Cinzas, que mesmo em um contexto tenso e
conflituoso, floresceu de modo que sua forma e conteúdo escapam dos clichês
típicos desse tema, buscando de forma saudosista, e superando qualquer
expectativa, reafirmar a alegria de estar vivo independente de qualquer situação.
Desta forma vimos que, para além de um ideal estético, wabi-sabi
compreende também uma capacidade de produzir um modo de viver capaz de
enxergar e se relacionar com a mesma graça e encanto com tudo que existe,
percebendo nas mínimas sutilezas e imperfeições, uma oportunidade de reafirmar a
beleza de estar vivo e a serenidade diante da constatação da impermanência de
tudo.

3.5 ACEITAÇÃO DA INEVITABILIDADE E APRECIAÇÃO DA ORDEM CÓSMICA

TEMPO REI
Gilberto Gil
1984

14

Não me iludo
Tudo permanecerá do jeito que tem sido
Transcorrendo
Transformando
Tempo e espaço navegando todos os sentidos
Pães de Açúcar
Corcovados
Fustigados pela chuva e pelo eterno vento
Água mole
Pedra dura
Tanto bate que não restará nem pensamento
Tempo rei, ó, tempo rei, ó, tempo rei
Transformai as velhas formas do viver
Ensinai-me, ó, pai, o que eu ainda não sei
Mãe Senhora do Perpétuo, socorrei
14

Cf. GIL, G. Tempo rei. In.: Raça Humana. Rio de Janeiro: WEA, 1984. LP. Faixa 04.
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Pensamento
Mesmo o fundamento singular do ser humano
De um momento
Para o outro
Poderá não mais fundar nem gregos nem baianos
Mães zelosas
Pais corujas
Vejam como as águas de repente ficam sujas
Não se iludam
Não me iludo
Tudo agora mesmo pode estar por um segundo
Tempo rei, ó, tempo rei, ó, tempo rei
Transformai as velhas formas do viver
Ensinai-me, ó, pai, o que eu ainda não sei
Mãe Senhora do Perpétuo, socorrei
(1996, p. 285)

Ao diminuir “o passo”, ser paciente e olhar bem de perto (KOREN, 1994, p.
50, tradução nossa), experimentando outras maneiras de se relacionar com a
realidade, o modo wabi-sabi também busca cultivar certos sentimentos que sejam
adequados às coisas que sabemos, de que somos conscientes. Desse cultivo,
produzir um estado de espírito que se estabeleça a partir de um gesto de aceitação
da inevitabilidade, da vida como ela é, e de uma certa apreciação da ordem cósmica,
que poderá se apresentar nas artes e nas expressões artísticas que se mostrarem
capazes de produzir e provocar um sentimento de convocação à apreciação e à
contemplação da impermanência de tudo que há, nos dando conta de nossa própria
mortalidade, e que, ainda assim, possam proporcionar também um certo conforto ao
reafirmar, sutil e subitamente, este fato que é compartilhado por tudo que existe.
Espera-se que, neste momento do trabalho, relacionar esses aspectos
descritos acima com a canção escolhida para ilustrá-los - Tempo rei - não seja tarefa
difícil e que possa acontecer intuitivamente, de forma natural. Ainda assim,
reforçamos com um trecho de Gil que diz
Em todo o meu filosofar popular sobre o existente e o eterno, há sempre uma
possível porta aberta pra algo pós. Para mim é muito difícil não crer no pós
sem não crer no pré. Como me é absolutamente impossível anular a
existência do anterior a mim, também me é muito difícil aceitar a inexistência
do posterior; para mim são coisas iguais. Assim como eu 'não posso
esquecer que um dia houve em que eu não estava aqui' (Cada Tempo em
Seu Lugar), um dia haverá em que eu não estarei aqui: mas esse dia haverá;
haverá o ser das coisas que serão independentes de mim então. Eu não
imagino a extinção de tudo com a extinção do meu ego. A morte de todas as
pessoas que nós conhecemos até aqui não extinguiu o mundo - nem o que
foi anterior a elas, nem o que lhes foi posterior; por que esse milagre
aconteceria justo comigo? Eu levaria tudo comigo?
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A questão da morte e da impermanência de tudo que existe, é matéria cara às
abordagens e canções de Gil. Em uma outra canção composta no período que
esteve na prisão, ele se expressa assim
Eu posso decidir se vivo ou morro
Porque
Porque sou vivo, vivo pra cachorro
E sei
Que cérebro eletrônico nenhum me dá socorro
Em meu caminho inevitável para a morte
Porque sou vivo, ah, sou muito vivo
E sei
Que a morte é nosso impulso primitivo
E sei
Que cérebro eletrônico nenhum me dá socorro
Com seus botões de ferro e seus olhos de vidro
15
(Gilberto Gil. Cérebro eletrônico, 1969. 4º e 5º estrofes)

3.6 LIVRAR-SE DE TUDO O QUE É DESNECESSÁRIO

16

PESSOA NEFASTA
Gilberto Gil
1984

Tu, pessoa nefasta
Vê se afasta teu mal
Teu astral que se arrasta tão baixo no chão
Tu, pessoa nefasta
Tens a aura da besta
Essa alma bissexta, essa cara de cão
Reza
Chama pelo teu guia
Ganha fé, sai a pé, vai até a Bahia
Cai aos pés do Senhor do Bonfim
Dobra
Teus joelhos cem vezes
Faz as pazes com os deuses
Carrega contigo uma figa de puro marfim
Pede
Que te façam propícia
Que retirem a cobiça, a preguiça, a malícia
A polícia de cima de ti
Basta
Ver-te em teu mundo interno
Pra sacar teu inferno
Teu inferno é aqui

15

Cf. GIL, G. Cérebro Eletrônico. In.: Gilberto Gil - 1969. Rio de Janeiro: Philips, 1969. LP-1969; CD1998. Faixa 01.
16
Cf. GIL, G. Pessoa Nefasta. In.: Raça Humana. Rio de Janeiro: WEA, 1984. LP. Faixa 03.
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Pessoa nefasta
Tu, pessoa nefasta
Gasta um dia da vida
Tratando a ferida do teu coração
Tu, pessoa nefasta
Faz o espírito obeso
Correr, perder peso, curar, ficar são
Solta
Com a alma no espaço
Vagarás, vagarás, te tornarás bagaço
Pedaço de tábua no mar
Dia
Após dia boiando
Acabarás perdendo a ansiedade, a saudade
A vontade de ser e de estar
Livre
Das dentadas do mundo
Já não terás, no fundo, desejo profundo
Por nada que não seja bom
Não mais
Que um pedaço de tábua
A boiar sobre as águas
Sem destino nenhum
(1996, p. 284)

Tomando consciência desse fato, isto é, sabendo o que nós sabemos em
relação a impermanência e a finitude dessa experiência de estar vivo, o wabi-sabi
sugere também uma conduta adequada, que está calcada justamente nos preceitos
que buscamos esmiuçar até agora e que, naturalmente, deságuam na dimensão
ética da existência e na busca de uma forma certa de agir com a realidade. Nesse
sentido, para Leonard Koren, “wabi-sabi significa pisar levemente no planeta e saber
apreciar tudo o que for encontrado, não importa quão insignificante, sempre que for
encontrado” (1994, p. 54, tradução nossa).
[...] Mas ser santo é muito difícil e eu não consegui. Talvez não tenha
investido tanto empenho. Será que não é mesmo esse terceiro lugar o vazio?
Os santos dizem que esse lugar é aqui mesmo, é a própria dimensão
humana, é na tensão terrena. E aí fui me conformando com isso. Era como
não querer mais ser santo (2013, p. 188).

Então, para alcançar tal modo de se viver, a primeira sugestão de conduta é
livrar-se de tudo que é desnecessário, ou então, dito de outra forma, é parar de nos
preocupar com o modelo ideal de sucesso pregado comumente no ocidente, de
ascensão para todas as dimensões da vida - sucesso físico|mental, sucesso social,
status, poder e luxo - e passar a aproveitar a vida sem nenhum impedimento, de
forma livre.
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Eu havia sido assaltado e, sem dúvida alguma, o fato influiu na minha
criação: Pessoa Nefasta foi pra eles. Eram dois e, armados, nos
imobilizaram, ficaram nos encarando, ameaçaram estuprar minha mulher e
poderiam ter me matado, porque eu discuti com eles. É pro tipo de espírito
deles que eu falo na letra, de sonoridades agressivas, toda no imperativo,
como se dita por uma mãe de santo, um padre, um sacerdote, um guia
espiritual, um exorcista: como um 'vade retro, Satanás'. Pessoa Nefasta é
uma canção de exorcismo (1996, p. 284).

Em Pessoa Nefasta, assumindo sua dificuldade em ser santo, Gil assume
uma postura e reage musicalmente de modo bastante interessante. Nela, trabalha
criativamente a relação entre a forma musical e o conteúdo da letra ao vincular um
um discurso todo no imperativo, com as palavras soando quase agressivamente, à
uma sonoridade pop-rock anos 80, com pitadas de reggae, promovendo um
encontro onde a relação entre forma e conteúdo não é direta, isto é, letra e música
produzem efeitos no ouvinte que são diferentes.
Na prática, enquanto há um estímulo provocado pela batida simples e
animada comum ao pop, também há um outro provocado pelas letras de conteúdo
denso e que parece, pouco a pouco, nos convidar a uma vida justamente livre de
tudo que é desnecessário, finalizando com uma bela imagem que ilustra essa
potente capacidade de engrandecer-se ao diluir-se no todo.

3.7 FOCAR NO QUE É INTRÍNSECO E IGNORAR A HIERARQUIA MATERIAL

JECA TOTAL
Gilberto Gil
1975

17

Jeca Total deve ser Jeca Tatu
Presente, passado
Representante da gente no senado
Em plena sessão
Defendendo um projeto
Que eleva o teto
Salarial no sertão
Jeca Total deve ser Jeca Tatu
Doente curado
Representante da gente na sala
Defronte da televisão
Assistindo Gabriela
17

Cf. GIL, G. Jeca Total. In.: Refazenda. Rio de Janeiro: WEA, 1975. LP-1975; CD-1994. Faixa 05.
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Viver tantas cores
Dores da emancipação
Jeca Total deve ser Jeca Tatu
Um ente querido
Representante da gente no olimpo
Da imaginação
Imaginacionando o que seria a criação
De um ditado
Dito popular
Mito da mitologia brasileira
Jeca Total
Jeca Total deve ser Jeca Tatu
Um tempo perdido
Interessante a maneira do tempo
Ter perdição
Quer dizer, se perder no correr
Decorrer da história
Glória, decadência, memória
Era de Aquarius
Ou mera ilusão
Jeca Total deve ser Jeca Tatu
Jorge Salomão
Jeca Total Jeca Tatu Jeca Total Jeca Tatu
Jeca Tatu Jeca Total Jeca Tatu Jeca Total
(1996, p. 171)

É certo que seguir este modelo exige um esforço correto e uma vontade bem
direcionada, além de implicar na tomada de decisões difíceis. Na sabedoria wabisabi, tão importante quanto saber quando e como tomar decisões, é também saber
quando e como não tomá-las. Por mais austero que se possa ser na relação com a
vida material, ainda estamos num mundo das coisas. Wabi-sabi, então, seria
justamente sobre o equilíbrio delicado entre o prazer que obtemos através das
coisas e o prazer que recebemos em nos libertarmos delas.
Desta forma, a segunda sugestão de conduta adequada ao universo wabisabi apresentada pelo autor é a de focar no que é intrínseco e ignorar a hierarquia
material, apontando que “em wabi-sabi não há ‘valioso’, pois isso implicaria ‘não
valioso’. Um objeto obtém o estado de wabi-sabi apenas pelo momento em que é
apreciado como tal” (1994, p. 61, tradução nossa).
Encolhendo apreciá-lo desse modo, em Jeca Total, os versos de Gil parecem
tratar dos aspectos descritos acima, organizados assim:
A canção é uma metáfora da, ainda que penosa e minimamente processada,
emancipação do homem do povo no Brasil, dentro do grande ciclo histórico
da politização das massas [primeira estrofe], simbolizada num ente
idealizado em lugar da imagem depreciativa do brasileiro inviável,
paupérrimo, esfarrapado, descalço e cheio de verme [segunda e terceira
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estrofes], não sem um contraponto que põe em dúvida o desejo cumulativo
contido na própria idéia progressista de avanço [última] (1996, p. 171).

Simbolizando a capacidade de ignorar a hierarquia material
Jorge Salomão entra no final como uma síntese e um exemplo de Jeca Total.
Menino do interior da Bahia, levado pelo impulso de uma geração, ele parte,
como o irmão, Waly, de Jequié pra Salvador, de Salvador pro Rio, e daí pra
Nova York, tornando-se como realizador um artista no plano do 'low profile',
não uma celebridade, mas de todo modo um modelo nítido de emancipação
própria (1996, p.171).

Para tratar das qualidades materiais propostas pelo universo wabi-sabi, isto é,
sobre a escolha e uso de matérias-primas, ainda apoiados no livro de Koren, farei
aqui um exercício de adequação das descrições fornecidas por ele, que estão mais
ligadas às artes plásticas e visuais, para o contexto poético musical e, assim,
produzir os derradeiros encontros entre o wabi-sabi e Gilberto Gil.
A raça humana risca, rabisca, pinta
A tinta, a lápis, carvão ou giz
O rosto da saudade
Que traz do Gênesis
18
(Gilberto Gil, A raça humana. 6ª estrofe, 4 primeiros versos)

Assim, pode-se constatar no wabi-sabi um apreço pelo orgânico, ou seja, por
materiais naturais que possam apresentar um declínio físico e natural, certas
“marcas da ação do tempo”. São as mudanças de textura e cor que dão espaço para
imaginação e um maior envolvimento com os processos relacionados ao
desenvolvimento da peça. As obras apresentam-se como as folhas que mudam de
cor na árvore antes de caírem e continuarem o processo de volta à terra, ao vazio.
Ou então, nos instrumentos musicais que assumem qualidades diferentes com o
tempo, isto é, se o tempo pode agir sobre suas matérias-primas, também pode sobre
suas sonoridades.

18

Cf. GIL, G. A raça humana. In.: Raça Humana. Rio de Janeiro: WEA, 1984. LP. Faixa 09.
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Ilustração 4: Gilberto Gil sentado em meditação
meditação.
Disponível em: https://goo.gl/p58a3X Último acesso: 29/10/2017

3.7.1 Gil e rel-ação
ação do tempo

Desde seus 16 anos, quando ouviu pela primeira vez o violão João Gilberto,
que o fezz trocar o acordeão pelo vio
violão,
lão, sempre que pode GG está empunhado de
seu instrumento, seja pra estudar, compor ou apenas cantarolar e brincar com a
as
cordas. A proximidade e a dedicação com o violão tornaram
tornaram-se características
marcantes de Gil, e o tempo age sobre algumas dimensões d
desse
esse relacionamento.
De um lado, como vimos, é através de um treinamento assíduo que se tem a
capacidade de aprimorar e alcançar níveis mais profundos nessa relação, ou seja, é
com o tempo que esse treinamento vai possibilitando conhecer e produzir
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sonoridades, melodias e ritmos que, de alguma, se busca e deseja. Mas é também
com o tempo que pode surgir uma sensação de “esgotamento das possibilidades” e
a necessidade de buscar uma expansão dos limites formais que, no caso de GG,
foram renovados, entre outras coisas, a partir da adoção de outras maneiras de
afinar o violão, abrindo um novo leque de sonoridades possíveis.
Outro aspecto influenciado pelo tempo é de sua ação sobre as características
e qualidades de seu instrumento principal de expressão: a voz. Percebe-se, ao longo
da carreira de GG, mudanças no seu timbre vocal e no alcance das notas, tanto as
mais graves como as mais agudas.
Já sobre os espaços para imaginação e maior envolvimento com a obra por
meio das mudanças de textura, é possível, numa observação mais atenta, perceber
em diversas músicas, seja pela melodia ou pela própria letra, esses espaços
deixados entre o tocar de cordas soltas ou pela passagem de uma estrofe para
outra. Talvez o melhor exemplo para ilustrar isso seja a canção Se eu quiser falar
com Deus19, onde os espaços entre cada verso possibilitam essa contribuição
mental por parte do ouvinte, que parece alcançar seu ápice nos versos finais da
canção, quando GG repete por treze vezes a palavra da “nada”, criando a
expectativa de algo e culminando com uma luz no fim (do túnel, da estrada, da vida).
Dando sequência à investigação sobre aspectos formais do estilo em obras
wabi-sabi, identificamos uma sensível relação entre a singularidade - uma certa
intimidade que deve ser expressa na peça - as propriedades dos materiais utilizados
e a função que a peça terá. Percebemos que dedica-se pouca atenção à simetria,
proporção ou regularidade formal. Desta forma, a forma buscada não deve ser
apenas fruto de uma concepção artística pessoal, refém de ideias particulares, e sim
a que valorize o universal, atemporal, do grupo, que seja capaz de transcender a
individualidade.

3.7.2 Gil e o universal

19

Cf. GIL, G. Se eu quiser falar com Deus. In.: Luar. Rio de Janeiro: WEA, 1981. LP. Faixa 10.
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Apesar de comprometido com processos de abertura e expansão da
criatividade popular e das novas linguagens, se posicionando contra uma ideia de
“pureza” da música popular brasileira, especialmente na fase tropicalista, GG
sempre fez questão de deixar claro que busca alcançar sempre o maior número de
pessoas possíveis com sua música. Com isso, transita com facilidade entre formas
musicais bastante populares nacionalmente, do baião ao samba, da marcha-rancho
à canção mais romântica, e também as de influência exterior, mas igualmente
populares, como o blues, o reggae e o pop. “Há várias maneiras de se cantar e fazer
música brasileira: Gilberto Gil prefere todas”, disse Torquato Neto na contracapa do
disco Louvação, de 1967.
Outro aspecto que contribui para essa capacidade que Gil tem de se
comunicar para grandes grupos é justamente a escolha que faz de tratar de temas
bastante comuns e universais, sem significar, de forma alguma, uma banalidade ou
superficialidade em sua abordagem. Pelo contrário, se dispõe a tratar de temas tão
próprios da existência humana, às vezes tão óbvios, que exigem uma sensibilidade,
uma clareza, e um equilíbrio fino entre sua intimidade na forma de encarar esses
assuntos sem que perca a capacidade de identificação com o grande público.
O apreço pelo aspecto natural nos materiais e nas formas reflete diretamente
na textura de obras wabi-sabi, produzindo um efeito próximo do que conhecemos
por “rustico”. Texturas ásperas, desiguais, diversas e aleatórias, ou seja, aquelas
formadas por processos naturais esporádicos, que aceitam o risco. Elas refletem na
verdade uma estética, uma forma de estar e enxergar o mundo, que convive com os
acidentes e os aceita, assim como as falhas, o tempo que passa, a impermanência
das coisas, e a possibilidade de ver neles as imperfeições presentes na nossa
própria vida.
Assim
A paz
Invadiu o meu coração
De repente, me encheu de paz
Como se o vento de um tufão
Arrancasse meus pés do chão
Onde eu já não me enterro mais
A paz
Fez o mar da revolução
Invadir meu destino; a paz
Como aquela grande explosão
Uma bomba sobre o Japão
Fez nascer o Japão da paz
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Eu pensei em mim
Eu pensei em ti
Eu chorei por nós
Que contradição
Só a guerra faz
Nosso amor em paz
Eu vim
Vim parar na beira do cais
Onde a estrada chegou ao fim
Onde o fim da tarde é lilás
Onde o mar arrebenta em mim
O lamento de tantos "ais"
20
(Gilberto Gil. A paz [Leila IV], 1986)

20

Cf. GIL, G; DONATO, J. A paz (Leila IV). In.: Unplugged. Rio de Janeiro: WEA, 1994. CD. Faixa 07.
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4 CONCLUSÃO

Determine, rapaz
Onde vai ser seu curso de pós-graduação
Se oriente, rapaz
Pela rotação da Terra em torno do Sol
Sorridente, rapaz
Pela continuidade do sonho de Adão
(Gilberto Gil. Oriente, 1971. 3ª estrofe)

A tarefa de concluir um trabalho cujo tema trata das coisas incompletas e que,
mais ainda, furta-se a definições conceituais é, no mínimo, curiosa. Ainda assim,
num exercício de dizer sobre o indizível, especialmente ao nosso contexto
acadêmico, pode-se apontar algumas conclusões que auxiliam na afirmação da
riqueza do tema investigado neste trabalho.
Defendo, então, que o acesso às epistemologias japonesas nos fornece
bases diferentes sobre as quais pensar as modalidades artísticas, apontando para o
possibilidade de renovação dos possíveis ao relacionar a noção de corpo e
percepção pressuposta pelo wabi-sabi com o universo das artes e dos estudos
culturais, podendo contribuir para o enriquecimento do repertório de referenciais
teóricos e estéticos para obras e estudos relacionados à arte, cultura, percepção e
matrizes culturais não ocidentais.
Em artigo produzido a partir do estudo desenvolvido no primeiro ano de
pesquisa PIBIC, apresentado e disponível nos anais do XII Encontro de Estudos
Multidisciplinares em Cultura (ENECULT), pudemos perceber que o wabi sabi é mais
do que um estilo artístico, e sim um modo de estar no mundo, no qual inclui a própria
existência corporal, e que só pode ser alcançada a partir de um intenso trabalho de
treinamento e cultivo pessoal. Com isso, passamos a considerar que
diferentes estados corporais modificam o modo como processamos
informações das mais diversas, ou seja, outras maneiras de estar/sentir no
mundo (estética) implicam em diferenças em como expressamos essas
informações por meio das ações/reações do corpo e no corpo (ética) (SAINT
CLAIR; RIBEIRO, 2016).

É nesse sentido que esse trabalho defende e explora a existência de um
instigante relacionamento entre o universo wabi-sabi e obra de Gilberto Gil ao
reconhecer ambos, apoiados em diversas canções e posturas que foram
esmiuçadas e relatadas nos dois capítulos deste trabalho, uma potente capacidade
de transformar nossa maneira de viver e de lidar com a vida, mesmo que por alguns
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momentos, na duração de uma música ou de uma xícara de chá, nos fazendo
enxergar a possibilidade de celebrá-la sempre assim, como ela é.
Adentrar o universo da criação artística de Gilberto Gil através da perspectiva
wabi-sabi nos fornece outros mecanismos que – defendo – em muito oxigenaria os
poderes-saberes em torno da estética ocidental contemporânea, pois nele, bem
como em todas as artes japonesas, percebemos uma não dissociação entre teoria e
prática. A simplicidade do fluxo natural e impermanente da estética wabi-sabi é –
para estranhamento do ocidente – fruto de rigorosa disciplina. Paradoxalmente,
apenas quando o treinamento se mostra maduro, o fluxo pode mostrar-se em sua
inteireza.
Pelo viés wabi-sabi, corpo, mente e arte em Gil formam um todo contínuo a
partir de um cultivo pessoal vinculado a práticas orientais de meditação, respiração e
ioga, e que, muito naturalmente, transcende qualquer limite que possa ter sido criado
entre essas dimensões, fazendo com que, em seus modos expressivos, também
envolva e articule corpo, mente e arte, num constante exercício de aprimoramento
dessa relação.
A partir desse cultivo com wabi-sabi - defendo e atesto - é possível produzir
uma outra forma de estar no mundo e de se relacionar com tudo que existe,
passando por uma renovação do olhar e do entendimento sobre as coisas. Um modo
de viver capaz de enxergar e se relacionar com a mesma graça e encanto com tudo
que existe, percebendo nas mínimas sutilezas e imperfeições, uma oportunidade de
reafirmar a beleza de estar vivo e a serenidade diante da constatação da
impermanência de tudo.
Ciente que a única constante do universo é a da transformação, já certo de
um novo começo, encerro
Porque os tempos passaram e passarão
Tudo que começa acaba, e outros cabras seguirão
21
Cruzando o atemporal do tao do baião

21

Cf. Letra: VELOSO, C. Arranjo: GIL, G. Baião atemporal. In.: Tropicália 2. Rio de Janeiro:
Polygram/Philips, 1993. CD. Faixa 11.
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