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A ARKHÉ DE GILBERTO GIL,  
UM MENSAGEIRO DE CIÊNCIA

Claudia Sisan

Tudo o que eu sei aprendi olhando o mundo 
dali do patamar da canção. 

(Gilberto Gil)

Introdução

Da canção popular brasileira, Gilberto Gil seria o Hermes da Ciên-
cia, ou ainda o trovador do período Medieval, ou ainda um griot músi-
co. Atualizando para o nosso contexto, brasileiro e baiano, seria o Exu, 
o mensageiro entre o astral e a terra, o guardião entre o plano material 
e espiritual, o que transita em todos os planos que existem nos mundos 
visíveis e invisíveis.

Gil, o mensageiro com sua arkhé, o princípio, a origem, a gênese, 
a contínua relação cíclica entre a tradição e o contemporâneo. O men-
sageiro Gil traz em suas composições temáticas recorrentes que reme-
tem à cultura científica. Talvez um sentimento do artista preocupado 
com o avanço da ciência, das tecnologias e com os desígnios da huma-
nidade.

Com temática presente em sua vasta discografia de quase 66 regis-
tros e um repertório em torno de mil músicas, podemos dizer que o 
seu legado traduz-se em poesia, inovação e excelentes aprouchs musi-
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cais (groove1 e levadas com um bom encadeamento de acordes), geral-
mente sustentadas por uma base rítmica afro-brasileira.

Numa sociedade brasileira com tantas complexidades históricas 
como a nossa, com uma educação que não é prioritária para seus go-
vernantes, onde a divulgação científica não é eficaz, seja por causa 
da inexistência de educação científica, passando pela dificuldade dos 
jornalistas em transformar textos densos em leituras mais acessíveis, 
encontrar canções que façam este papel de divulgação (mesmo sem 
querer), é fundamental, tendo em vista um país onde o analfabetismo 
faz parte da pauta dos diários brasileiros. Estas questões passam pela 
formação do jornalista, pela formação do professor e pelo analfabetis-
mo científico.

Como manter os jovens interessados em ciência se temos profes-
sores despreparados? Um ensino falido e a escola, como uma institui-
ção em que se dão as reproduções de modelos sociais (BOURDIEU; 
PASSERON, 2004), que funciona como uma catalisadora de ideologias 
que perpetuam as desigualdades sociais a longos passos? Giroux e 
Simon (2001, p. 94) escreveram um conceito de escola que combina 
com o que estamos discutindo: “As escolas seriam uma forma particu-
lar de vida organizada com o objetivo de produzir e legitimar os in-
teresses econômicos e políticos das elites empresariais, o privilegiado 
capital cultural dos grupos da classe dominante.”

Sendo assim, divulgar ciência no Brasil é uma das tarefas das mais 
árduas que se pode imprimir, talvez os vinte anos que Ulisses tentou 
retornar para a ilha de Ítaca após a Guerra de Tróia, seja tarefa menos 
hercúlea do que divulgar ciência no Brasil. E, com tanta dificuldade, 
temos menos ciência, menos educação e pouca ou quase nenhuma di-
vulgação de científica.

Reconhecemos então:

[...] a necessidade de ampliação de recursos para as ativi-
dades de divulgação científica, que poderiam vir do poder 
público ou de parcerias com empresas estatais e empresas 
privadas; uma melhor articulação entre os museus e cen-
tros de ciência existentes; a criação, por todo o país, em ar-
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ticulação com governos estaduais e municipais, de oficinas 
e centros que integrem ciência, arte e cultura. (MOREIRA, 
2004, p. 4)

Constata-se que a divulgação científica é tão importante quanto o 
lançamento de um livro. É preponderante considerar que a democrati-
zação do conhecimento amplia a discussão do cidadão de ter informa-
ção. Segundo Bortolieiro (2010)2, a ciência é um bem cultural, porque 
a divulgação científica passa pelo contexto socioeconômico, ou seja, 
pelo momento histórico.

Neste artigo, pretende-se mostrar as canções de Gilberto Gil que 
colaboraram para a divulgação de ciência, fazendo dessa um bem de 
muitos e não apenas privilégio de poucos. Objetiva-se, ainda, discutir 
a relação ciência, arte e comunicação, partindo da premissa de que a 
ciência deve fazer parte mais direta da cultura.

Cantando ciência

Já havíamos falado sobre canção em outro contexto e discutido 
como esta tem um poder de comunicação dos mais eficientes. Luiz 
Tatit (1986, p. 33) nos ajuda quando diz: “somos capazes de realizar as 
mais diversas atividades com o rádio ligado [...] como se fosse uma tri-
lha sonora de nossas vidas”. De forma que o nosso cotidiano é repleto 
de canções, e canções com uma função importante na composição de 
um imaginário repleto de realidade, ou de uma realidade repleta de 
imaginário (MORIN, 1989), ora !! tanto faz !! é difícil nessa situação 
estabelecermos limites, é difícil saber onde está a linha que separa a 
canção da ciência, a canção da comunicação, apesar de não ser esse o 
propósito desta pesquisa.

Neste texto introdutório que traz no seu bojo, ciência, arte, comuni-
cação, uma questão emerge: como pensar sobre esses conceitos? Existe 
uma real clivagem epistemológica? Talvez nem os hermeneutas, exe-
getas, conseguissem desvendar. Quais significados trazem na sua sin-
gularidade? O que cada um, do alto da sua importância e eloquência 
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(música e ciência), significam para o cotidiano de milhares de pessoas 
nas ruas, nas casas, nas escolas, enfim, nas cidades.

Poderíamos até pensar em importância, entretanto, categorizar se-
ria precipitado e desnecessário tendo em vista que uma se vale da fun-
cionalidade da outra para fins urgentes e ao mesmo tempo sérios sem 
perder a plenitude da ludicidade. (HUIZINGA, 1980) A canção ou a 
ciência? Ou seria quem gozaria de melhor status? Qual a hierarquia? 
Bourdieu e seu conceito de distinção poderiam nos clarificar. Será?

Etimologicamente, canção vem de encantar e ciência vem de co-
nhecer, conhecimento, aparentemente diferentes – a ciência contem-
porânea nos ensinou assim, campos separados, departamentalizados, 
parecem distantes, conceitos que se alongam e que não se cruzam, 
aparentemente.

Não seria exatamente o caso de pensá-los como diferentes, ou dis-
tantes; pelo contrário, vemos isso, por exemplo, no clássico O nascimen-
to da tragédia, de Nietzsche (2008). O autor traz ao proscênio Dionísio e 
Apolo, e com eles uma discussão que envolve cultura grega, a relação 
entre arte e conhecimento. Apolo e Dionísio não tão distantes como 
parecem na mitologia, mas complementares. É, assim, com o acervo 
do cantor Gilberto Gil quando se trata de temas da cultura científica.

A ideia das duas juntas é antiga. No século IV a.C., Platão e 
Aristóteles já discutiam sobre o conceito de Arte e Ciência. Para eles, 
“Arte” era um ofício. Platão acreditava que Arte e Ciência eram indis-
sociáveis, porém, no seu entendimento, a primeira era imitação e, por 
isto, não podia ser interpretada. Já Aristóteles se opôs a esta concepção 
quando acreditava que estas duas dimensões não se relacionavam.

Retomamos a canção envelopada nesse contexto, ciência, arte, co-
municação. Agora, especialmente, debruçamos numa parte do cancio-
neiro do compositor Gilberto Gil, traçando um apanhado das compo-
sições que trazem no seu bojo o aporte luxuoso da cultura científica. 
Uma canção que atinge milhões de ouvidos.

Parodiando Michel Serres (2001), utilizamos as categorias criadas 
por ele no livro A lenda dos anjos para discorrer sobre obra e vida de 
Gilberto Gil. Em toda a sua obra, Serres costurou ciência e arte, en-
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trelaçando ciências humanas e ciências naturais. Numa entrevista na 
França, discorreu sobre as três etapas da história do trabalho: o men-
sageiro, a mensagem e a “mensageiria”. O primeiro seria a “era dos 
carregadores”, depois a “era dos transformadores” e a terceira a revo-
lução informacional ou reformulação pedagógica.

O mensageiro

Assim falou Gilberto Gil, o mensageiro da vez. Gilberto Gil sem-
pre manteve a inovação como tônica no seu trabalho. Desde o período 
da Tropicália, onde logo começou a compor músicas que refletiam um 
novo foco de preocupação política e ativismo social, ao lado do par-
ceiro Caetano Veloso.

Foi a irmã de Caetano, a já reconhecida cantora Maria Bethânia, 
que lançou Gilberto Gil nacionalmente como compositor, nos anos 
1960. Nos anos 1970, Gil acrescentou elementos novos, da música afri-
cana e norte-americana, ao já vasto repertório, e continuou lançando 
álbuns como Realce e Refazenda.

João Gilberto gravou a música Eu Vim Da Bahia, de Gil, no clássi-
co LP João Gilberto. A canção retratada neste artigo, Pela Internet, foi 
cantada por Gil na primeira transmissão ao vivo de música brasileira 
pela Internet, realizada na sede da IBM, no centro do Rio de Janeiro, 
na tarde de sábado, 14 de dezembro de 1996.

No seu site oficial, um texto sobre sua carreira informa:
A obra musical de Gilberto Gil abrange uma ampla dimensão e 

variedade de ritmos e questões em suas composições, pertinentes à 
realidade e à modernidade; da desigualdade social às questões ra-
ciais, da cultura africana à oriental, da ciência à religião, entre muitos 
outros temas. A abrangência e profundidade nos diferentes temas de 
sua obra musical são qualidades específicas deste artista, fazendo de 
Gilberto Gil um dos melhores e mais importantes compositores musi-
cais brasileiros.3 

Recentemente, em 2009, no lançamento do disco.4 Banda larga cor-
del, o mensageiro declarou: “Passei os últimos quatro anos sem com-
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por por causa dos compromissos públicos, e agora estou fazendo a 
minha reentrada no mundo artístico. Este disco é pra dizer ‘estou de 
volta, reconciliado’.”

As faixas foram disponibilizadas em streaming na internet, pergun-
tado sobre a sua relação com a tecnologia, declarou:

‘Sempre tive esse fetiche com as máquinas. Elas são quase 
extensões do corpo humano’, falou. ‘As rodas dos carros 
são extensões das pernas, os microfones são extensões das 
gargantas. Parabolicamará (1991) já representava essa junção 
do mundo técnico e do mundo artístico, e Banda larga cordel 
faz isso de novo. Espero que eu não vire um especialista 
nisso’, brincou. (PORTAL DE NOTICIAS G1, 2010)

Gil reafirma o seu interesse e atração pela ciência, quando em ou-
tro trecho da entrevista conclui:

‘Uma vez tropicalista, tropicalista até morrer’, comentou. 
‘É a idéia de unir o local e o global. Eu já falava sobre o 
tema em outros trabalhos mais antigos. Músicas como Cé-
rebro eletrônico e Futurível (1969) são exemplos’. Na própria 
construção do disco, na época, o maestro Rogério Duprat 
utilizou recursos que estão sendo usados agora, ele fez coi-
sas incríveis em termos de experimentos sonoros. (POR-
TAL DE NOTICIAS G1, 2010)

Sempre reinventando a tradição (HOBSBAWM, 2002, p. 17), Gil 
recria a matriz, com uma roupagem metálica, às vezes cibernética “[...] 
muitas vezes tradições que parecem ou são consideradas antigas são 
bastante recentes, quando não inventadas.”

Citando ainda um pouco mais do livro do escritor da História Social 
do Jazz (p. 18): “[...] elas podem ser inventadas, construídas e formal-
mente institucionalizadas.”

O próprio Gil é a “parabolicamará”, quando consegue captar e an-
tever o futuro, de maneira onírica, emocional, lúdica, que recria di-
mensões de divulgação de ciência, onde o rádio, a tv e a internet são 
suportes.
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A mensagem

Nesta parte do artigo, apresentaremos algumas canções de Gil que 
possuem um conteúdo que divulga ciência. Pode-se dizer que a pri-
meira canção a tratar de ciência foi Cérebro eletrônico, de 1969. Vejamos 
um trecho:

 “O cérebro eletrônico faz tudo, faz quase tudo, mas ele é mudo, o 
cérebro eletrônico comanda.”.

Ainda dentro deste álbum, tem na faixa oito a canção Futurível:

Você foi chamado, vai ser transmutado em energia 
Seu segundo estágio de humanóide hoje se inicia 
Fique calmo, vamos começar a transmissão  
Meu sistema vai mudar 
Sua dimensão

Nas canções de Gil, percebemos que a dimensão cultural adqui-
re uma multiplicidade de aspectos que permite ultrapassar a simples 
conceituação, que para empreender o esforço de revelar as tensões 
que lhe determinam, que lhe revelam a polissemia, a multiplicidade 
de significados. Dentro disso, destacam-se algumas canções que fo-
ram recortadas e trazidas para esse contexto, afim de ilustar o que 
propomos.

Para construir tal análise, lança-se mão de um conceito básico que 
se justifica como pressuposto teórico de observação de uma das ma-
nifestações estéticas, comunicacionais e culturais mais importantes do 
Brasil – a música brasileira popular. Trata-se da noção de hibridismo, 
e suas variantes, que qualifica boa parte dessa música popular. E as 
músicas deste artista não são a exceção a isso.

O híbrido propõe uma cilada teórica por não se deixar nomear por 
classificações conhecidas, daí a imperativa necessidade de: “ciências 
sociais nômades” transitando entre diversos saberes e relacionando 
conceitos. (CANCLINI, 2000, p. 19) 

Depois veio o álbum Gil ao Vivo, de 1974, onde tinha uma faixa 
chamada Cibernética. Disco gravado ao vivo no Teatro em São Paulo. 
Vejamos um trecho:
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Cibernética  
Eu não sei quando será  
Cibernética  
Eu não sei quando será 

Mas será quando a ciência  
Estiver livre do poder  
A consciência, livre do saber  
E a paciência, morta de esperar

De 1985, pela gravadora WEA, o disco Dia dorim Noite Neom traz 
a canção Logos versus logo. Em 1989, pela WEA, o álbum O eterno deus 
Mu dança traz também uma canção que faz alusão às máquinas e à 
tecnologia, chama-se Do Japão.

Já em 1992, lança o disco Parabolicamará, pela Warner Music. O dis-
co tem como carro-chefe a canção onde vemos um trecho a seguir:

Antes mundo era pequeno  
Porque Terra era grande  
Hoje mundo é muito grande  
Porque Terra é pequena  
Do tamanho da antena parabolicamará  
Ê, volta do mundo, camará  
Ê-ê, mundo dá volta, camará 

Mas é o álbum Quanta, em 1997, pela Warner 
Music, que traz um leque maior de canções 
com temáticas que remetem ao universo cien-
tífico. Um álbum duplo, no disco 1: ‘Quanta, 
Estrela, Dança de Shiva, Água Benta, Pílula de 
alho, Opachoró, Graça divina, Pela internet, Guerra 
Santa Chiquinho Azevedo, Objeto sim, objeto não. 
No disco 2: A ciência em si, Átimo de pó, Fogo líquido, Pop wu wei, O lugar 
do nosso amor, De ouro e marfim, Sala do som, Um abraço no João, O mar e o 
lago, La lune de Gorée, Nova.

Veio a versão ao vivo e, em 1972, o álbum O Viramundo (ao vivo), 
traz uma canção que ainda era a reminiscência do disco passado, a 
canção era: Queremos saber. Podemos registrar ainda outras canções 
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com as mesmas temáticas, como: 2001, Desafio do lixo, Era nova, Homem 
de Neandertal, Meteorum, O Cometa.

Pela capa do álbum, percebe-se a tentativa de Gil de discussão so-
bre ciência e ao mesmo tempo a arte musical como veículo. O disco é 
recheado de ritmos brasileiros, como o samba, o ijexá, o baião, alguns 
com levadas funkeadas e bossanovistas. As letras das canções trazem 
à tona termos científicos, até então pouco discutidos, como: quanta, 
átimo, panteon e outros.

Considerado um disco hermético, não só pela crítica, mas pela gra-
vadora, foi classificado como complexo porque falava de física quân-
tica. O custo deste disco para a gravadora foi alto.

Especialmente neste texto, trataremos com mais detalhes de duas 
canções: Quanta e Estrela. A primeira canção intitula-se Quanta, é a de 
abertura do álbum. A palavra Quanta vem do latim Quantum, que sig-
nifica quantidades elementares, no Dicionário de língua Portuguesa 
consta o seguinte conceito: 

sm pl (pl do lat erud quantum) Fís Quantidades elementares, 
nas quais, segundo a teoria do físico alemão Planck (1858-
1947), devem considerar-se divididas certas grandezas tra-
dicionalmente dadas como contínuas, tais como a luz e o 
tempo. O singular, gramaticalmente correto, deve ser: um 
quantum. (PORTAL DE SIGNIFICADOS, 2010) 

A canção possui uma levada bossanovista, que inicia com a mar-
cação e ao mesmo tempo com a sutileza sofisticada do instrumento 
de percussão chamado moringa; em outros momentos, a canção está 
envelopada por uma orquestra de cordas.

Em sua letra, Gil lembra que “[...] teoria em grego quer dizer o ser 
em contemplação [...]” e não podemos esquecer que os gregos explica-
vam, em sua época, os fenômenos científicos, ou pelo menos tentavam 
à luz da filosofia. Quando então no refrão ele diz: “Cânticos dos quân-
ticos”, faz menção à relação de ciência e arte (o entrelaçamento), que 
logo em seguida confirma, num trecho seguinte “[...] sei que a arte é 
irmã da ciência, ambas filhas de um Deus fugaz, que faz num momen-
to, e no mesmo momento desfaz.”
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É bom lembrar que a religiosidade e a crença em Deus é outro fator 
muito presente em toda a obra de Gil. A preocupação com a existência 
é proeminente em toda a sua obra. Existe uma preocupação nítida e 
reincidente do compositor em tratar de tais questões.

Preconiza o que Boaventura Souza Santos (2002) em seu livro Dis-
curso sobre as ciências, quando propõe um modelo emergente, o que 
chama de “Paradigma de um conhecimento prudente para uma vida 
decente”. Especificamente no 4º princípio: todo o conhecimento cien-
tífico visa constituir-se em senso comum.

Neste modelo, Santos (2002) sustenta que essa ciência pós-moder-
na ou contemporânea não despreza o senso comum, pelo contrário, o 
senso comum permite que todos os tipos de conhecimentos estejam 
em constante interligação. O senso comum não despreza a tecnolo-
gia, o conhecimento científico dá um sentido à vida – “saber viver”.  
As duas estariam relacionadas e em interação o tempo inteiro.

Talvez por isso, intuitivamente, o compositor, que é uma verdadei-
ra “parabolicamará”, ilustra: “Esse vago Deus por trás do mundo, por 
detrás dos cânticos dos quânticos”. Parece afirmar que temos ciên cia, 
temos arte, mas principalmente temos algo superior que rege e co-
manda o universo.

Neste trecho, podemos lembrar do pensamento de Deleuzi e Gua-
tarri: o rizoma procede por variação, conquista, captura, é hetero-
gêneo, um mapa “[...] sempre desmontável, conectável, reversível”. 
(DELEUZE; GUATARRI, 2004, p. 33) É uma produção de inconsciente 
(individual, dual, coletivo, social), e não uma representação de con-
teúdos desprovidos de significância e de subjetivação.

Em outra canção deste mesmo álbum Estrela, apesar de sugerir 
uma relação de amor, podemos afirmar que Gil chama a atenção para 
este astro do sistema solar, conceitos básicos de Astronomia podem 
ser debatidos. Ele diz, “[...] Há de surgir uma estrela no céu, cada vez 
que você sorrir [...].” Mais adiante, em outro trecho “[...] O contrário 
também bem que pode acontecer, de uma estrela brilhar, quando a 
lágrima cair, ou então de uma estrela cadente se jogar, só pra ver a 
flor do seu sorriso se abrir [...].” O universo das estrelas, as estrelas ca-
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dentes, é pontuada pelo compositor: na antiguidade clássica, planetas 
eram estrelas errantes para os filósofos, outros falaram sobre meteo-
ritos como estrelas cadentes. Nos dias atuais, apesar de muita contro-
vérsia, os quasares também podem ser considerados estrelas.

Numa pesquisa desenvolvida pela física Cristina Leite, aluna de 
doutorado da Faculdade de Educação (FE) da Universidade de São 
Paulo (USP), ela diz que conceitos básicos de Astronomia são pouco 
compreendidos por professores de Ciências da rede pública do ensino 
fundamental. 

A pesquisadora esclarece:

Outra noção equivocada diz respeito ao conceito de estre-
la. ‘Todos sabiam que o Sol é uma estrela de quinta gran-
deza’, conta a pesquisadora. ‘Mas quando questionados 
sobre o lugar do espaço para onde gostariam de viajar, 
muitos diziam: – para uma estrela. Pode ser para o Sol?, 
questionávamos. E eles respondiam: – não, porque o Sol é 
quente. Em geral, as estrelas eram relacionadas a uma idéia 
de lugar frio, ao contrário do Sol. (LEITE apud AGÊNCIA 
DA USP, 2004)

Mensageirias

Portanto, discutir esses conceitos é além de tudo é discorrer sobre 
o sentido da existência humana. São basilares para a formação huma-
na e por sua consequente odisséia humana no planeta terra. O próprio 
Serres (2001, p. 37) diz que “a própria ciência não tem a ver tanto com 
o conteúdo, mas com o modo de circulação. Quando se faz circular 
a informação tratada de uma forma cuidadosa, com poucos ‘ruídos’, 
esta tem um papel decisivo na sociedade.”

Por isso, Vogt (2008, p. 2) afirma que:

A atividade científica também é uma atividade cultural es-
pecífica, tem especificidades, tem características dos pontos 
de vista lingüístico, sociológico, epistemológico, filosófico. 
É uma atividade cultural que tem características muito es-
pecíficas no que diz respeito aos aspectos da produção do 
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conhecimento científico e que tem características que vão 
se agregando a esta do ponto de vista não só da produção 
do conhecimento, mas da circulação social do conhecimen-
to científico, pelo ensino, pelas atividades de motivação em 
torno da ciência e das atividades de divulgação.

 Daí, questões importantes estão declaradas, o conhecimento cien-
tífico, a arte e a beleza das canções e a ciência difundidas e debati-
das. O mensageiro provoca no mínimo a curiosidade dos ouvintes. 
Palavras novas são introjectadas no dia a dia das pessoas comuns: web 
site, meteorum, cometa, quanta e outras.

Os jovens adoram as canções e um mundo novo se descortina para 
eles. A mensageiria é provocante, recentemente no site mentalidade, 
um produtor de conteúdo escreveu sobre a canção Pela Internet: “Criar 
meu web site | Fazer minha home-page | Com quantos gigabytes | Se faz 
uma jangada | Um barco que veleje…” (Gilberto Gil – Pela Internet)5

Esses versos da letra da música “Pela Internet”, do cantor 
Gilberto Gil, combinam bem com quem pretende criar ou 
já tem um blog ou site, e exibe suas matérias on-line para 
os visitantes. Para criar um website são necessários alguns 
megabites, ou até gigabytes, ofertados pelo servidor de hos-
pedagem, para que o site possa funcionar e disponibilizar 
seus recursos on-line, tanto em armazenagem de arquivos, 
como em tráfego, usado pelo blog ou site.

A música provocou uma série de curiosidades dos internautas e 
ele estava respondendo, fazendo uma análise. Mais adiante, em outro 
trecho, explica:

‘Que veleje nesse informar | Que aproveite a vazante da 
infomaré | Que leve um oriki do meu orixá | Ao porto de 
um disquete de um micro em Taipe’.Ou seja, ele quer infor-
mar, aproveitando a vazante da informaré: aproveitando a 
disseminação da informação on-line, de modo a divulgar 
as informações de seu site na informaré (onda informativa 
da internet).
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Portanto, a profecia do Griot, ou do Hermes, de Exu, ou do trova-
dor, se concretiza quando mais pessoas conhecem a ciência. A arkhé é 
o principio de tudo e talvez seja um início para uma população com 
problemas tão graves de educação e de acesso à informação, apesar de 
paradoxalmente vivermos na Era das novas Tecnologias.

Notas

1 Termo comumente usado entre os músicos para designar ritmos e 
padrões rítmicos característicos de certos gêneros musicais.

2 Palestra proferida na Faculdade de Comunicação da UFBA, no lança-
mento da pós-graduação Jornalismo Científico e Tecnológico – 8 abr 
2010.

3 GILBERTO GIL. Disponivel em: <http://www.gilbertogil.com.br/sec_
bio.php?page=3&ordem=DESC> Acesso em: 20 abr. 2010.

4 PORTAL DE NOTICIAS G1 <http://g1.globo.com/Noticias/Musica/0,,MUL 
469363-7085,00-NOVO+DISCO+TEM+MUITO+DA+VISAO+DE+UM+MI
NISTRO+DA+CULTURA+DIZ+GILBERTO+GIL.html>. Acesso em: 20 abr. 
2010.

5 MENTALIDADE. Disponivel em: <http://www.mentalidade.com/
cantor-gilberto-gil-na-musica-pela-internet-comentando-a-web. 
Acesso em: 20 abr. 2010.
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