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aline rissuto é cantora, pianista e
compositora. seus primeiros passos na
música deu-se por influência de seu pai,
josé rissuto, músico autoditada, cantava
e tocava violão, tinha no sangue raízes
musicais muito fortes herdadas também
de seu pai, raízes estas que
atravessaram uma geração.
aline experimentou desde cedo os sons do
violão e do teclado, cantava e brincava de
criar canções. aos 14 anos, participou de um
festival de música representando a escola
onde estudava, concorrendo com
adolescentes de diversas escolas da cidade,
passando pelas eliminatórias, se destacando
entre as primeiras colocadas. essa foi sua
primeira experiência com trabalho autoral.

decidida a seguir carreira na música,
começou a estudar seriamente para
ingressar em uma universidade no curso de
bacharelado em piano erudito. em 2007
formou-se bacharel em piano como aluna
bolsista por mérito acadêmico. dedicou-se
também aos estudos de canto lírico, canto
popular e piano popular.

tem também uma carreira sólida na área da
educação musical e após formar-se
bacharel, ingressou no curso de pósgraduação em educação musical. neste
período, participou de diversos cursos com
importantes educadores de níveis nacional e
internacional, começou então a dar
palestras, workshops e treinamentos para
educadores de diversas partes do brasil.

em 2008 lançou um livro em dois volumes de
canto e flauta doce para crianças e
adolescentes, editado pela assessoria
pedagógica tkt.

como educadora, foi convidada pela equipe
do maior portal online de música do brasil, o
terra da música, para gravar o curso de
"linguagem e percepção" ao lado do
pianista e compositor turi collura.

em 2014 iniciou a performance musical de
forma mais atuante, com trabalhos de
composição, arranjo, harmonia e
improvisação. em 2016 dedicou-se a
produção de seu primeiro ep com as
canções "quadro", "alto demais", "meu ego"
e a canção "vento" que é uma parceria com
o grande músico amauri falabella. o ep foi
lançando em março de 2017 em são paulo.

reconhecida, aline e banda se apresentam
em diversos festivais de música pelo país.
além dos trabalhos autorais, tem em seu
repertório algumas releituras de músicas
consagradas da mpb.

em maio de 2019, aline lança o segundo
álbum de sua carreira. seu novo disco
"passo", com canções inéditas já premiadas
em diversos festivais da canção no brasil.

passo
aline rissuto
D
para o passo pra ficar
vai no passo pra seguir
acerta o passo pra dançar

nesse passo acomodado
aconchego, sombra e vento
passarada quer voar

Em7

A7

o seu pé de moça não sabe que passo quer

D7M

G7M

passa o gavião na correnteza da canção

Em7

A7

o seu passo acorrentado cansa o coração

D7M

G7M

que perseguido escuta a voz do gavião

F#7

Bm7

por onde passa

F#7

Bm7

por onde passa

F#7

Bm7 A7

por onde passa o gavião.

D
para o passo pra ficar

E/D
vai no passo pra seguir

F/D

Eb/D D

acerta o passo pra dançar

D
nesse passo acomodado

E/D
aconchego, sombra e vento

F/D
passarada quer voar

refrão

Eb/D

D

tá
thiago k / gregory haertel
Dm
tá

Bb
podem jogar o mal nas minhas costas

Gm
podem cobrir com cal uma resposta

A7b9
podem gritar que eu não serei feliz

tá
podem deixar impressos os meus pecados
podem girar meus medos num tornado
podem guardar somente a cicatriz

tá
podem me convocar pra uma guerrilha
podem cercar de ódio a minha ilha
podem tentar ferir o que é bom

tá
podem ditar meus textos para as moscas
podem roubar as pérolas das ostras
podem calar o grito do meu som

Dm
eu

C

F

me sinto leve, leve pra deixar

Bb

Gm

que o peso pese, eu posso suportar

A7b9
toneladas de rancor

Gm

A7b9

Nos quilômetros à espera ao meu redor

C

F

Me sinto leve, leve pra deixar

Bb

Gm

Toda essa coisa que ousa me arrastar

A7b9
Sigo breve igual vapor

Gm

A7b9

Dm

Entre as nuvens até o céu se por

o que amar que dizer?
raul misturada / cesar lacerda
D9

D9

logo eu

logo eu

Bbaum
que mergulhei pra me achar

G9
com uma sede imensa

Bbaum
um coração batendo em mim

G9
um corpo sem defesa

D9
bebi o mar azul

D9

D9

não me reconheci

logo eu

Bbaum
que vi o céu se enfurecer

G9
numa cidade acesa

D9

D9
logo eu

Bbaum
no labirinto eu me escondi

G9
você era a saída

eu vi

D9

D9

pra mim

logo eu

Em6

Bb6

F6

foi aí

que desejei partir

foi quando eu cheguei perto do fim

G9

F4/G

quando anoiteceu

olhos nos olhos…

D9

D

de manhã

D/C

sim, eu cedi

D/B

D9

aos seus pés, eu me rendi

logo eu

D

Bb6
que queria carregar

G9
Em6
F6

foi quando eu cheguei perto do fim

Bb6

D/C

D9

olhos nos olhos te vi

Bb6

...o que amar quer dizer?

logo eu?

aberta a ferida

foi aí

Bb6

mirabolante
gregory heartel / raul misturada
Am

Am

vira

tira

Dm7/A

Dm7/A

de ponta cabeça a vida vira

se o fardo é pesado a vida tira

F

F

o que era pardal vira tatuíra

Em

Dm Csus9

o que é bola de gude é também safira

Am

Em

às vezes, do nada, vem quem delira

Dm

Csus9 Am

o prazo do mal algum dia expira

Am
Am

gira

Dm7/A

pira

Dm7/A

impôs movimento a vida gira

F

só é perfeição se a vida pira

F

nos céus querubins, no chão curupira

Em

Dm

Csus9

Am

o que era José é também Zulmira

Em

a vida não é luz que se transfira

Am

G/A
G/A

refrão

mutante, Indecente

Dm7
vontade não prende as correntes do corpo

F

Em

Dm

Csus9

vontade não prende as correntes do corpo

Am
da gente

Am

G/A
mirabolante

Am

G/A

que seja Um presente

Dm7
indecente Mutante As correntes da gente

F Em Dm Csus9

Csus9 Am

se um dia, sem mais, algo nos revira

que seja mirabolante

Am

Dm

Am

mirabolantemente

C
ausentes

Fm7/C Bbadd9/C C Fm7/C

Cdim C7

jogue fora
Thiago k / conrado pera
Bm7

C#m11

Bm7

D9

C#m

usa, me abusa

antes d’um cio nos corar

F#m7

F°

D9

A/C#

e depois me jogue fora

em brasas num altar

C#/F

Em6

depois que o beijo arda

Bm7

C#m11

D9

antes d’um fio nos atar

F#m7

F°

A/C#

as contas d’um cocar

C#/F Em6

D/A Fm

Bm7
me ignora ou mande embora

F#m7
que eu vou rindo

Bm7

C#m11

antes d’um rio nos aguar

F#m7

F°

C#m

A/C#

as pétalas do olhar

antes que seja tarde

Bm7

D9

C#/F Em6

D/A Fm

depois que o ardor invada

use, me abuse

D9
me lambuze e me amasse

Bm7
me despeça e despedace

F#m
meu orgulho

Bm7

C#m11

D9

antes d’um céu atiçar

F#m7 F°

A/C#

as almas em luar

C#/F Em6
antes que seja tarde

D/A Fm

censura
aline rissuto
quer sigilo sem segredos

C#m

quer verdades sem mentiras

olha lá tanta gente, sem coragem pra seguir

liberdade sem coragem
viajar sem ter passagem

tanta gente quer voar mais não tem asas

tanta gente, apontando a direção

F#m
quer andar mas não tem forças

sem saber por onde andar
nos precipícios do caminho

quer olhar mas não enxerga

Cdim

C#m

quer fugir mas sente medo

C#m
tanta gente olha lá, sem coragem pra seguir

quer correr mas não tem pressa
quer parar em movimento
tanta gente, sem coragem pra viver...

G#m
tanta gente quer partir

tanta gente, no caminho sem sentido
na paúra do desprezo
na gastura da censura
na angústia da miséria
na fissura da grandeza
tanta gente, sem coragem pra seguir

quer sigilo sem segredos
quer verdades sem mentiras
liberdade sem coragem
viajar sem ter passagem
tanta gente, apontando a direção

E
na fraqueza súbita em temores

C#m
na inquietude resta-lhe perecer

G#m
no estúpido receio por viver

G#m
tanta gente quer ficar

E
por razões alheias se manter

C#m
conservar-se e enfim permanecer

G#m
na eminência nobre em transcender

pensar em você
chico cesar
A

E

é só pensar em você

F#m
que muda o dia

D

A

minha alegria dá pra ver

C#m

D

não dá pra esconder

C#m

D

E

A

nem quero pensar se é certo querer

E
o que vou lhe dizer

Dm

A

um beijo seu

D

A

e eu vou só pensar em você

D

A

e eu vou só pensar em você

Fº

F#m

C#7

D

se a chuva cai e o sol não sai

E

A

Fº

F#m7

penso em você vontade de viver mais

D

A

E

A

em paz com o mundo e comigo
(2

ª

vez consigo)

CADERNO DE POEMAS DE

aline rissuto

fiquei pensando em mais conteúdo para este caderno e
lembrei de meus escritos, fiquei empolgada em
compartilhar com vocês pois retratam momentos
diferentes de minha vida e somente alguns foram
publicados apenas em minhas redes sociais. espero poder
contar um pouco mais de mim através deles pra vocês!

a seta
na direção dos olhos rodeados pelos lados
a pura pasma entusiasmada na cegueira
feito feitiço embaraçado no olho espantado
feito anseio aguçado reprimido à gagueira

uma seta oculta sesteando os sete lados
um calado misto encurralando o diálogo
um círculo torto entornando o lado esquerdo
a casca seca preservada pelo medo

a seta envolta pelos lados dos olhos
desaponta!

passa-passa gavião
passa que meu passo me apressa
a pressa do seu passo escorrega
apreço apressado logo cessa
cessa tudo, até coisa boa seca

se ainda não passou, precisa passar
passa o som e põe o peixe pra assar
se a pressa atrapalhar aquele passo
penso que não passou de um cansaço

pode ser que passe até do ponto
nesse ponto a passagem tem desconto
espero o seu voou na passarela do avião
passando com suas asas, passa-passa gavião!

desafinar é necessário
parecia ser fácil, rabiscar e depois passar a limpo,
soltar a voz ao vento, sentir o vento, a voz ouvindo.
depois de tudo pronto, enfim, estaria ali sem medo,
sentindo tarde, a tarde, brincando de ouvir segredos.
e pelos minutos, pelos conflitos no canto, por cantar...
pelo desafio de não medir frequências e assim poder errar.
na passagem de ar de uma longa nota onde o folego
esgota...
poder ouvir a voz de dentro que grita para entoar uma nota.
e então cada som produzido na corrente de sangue, será
ouvido,
cada nota entoada na frequência errada, será bem vinda,
se cair e desafinar, será necessário desenvolvimento técnico,
fortalecer a musculatura do sangue, o grande abrigo do
mistério.

tá cego
a vida não avisa
ávida vida que via
no divã davi revia
contas que no visa devia

tá meio cego da vista
nem consegue ler revista
tão logo a morte lhe avista
o revista e o inclui na lista.

amiúde
na injuria, fúria nua rema
na incerteza parda quase plena
na confusão, sofrida, expelida
na permissão da dúvida da vida
na plenitude temida amiúde
na prateleira, corda de alaúde
na facilidade a insegurança amarga
na realidade a incessante amarra
no cordão a trança apertada com nó
no chão o feitiço preparado com pó
na visão louca, um desejo ascendido
na mão, um traço torto estendido.

sangue
os momentos de tentativas aguçadas
pela febre de conquistas
as conquistas desalmadas apenas para serem
exaltadas às vistas
pontos de vista recalcados pela angustia
da conquista falha que decepciona
remédio para dor forte intercalando a morte
das mãos de quem os confecciona

a morte do lírio eterno
das mãos ativas e do amor banido
o amor redirecionado à sorte
desvairando sonhos e sentidos
toda a dor que consome o segredo
delicadamente guardado
todo segredo preso no medo
depositado no corpo estremecido

correndo pela veia, escorrendo na ferida
ilustrando a partida
partilhando força e imponência e se frio
esmorece o suor
cronometrando a permanência frágil
e a pressa desmedida
vermelho forte de tantos tipos
apenas quente para ser vida!

terremoto fora de hora
um dia ouvi um forte terremoto
a visão ficou turva, sem foco
não era noite nem dia
o casa ficou vazia
não era medo nem coragem
eu sabia da sua viagem
pensei que seria amanhã
não tão já pela manhã

tentei algumas vezes te ligar
no dia em que passei no vestibular
todas as bobagens que eu digo
os confusos poemas que rabisco
as cabeçadas doloridas
as vertigens recolhidas
as tolices impávidas que me expõe
a indecisão sobre a história de ser mãe

ainda que deixaste os ensinamentos
certamente não era o momento
ainda muito havia para ser dito
e naquele dia te chamei soluçando pra dizer
que nos veremos mais tarde
na data prevista para minha viagem
nem sei quando é, não me informaram
meu desejo é que seja no claro.

tumulto
que movimentação é essa aqui?
esse som alto, barulho, tumulto...
por qual motivo não me responde?
faz tanto barulho que nada escuto.
você deve querer me dizer algo
mas inventa coisas pra fazer
fica esse som pulsando alto
e eu feito idiota querendo saber
que essa movimentação aqui!

vento
precisava estar aqui pra sentir esse vento
sentir o cheiro da poeira que o vento espalhou
ouvir a música composta pelo vento na madrugada vazia
não foi possível acompanhar a direção do vento com o
olhar
mas para aqueles que se posicionaram diante dele
para aqueles que se despiram sem medo de sentir frio
para aqueles que não tiveram pressa de voltar pra casa
para aqueles que se posicionaram diante do vento sem
medo
foi uma experiência incrível!

o outro lado
parecia alto o suficiente para desencorajar
e só de olhar arrepiava o corpo, dava calafrios de medo
ao mesmo tempo o sangue fervia de curiosidade
o que havia de tão mágico do outro lado?
poucos se arriscavam, alguns subiam e não voltavam
outros iniciavam a subida
mas desistiam e voltavam frustrados
alguns morreram na ida, outros morreram na volta
tiveram aqueles que completaram o percurso e retornaram
tentaram descrever o que haviam vivido, mas sem sucesso
cada um trazia do processo
uma experiência pessoal e única
eram tantas histórias distintas de alegria, medo,
frustração e sucesso que...
nada pareceu mudar o rumo da incerteza,
da curiosidade e do medo
e pela incerteza, curiosidade e medo...
permaneceu na dúvida até o dia de sua partida.

o outro lado
a escada
parecia alta o suficiente para desencorajar
e a escalada impedida pelo medo causava dor
os pés cansados de avançar e recuar sem sair do lugar...
sangravam pelo fracasso por não mais conseguir tentar
a cada degrau alcançado, uma comemoração
a cada degrau recuado, uma decepção
e o que havia de tão mágico lá em cima?
o medo que impedia a visão
não foi capaz de impedir a partida.

o outro lado
o barco
parecia longe o suficiente para desencorajar
um longo e assustador trajeto e um barquinho
oferecia a travessia
não havia tempo, era hora do embarque
o barco anunciava a partida
as orientações eram claras, todos deveriam remar
tempestades em alto mar estavam previstas na viagem
o pequeno barco não garantia felicidade ou sucesso
tampouco conforto e segurança
poucos aceitaram o desafio e embarcaram
para aqueles que em terra acompanharam
o afastamento do pequeno barco...
foi possível ouvir o cantarolar entusiasmado
acompanhado pelo ostinato dos remos
afinal o que havia de tão mágico do outro lado?
o medo e a dúvida fez permanecer
na dúvida e no medo até o dia da partida.
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a minha avó zilda, minha heroína,
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por mais esse passo, eu agradeço
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