
 Bruna Hissae (Jornalismo - UNIPAR)

Muito antes de falarmos sobre a comemoração 
do centenário da imigração japonesa no Brasil, a cul-
tura da terra do sol nascente já fazia parte do país. Seja 
naquele vídeo game de última geração, na busca por 
uma técnica de cura diferenciada ou pela populariza-
ção da culinária. Com toda informação sobre a saúde, 
religião e hábitos disponíveis em qualquer lugar, sempre, eu 
disse SEMPRE, aparece alguém querendo arrancar alguma 
informação que a revista não tenha dado.

- Me explica, porque os japoneses sempre fazem um “V” 
com os dedos para tirar foto?

- Fala sério, você nunca se confundiu? Dizem que japo-
neses são todos iguais!

- E como é que você se virava? Você deve 

disse a ele acrescentando que eu não falava japonês 
- Nihongo wakaranai.

 Sorrindo ele me respondeu:
- Burajirujin desuka? 
Burajirujin... Signi� ca brasileiro, sem saber o resto eu 

respondi que sim, chacoalhando a cabeça. Foi ai que ele 
pegou um livro, em que tudo o que ele precisava me per-
guntar estavam escrito no bom e velho português. 
Que alívio! Aliás, naquele livro, em cada página havia 

uma língua diferente e pelo aspecto amarelo mostrava 
que outras pessoas já o tinham usado.

Parece loucura sair do Brasil sem saber falar nada em japo-
nês, mas essa foi uma situação fácil de ser encarada. Mas fábri-
cas onde eu trabalhava, sempre havia alguém que fazia 
traduções quando necessário e quando era preciso ir ao 
médico ou a outro lugar em que era essencial dominar o 
idioma, a empreiteira mandava alguém ou então pagáva-
mos para que alguém fizesse a tradução.

Sair sozinha para comer era divertido. No Japão os cardá-
pios, por sorte, trazem uma bela imagem que me poupava da 
possibilidade de pedir algo que não alimentasse os olhos. Esco-
lhido, era apontar para ele dizer: kore itotsu, que signi� ca de um 
jeito bem informal, que eu queria aquele prato e queria só um. 
Naquela época eu só sabia contar até três, então mais que isso 
para sair jantar já seria um problema.

  Se aqui me perguntam sobre os japoneses, no Japão eles 
me perguntavam sobre o Brasil.

 - Vocês moram em casa mesmo? As pessoas andam 
peladas nas ruas?

 - Me mostra como é que se samba, me ensina!
 - Não quero ir pro Brasil é perigoso e tem a anaconda
O mais engraçado nisso tudo é como a gente se torna ou-

tra pessoa. Você para de ser taxada de japa, para que comecem 
te ver como brasileira, aliás, só no Japão as pessoas me reconhe-
cem como brasileira, e como se não tivesse uma nacionalidade 
de� nida. No Brasil sou Japonesa, no Japão sou Brasileira. Foi 
uma época engraçada é inesquecível. Não falo japonês, não 
gosto de carnaval, sou uma falsa japonesa, que não carrega a 
diversidade da cultura do meu país de origem, o que me tor-
na uma falsa brasileira também. 

  Ed. 6  /  Ano I 
Segunda-feira, 26/05/2008 - Paraná

LIGETI:
UM COMPOSITOR A 
8 MÃOS
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EDITORIAL

UMA MÚSICA COMO ASSINATURA

E m busca de uma potência ex-
pressiva em seus textos, os 
participantes da oficina foram 

confrontados essa semana com um exer-
cício. Enviei para cada repórter um CD 
com apenas uma música e a recomenda-
ção sem mais detalhes – a pauta é essa. 
Minha escolha recaiu sobre um tipo de 
composição que pudesse ser absoluta-
mente estranha aos hábitos musicais 
da moçada. O erudito contemporâneo é 
algo estranho à quase totalidade dos se-
res vivos – me pareceu adequado. Györgi 
Ligeti é um compositor húngaro absolu-
tamente singular. Escolhi uma obra dele 
para cravo. Continuum é uma composi-
ção minimalista que trabalha com a es-
trutura dos poli-ritmos – algo não muito 
palatável para ouvidos não treinados.

Do confronto com o efeito de estra-
nhamento provocado por esse exercí-
cio, surgiram quatro desenvolvimentos 
livres de um mesmo tema que compõe 
nossa página 4. A idéia é compreender a 
escrita como um exercício de decodifica-
ção do inaudito, do que não tem a prio-
ri, da essência enfim do acontecimento. 
Nesse sentido Györgi Ligeti foi o nosso 
acontecimento da semana.

Aproveitando as possibilidades que 
a música abre para a construção de uma 
identidade a partir da escrita, cada um 

falar japonês bem, não fala?
Se a resposta for negativa para as duas primeiras pergun-

tas, as pessoas não te questionarão tanto, mas dizer que não 
domina a língua japonesa soa como uma heresia. Neste caso 
olhares descon� ados te perfuram a pele e começam a duvidar 
sobre a veracidade da minha estadia por aquelas bandas. 

Mas para tudo se tem uma explicação 
e essa é a minha.

Nasci em Cascavel e sem-
pre morei nesta cidade, até o 

dia em que decidi fazer o 
caminho contrário a via-
gem que o meu avô fez 
há muito tempo. Em 
poucos momentos senti 
di� culdade com a lín-
gua, mas quando che-
guei ao aeroporto, pen-

sei que isso seria um 
grande obstáculo.  

Como eu demorei mui-
to para passar pela imigração 

a minha bagagem havia sido re-
colhida, o que me ocasionou uma 

pequena confusão.
 - Minha mala, eu perdi a minha mala, você 

poderia me ajudar? – disse para a moça do balcão em 
um inglês ‘meia boca’

- Claro, posso ver o seu tiketo! kippu!
Meu Deus, tiketo, kippu? Por assimilação entreguei 

o meu ticket e em seguida ela apareceu com a mi-
nha mala e segui rumo à alfândega. Quando che-
guei lá, aquele moço começou a falar e a falar. 

Naquele momento me senti a vontade para usar o ja-
ponês que minha mãe me ensinou em 

nossa última conversa por telefone. 
-Watashi wa burajirujin 

desu – sou brasileira 

ficou responsável por criar sua própria 
pauta a partir de uma escolha musical 
também – uma restrição apenas: a mú-
sica tem que ser um auto-retrato. Assim 
conseguimos compor um quadro de 
apresentação de todos os participantes 
do Outra Pauta. Colocamos o resultado 
em nosso espelho, porque assim mar-
camos de forma perceptível como essa 
identidade construída por meio da mú-
sica e da escrita é um duplo despren-
dido de cada um. É interessante notar 
como nesse espelho surge refletido o 
rosto de nossa oficina. Uma rostidade 
composta por elementos heterogêne-
os, mas que combinados entram em 
ressonância para levar adiante a narra-
tiva. Como escreveu Rimbaud: “Je suis 
un outre”, ou, “Eu é um outro”. Esse eu 
precipitado pela linguagem é alguém 
que se manifesta nos interstícios en-
tre a linguagem e o mundo. Uma insis-
tência que prolonga a individualidade 
de cada um numa identidade coletiva. 
Aqui está o nosso grupo de repórteres 
que se entendem segundo as possibi-
lidades da música como narrativa. A  
música que assina nossa identidade 
coletiva é Only a Nothern Song - letra 
de George Harrison que contorna esse 
editorial. Evoé!

  Prof. Dr. Silvio Demétrio
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DASLACUNAS
 Mariana LiotoMariana Lioto (Jornalismo - UNIVEL)(Jornalismo - UNIVEL)

Tornar imprevisível a palavra não 

será um aprendizado de liberdade? 

(Bachelard)

F oi em 1978 que ele cantarolou fazendo pa-

ródia: Você já foi ao espelho nego? Não? En-

tão vá! O disco era Mata Virgem, e o Brasil 

que o Raul cantava passava por um lento processo de 

redemocratização.

Foi ele mesmo quem disse que “os homens pas-

sam, as músicas fi cam”, numa quase premonição, já 

que trinta anos depois e apesar de sua morte, a música 

Todo Mundo Explica ainda me soa atual.

O Raul me manda ao espelho, porque sabe que co-

nhecer a si mesmo é a chave para entender o mundo. 

Logo de cara rompe com a busca das verdades resumidas 

ao dizer “Não me pergunte por que? Quem? Como? Onde? 

Qual? Quando? O que?”. Isso nos é perguntado todos os dias, 

e às vezes até parece que nossa função é preencher estes 

campos com curtas e objetivas respostas. Como se o 

mundo se explicasse com isso. Como se a trama 

de sentidos de cada acontecimento pudesse 

ser simplificada. Como se fosse possível 

ausentar-se de ser, para escrever. 

Como se a vida precisasse ser servi-

da em doses homeopáticas.

Até que “Chega um ponto 

que eu sinto, que eu pressinto... 

que eu tô vivo, que eu tô vivo 

como a Rocha”. Mas o que se 

faz pra para abandonar 

essa sensação de ser ro-

cha? Inerte, inativa, inútil, 

inócua, inofensiva, in-

consciente, insignifi -

cante. Pra deixar de ser 

rocha, passos corajo-

sos até o espelho, se-

guindo o conselho do 

Raul. Pra deixar de ser 

rocha, o som alto 

inunda o quarto e en-

louquece os vizinhos. 

Cara crua no pequeno 

espelho de bordas la-

ranjadas, cara nua, cara 

minha, cara tua. Cara 

que clama a liberdade 

amordaçada. Pra deixar 

de ser rocha, o Raul me 

grita a resposta: “Antes 

de ler o livro que o guru 

lhe deu você tem que escre-

ver o seu!” 

“O orgulho é cheio de silêncio” (Char-
les Philippe, “Cartas de juventude”)

Silêncio: gênios pensando, diz a placa na pa-
rede. Dez horas em ponto, na segunda-feira enso-
larada. Numa biblioteca até os relógios não tique-
taqueiam, são mudos, em favor da paz. Só vez ou 
outra se ouve o ruído de algum passo entre as es-
tantes numeradas. Na última delas está um jovem, 
cabelos desalinhados, camisa xadrez por fora da 
calça, olhando fi xamente o título que tinha nas 
mãos O Suicídio, de Durkheim. Se alguém lhe per-
guntasse “Como vai?” sua resposta ensaiada seria 
“Tudo certo”. Mas talvez não estivesse tão bem as-
sim. As convenções tentam delimitar os sentidos 
que as palavras têm, será que conseguem? No si-
lêncio da biblioteca o silêncio transpiraria de 
suas palavras significando “estou mal, preciso de 
ajuda”. E podem estar certos, silenciosos leitores, 
a diferença entre perceber ou não os sentidos 
que emanam do silêncio é decisiva no caso do 
jovem, que se penteasse os cabelos e desamas-
sasse as roupas até poderia ser visto como um 
cara normal, daqueles que podem ser um bom 
namorado para a sua filha.

- Como vai? – uma moça acabara de chegar

- Tudo certo – disse e suspirou

A moça virou as costas e foi-se, sem ouvir o 
que o silêncio lhe dizia.

“Há algo de ameaçador num silên-
cio muito prolongado”. (Sófocles, “An-
tígona”)

Uma enfermeira com os dedos sobre os lábios, 
era a foto na parede. Dez em ponto, na segunda-feira 
ensolarada. Num hospital nem os risos ecoam, são si-
lenciados, em respeito à dor. Só vez ou outra se ouve 
algum gemido moribundo, por trás das portas bran-
cas. Diante da última delas, está uma senhora, tem 
um terço nas mãos trêmulas, cruzadas sobre o vesti-
dos de fl ores miúdas, olha fi xamente o resultado dos 
últimos exames, tentando decifrá-los. Se encontrasse 
o médico agora lhe perguntaria “Ele vai ficar bom 
né doutor?”. Ele certamente a olharia nos olhos e 
diria “Sim, ele deve ir pra casa em breve”. Mas talvez 
não fosse assim. Talvez o médico não lhe olhasse os 
olhos e apenas ficasse em silêncio, seu silêncio se-
ria o fôlego da significação. O silêncio abriria espa-
ço para que o sentido fazer sentido. Seu silêncio 
seria reduto do possível, do múltiplo, poderia ser 
preenchido de diversas formas que vão do “logo 
poderá jogar bola novamente” ao “nós tentamos de 
tudo, mas foi impossível”.  O médico chega.

- Ele vai fi car bom né doutor?

Ele não a olha nos olhos, mantém o silêncio, re-
duto do possível.

“O silêncio tornou-se a sua língua 

materna” (Oliver Goldsmith, “The Good-
Natured Man”)

Evite conversas durante o horário de expediente, 
diz a folha no mural. Dez em ponto, na segunda-feira 
ensolarada. Num grande escritório os cumprimentos 
são calados, uma abaixada rápida de cabeça, pro ge-
rente não achar ruim. Só vez ou outra se ouve o baru-
lho de algum telefone numa das mesinhas dispostas 
paralelamente. Na última delas está o homem, barba e 
cabelos bem aparados, sapatos pretos reluzentes, 
olhava fi xamente para a carta de demissão que acaba-
va de imprimir. Se encontrasse o chefe naquele mo-
mento queria dizer tudo, que aquilo não era jeito de 
tratar funcionário, que era um absurdo as dezenas de 
colaboradores ganhar tão pouco, sendo tão alto os lu-
cros do escritório. Que no mínimo eles tinham que ter 
direito a falar das necessidades que tinham, que havia 
o direito de expor os problemas da classe para que 
eles fossem resolvidos. Sonhava que o chefe lhe olha-
ria e diria, “Você tem razão, vamos para a minha sala e 
você me explica melhor suas idéias”. Mas talvez não 
aconteceria bem assim. Desde que foi contratado sa-
bia que ali era muito trabalho e pouco salário, que se 
não estivesse satisfeito “tem outros que querem ocu-
par a última mesa”, que apesar de seus argumentos 
serem historicamente validados, serem justos até, seu 
dizer era limitado pelo não poder dizer.

- Bom dia a todos, temos muito trabalho hoje ein 
– resmunga o chefe de passagem.

Jogou a carta na lixeira. Foi privado de seus senti-
dos, pela lei do silêncio-censura, silenciou. 

 As refl exões foram baseadas no livro As formas 
do Silêncio de Eni P. Orlandi.

TRÁGICO EM MIM 
A SUBLIME 
BUSCA DO 
INCERTO

 Núbia LizianeNúbia Liziane (Jornalismo - UNIVEL)(Jornalismo - UNIVEL)

“Ela mora na rua do amor, passa 

muito tempo na rua do amor”.

( Jim Morrison 1.943 – 1971)

Q uais são os gritos da alma de alguém que o levam a viver uma 

vida intensamente louca? Tragada pela noite, na alcova da soli-

dão, andando sem rumo, simplesmente à espera. Cúmplice 

da escuridão, enamorada pelo silêncio, dona de um medo. O medo de mor-

rer. Muitas vezes alguma música, melodia, possui minha alma e me leva aos 

mais profundos sentimentos.

Jim Morrison extravagante, arredio, está presente em muitos de nós. Es-

pecialmente quando buscamos entre tantas paredes mofadas uma essência 

para viver, não prestando atenção, que dentro de nossa própria loucura há a 

maior verdade sobre nossa sanidade.

Desesperada quantas vezes não virei de costas para os problemas da 

vida, por medo, como fazia o imortal “Jim”, quando subia ao palco. A 

droga de hoje é diferente do LSD, mas de certa forma alucina e 

transtorna, e a uso para superar os fantasmas que me cercam. 

Nada difere de ontem, e hoje a cada cigarro aceso, nessa 

vida boêmia que levo, me sinto um pouco iludida, essa 

é minha droga. Busco através do espelho, o porquê 

de tantas perguntas sem respostas. As histórias 

são as mesmas, apenas o tempo mudou. 

Foi no ano de 1.969 que a banda 

THE DOORS lançou seu terceiro álbum, 

o qual contém entre suas faixas a mú-

sica “Love Street” – Rua do amor.

Com certeza os mais enamorados 

imaginam em determinado tempo, 

um lugar sereno e viver ali uma pai-

xão intensa, mas quando se trata do 

meu sentimento confesso que o 

tema da música me traz 

P
eço licença ao bom-senso 

e coloco a doçura habitual de lado. 

“Não quero mais rodar, não senhor”.

Não é o ‘eu - lírico’ que me encanta. Não são os olhos verdes 

que enfeitiçam muitas. Não é essa ou aquela. É o conjunto. 

Admiro a coragem, hoje reprimida, inexistente ou, quem sabe, omissa. Não 

dele, nossa. O que tinha que fazer ele já fez, e muito bem por sinal. A roda 

viva sempre existiu e sempre carregou pra lá o destino daqueles que “dão a cara 

a tapa”. Na época os microfones eram cortados e as músicas interrompidas. Porém 

isso não intimidou. Serviu de estímulo. 

Hoje, estamos estancados e isso não nos surpreende. Está implícito, é acordo comum. Ninguém 

precisa falar com todas as palavras. O terror é psicológico e a censura silenciosa.  Nem receita de bolo, 

nem trecho de poemas épicos. Ou são reformuladas ou não entram. O esquema é simples. 

“A gente vai contra a corrente até não poder resistir, na volta do barco é que sente o quanto 

deixou de cumprir”. É justamente na volta do barco que a frustração vem. São quatro anos 

(ou mais) em vão (?). Imparcialidade, objetividade, mostrar os dois lados? Cadê o protesto? A 

indignação? A busca pela VERDADE? “BOM” mesmo é o “chapa branca”* -  a gente aprende, 

ou acostuma, com o tempo. 

 A linda roseira, cultivada e regada com as expectativas do futuro, as mudanças sociais, a infl u-

ência positiva na vida das pessoas se dissipa com a passagem da roda-viva. 

O cálice transborda, está no inconsciente e se tornou inquestionável. Há quem prefi ra não 

tocar no assunto. Aí está a consciência. Não há porque “bater de frente” quando se tem uma 

vida. Melhor é deixar quieto. 

Para driblar, continuemos nas entrelinhas, onde quem já sabe reafi rma e quem 

não sabe, infelizmente, continua sem saber. 

“No peito a saudade cativa, faz força pro tempo parar. Mas eis que 

chega a roda-viva e carrega a saudade pra lá”. 

*Chapa branca: jornalismo a serviço do po-

der – seja ele qual for. 
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AUSÊNCIA EM 
TRÊS QUADROS  Mariana LiotoMariana Lioto (Jornalismo - UNIVEL)(Jornalismo - UNIVEL)
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FLORESTA

 Diego KrügerDiego Krüger (Jornalismo - UNIVEL)(Jornalismo - UNIVEL)

É 
noite de festa na aldeia. É o lava-

cro dos novos, a passagem. É 

fogo para os pés. Noite escura 

na beira do rio. A canoa se desprendeu e o 

destino a leva. São grilos na minha cabeça? 

Bate as asas uma ave perdida em meio à pe-

numbra dos sonhos. O som da fl oresta ecoa 

nas cordas do meu pensamento no exato 

momento que a lua refl ete nos fundos dos 

meus olhos, a ânsia da liberdade. Treme de 

frio o irmão de sangue. Treme de dor, no ba-

tizado que todo guerreiro deve passar. Eu 

espero pelo dia claro. Enquanto não vem o 

branco. Enquanto não vem as pragas. En-

quanto tem raízes e tem peixes. Pela fl ores-

ta vigia o espírito do velho pajé, a rondar 

tudo. Olha, vem chuva do norte. Trovejada 

deu no céu, e espelhou a sabedoria das ár-

vores que conhecem o medo que os corajo-

sos tem no fundo da alma.

Canto do povo de um lugar. De todo 

lugar verde. De toda folha que cai. Do vento 

que vai levando o cheiro da mata úmida. 

Dança, e levanta o arco. Se pinta de verme-

lho vivo. Mostra os dentes. Invoca a fl ores-

ta. Canta para chamar a guerra. Para fechar 

o corpo. Eles terão mais medo ao sentir o 

cheiro de nossa ira. Arranque meu coração 

galego, e o sirva na sobremesa da tua des-

graça. Filho do solo, fi lho do rio.

Corre, corre pela trilha do colonizador. 

Me pegarão e farão da minha cabeça um 

troféu na parede. Farão dos meus olhos es-

pelho da coragem. Farão tapete da minha 

pele. O lamento é mais triste na beira do rio. 

Corre pela trilha do ouro, que eu vou na fu-

maça do cachimbó. Nas patas da onça. Na 

gargalhada da coruja enquanto meu espíri-

to não alcança o seu céu estrelado. Vou com 

o saci, com o curupira. Me ajuda, minha 

mãe-d’água, Iara, guardiã dos nosso pedi-

dos. Meu sangue, urutu nervosa. Floresta 

em chamas. Benze e chora as facas da saú-

va. Escorre sangue quente a adubar este 

solo. Corre yanomâmi. 

Virão atrás. Não quebre as folhas. Não 

deixe sinal. Homem branco levou nossas vi-

das. Dedilha o arco e afi na o grito. Aperte a 

indumentária que chegarão tempos difí-

ceis. Tá batizado guerreiro. Tá batizado. Que 

venha a guerra no repouso de nossa cora-

gem, e na procura incansável pela paz.

Yanomami’s Blues – “Wahari” Curitiba

Yanomami’s Blues é uma composição 

de um grupo de música instrumental de 

Curitiba chamado Wahari. Este texto é basea-

do nessa música,  no som da fl oresta e na vida 

de um índio recém iniciado como guerreiro, 

tudo  fruto do imaginário sonoro que alguns 

acordes bem tocados proporcionam.  

ENTRE DOIS MUNDOS

A LETRA OU A MELODIA
 Alessandra Tibes Alessandra Tibes (Jornalismo - UNIPAR)(Jornalismo - UNIPAR)

A hhh... A melodia, ela 

pura ou com letra, 

sempre arrebata nem 

que seja um fragmento da lem-

brança ou da emoção, bom ou 

ruim. Rock, punk, bossa, MPB, 

funk, salsa, valsa, tango, clássica, 

rumba, sertaneja, regional, étni-

ca..., todos os ritmos se inspiram no contexto, na 

pessoa, na situação, na sociedade para a qual é endereçada. Faz o 

ouvinte encarnar no personagem ao qual ele lhe mostra.

É intrigante a sensação que a música pode causar com sua har-

monia ou a falta desta, e mais intenso é quando a letra se casa 

com a melodia, e se ambas acompanham a fase pela qual o ou-

vinte passa, as emoções se tornam mais fortes, é como se naque-

le momento algo ou alguém lhe compreendesse, lhe apoiasse, 

participasse do momento.

Ela é capaz de contar uma história sem pronunciar uma pala-

vra. Se pudesse escolher um dom gostaria de ter o dom de transfor-

mar em melodia todos os meus sentimentos e acontecimentos que 

eu veja, como não, adequou-os as obras dos inspirados por Euter-

pe, uma das nove musas da Mitologia Grega, deusa da música. 

As palavras de um orador podem causar sentimentos de afei-

ção ou desafeto nos que o escutam, as de um escritor têm a capaci-

dade de transportar para pele de um personagem, mas só a do mú-

sico conduz cada pessoa para o seu íntimo. 

 È possível descrever os signifi cados das palavras utilizando-

se de melodia, difícil é transformar melodias em palavras. Com pa-

lavras se tenta expressar os sentimentos e quanto mais se tenta 

mais redundante se tornam, enquanto a melodia fala por si, podem 

se repetir os mesmos acordes, mas outro sentido terá, a emoção 

será distinta, a interpretação será nova. Enquanto a língua tem vá-

rios idiomas e várias palavras para dizer a mesma coisa, a música é 

uma linguagem universal e para cada acor-

de tem múltiplos signifi cados.

 O que tento desde o 

início é contar uma histó-

ria inspirada na música 

de Belchior, conhecida 

dos lábios de Elis Regi-

na, ela começa lenta e 

calma, pedindo atenção 

para a letra, passa para um ritmo 

que convida a se movimentar e sem que per-

ceba entra em um compasso quase equivalente ao rock 

brasileiro da década de 80, despertando a vontade do ouvinte para 

desabafar os sentimentos adormecidos, e termina em um tom de rebeldia 

instigada pelo som da cadência da bateria e guitarra.

Mas não percebi logo de início, o quanto é complexo se inspirar em uma 

melodia com letra, pois esta limita a imaginação, direcionando o raciocínio e a 

seleção de sentimentos. Então recorri a Bach e percebi que suas melodias, como de 

outros grandes compositores, liberam 

para a verdadeira função da música: 

Provocar reflexões e a imaginação, li-

vre de um direcionamento. 

Só com melodia é fácil contar 

mil histórias e estória diferente 

em todos os sentidos. Como 

fazem muitos documentaristas 

e cineastas, que se utilizam da música para dar alma às imagens e inter-

pretações e estas se tornam o corpo da melodia.

Encerro com a sábia advertência que Felipe Pena faz no inicio de 

sua obra sobre jornalismo literário: “Escrevo porque não sei fazer mú-

sica. Se soubesse ler partituras e articular notas harmônicas, não me 

arriscaria nessas linhas tortas e analfabetas. A música é uma forma 

de comunicação muito efi caz e perene. Qualquer canção permane-

ce por mais tempo no imaginário do que o melhor dos textos lite-

rários. Mas é preciso ter ouvido sensível e alma dançante”. 

a sombria morte. Como diz a 

música, “Ela é sábia e sabe o 

que fazer, ela tem a mim ela 

tem a você”. A morte está 

em nosso entorno.

Sei que um dia 

qualquer, num des-

preparo trágico, ela 

subitamente surgirá 

e sem me perguntar 

me sugará desse 

mundo louco me le-

vando a conhecer 

quem sabe a Rua do 

Amor. Posso ser profun-

damente exagerada, 

mas a meu ver, em uma noi-

te qualquer, a busca vai ser 

tanto minha quanto dela. 

Não vou tão adiante quanto este 

homem que é um grande poeta, um poeta 

mitológico - isto seria arriscar o máximo. O que pos-

so fazer é parafrasear as suas falas e citar que dentro de mim 

há um pouco dessa loucura, dessa atração pela morte, pelo 

amor, pela busca incansável de não sei o que. Assim como 

Jim, me pergunto o que tem lá, gostaria de saber. Ele não se 

deteve e a buscou. Eu em meus pensamentos mais melancó-

licos, prefi ro me deter, e esperá-la. Que ela venha, quando 

sentir vontade. Na mais fúnebre canção, deixo meu coração 

palpitar, com uma diferença, sei que ela virá, mas ainda tenho 

uma busca incansável de viver. A vida ainda me surpreende. 

“A primeira vez que descobri a morte... havia 

índios espalhados por toda a auto-

estrada,sangrando. [...]Esta foi a primeira vez que 

senti medo... e eu penso que nessa altura as almas 

daqueles índios mortos – talvez de um ou dois de-

les – andavam a correr e aos pulos e vieram parar à 

minha alma, e eu, apenas como uma esponja, ali 

sentado a absorvê-las.”

(Jim Morrison) 

GOSPEL

NA VIA DE MÃO ÚNICA
Neyfi MüllerNeyfi Müller (Jornalismo - FAG)(Jornalismo - FAG)

Para a Neyfi , eu sou feliz e cheia de objetivos e metas. Sempre imagi-
nando o que as pessoas fazem e quem elas são. Sou aquela que às
vezes acorda querendo mudar o mundo e às vezes acorda se arrastan-
do, sem querer fazer nada.

Para a Célia, ainda sou aquela baixinha, gordinha, e virada em cabelo.

Para o Jair, eu sou o nenenzão que continua dependente e não sa-
bendo ir aos lugares sozinha porque não sabe o nome das ruas.

Para a Lyévi, sou praticamente a extensão do ser, a irmã mais
que irmã, amiga, companheira, cúmplice, para a Lyévi.

Para o Wesley, eu sou a futura esposa sensível e complicada.

Para a Jullie, sou amiga e confidente, mes-
mo que distante.

E agora vem a melhor função de todas, a minha
preferida: para Ele, sou fi lha amada e escolhida.

Quando penso nisso e associo à toda a
soberania de Deus, logo me vem à mente a
musica One Way, do Hillsong United.

Assim como a escolha que eu fi z, a mú-
sica fala da dependência de Deus.

Nasci em berço cristão, e conhecia Ele
talvez assim como você conhece: Ah, aque-
le que criou a terra em seis dias, que abriu o

Mar Vermelho e que mandou Je-
sus para morrer e ressuscitar pela
humanidade? Sim, esse é Deus.

Um dia, Deus resolveu colocar 
em prática na minha vida os versículos 11
e 12 de Provérbios três, que diz assim: “Filho meu, não rejeites a correção do Senhor,
nem te enojes da sua repreensão porque o Senhor repreende aquele a quem ama,
assim como o pai, ao fi lho a quem quer bem.” Sim, depois dessa experiência de re-
preensão (Ele usa coisas inimagináveis para chamar tua atenção), eu descobri o que
Jó dizia no capitulo 42 de seu livro: antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora co-
nheço de contigo estar.

Toda aquela “fama” de Deus, construída durante milhões de anos, provou ser
verdade na minha vida, e hoje posso desfrutar da presença dEle.

A partir daí, eu entendi o refrão de “One way” que diz que o único caminho é
Jesus e que não há outro pelo qual eu poderia viver. Aliás, nem viver, nem morrer.

Faço de Paulo as minhas palavras: “Pra mim, o viver é Cristo e o morrer é
lucro”. Filipenses 1:21 

se repetir os mesmos acordes, mas outro sentido terá, a emoção

será distinta, a interpretação será nova. Enquanto a língua tem vá-

rios idiomas e várias palavras para dizer a mesma coisa, a música é

uma linguagem universal e para cada acor-

de tem múltiplos signifi cados.
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Kethleen SimonyKethleen SimonyKethleen SimonyKethleen SimonyKethleen SimonyKethleen SimonyKethleen SimonyKethleen SimonyKethleen Simony
(Jornalismo - FAG)(Jornalismo - FAG)(Jornalismo - FAG)(Jornalismo - FAG)(Jornalismo - FAG)(Jornalismo - FAG)(Jornalismo - FAG)(Jornalismo - FAG)(Jornalismo - FAG)(Jornalismo - FAG)(Jornalismo - FAG)(Jornalismo - FAG)(Jornalismo - FAG)(Jornalismo - FAG)

Explicar uma música é, an-
tes de tudo, falar sobre o assunto 
numa linguagem diferente, pois pensa-
mos através do que entendemos como significação das coi-
sas, por isso antes de tudo, é claro, perceber que a linguagem 
é simplesmente um alterego improvisado para descrever a 
percepção de um ouvinte, para um leitor – ouvinte.  

Marcel Proust escreveu certa vez, que: “A música pode 
ser o exemplo único do que poderia ter sido, se não tivesse 
havido a invenção da linguagem, a formação das palavras, 
a análise das idéias, a comunicação das almas”. E é neste 
contexto que convido você leitor, a experimentar uma 
música através das minhas palavras.

Digo experimentar, como quem saboreia um prato exóti-
co, pois caro leitor, sim: ela tem sabor, cheiro, e derrepente 
pode ter dado muito trabalho para ser composta, ou sim-
plesmente é fruto de um insight perfeito. 

Mas a música meus caros, apesar de ser única, provoca em 
cada um todos os tipos de efeitos. Imaginação, que através de 
um � no trato transforma o som no que o pensamento possa 
identi� car, e ainda que os instrumentos sejam dos mais varia-
dos, os sentimentos e os cenários que despertam nos ouvintes 
está aquém, e além de simples acordes. 

A música que lhes descrevo agora é tocada por um instru-
mento antecessor do piano, mas que, com verdadeira maestria, 
não � cou à sombra da nova sonoridade à qual deu origem. Este 
instrumento é o Cravo, criador de uma sonoridade única. Um 
verdadeiro desa� o para os ouvidos mais conservadores. 

Isso porque este instrumento gera o som tangendo ou 
beliscando a corda, ao invés de percuti-la. As cordas são movi-
das de uma forma mecânica. E é este som de beliscão, que às 
vezes sugere desacordo aos ouvidos. 

Na música a qual estamos tratando, Continuum, de György 
Ligeti, o som é construído em torno de uma mesma nota, per-
tencente a um campo harmônico somente, e que, tocado por 
vários instrumentos, com tempos diferentes, torna-se poli rít-
mico. Ou seja, faz com que a música siga ritmos variados, dando 
diversos andamentos à melodia.

Melodia signi� cada também pelo silêncio. “Depois do silên-
cio, aquilo que mais aproximadamente exprime o inexprimível 
é a música”. Como dizia Aldous Huxley, um escritor que poderia 
aqui ser chamado de polirítmico, pelas várias áreas de interesse 
sobre as quais escrevia.  A� nal música é a maneira como se faz 
determinado som, e seus espaços de silêncio. E é esta harmonia 
que traz a curiosidade do ouvinte a imaginar, a tentar identi-
ficar o som, como algo que pudesse se traduzir em imagens, 
palavras, e remetessem necessariamente a algo que com 
certeza já vimos em algum lugar. 

Ainda sim, música é acima de tudo o que significa para 
cada um, o que desperta, o que assusta, o que alimenta 
no ego das pessoas. “Sem a música, a vida seria um erro”, 
Friedrich Nietzsche. 

Bruna Hissae Bruna Hissae (Jornalismo - UNIPAR)(Jornalismo - UNIPAR)

Ao mesmo tempo em que algumas bandas da cidade 
deixam a garagem para participar de concursos nacionais 
almejando tornarem-se a banda pop do momento, or-
questras � larmônicas, shows de rock e pop e, em especial, 
duplas sertanejas invadem a cidade. Com ritmos variados 
e melodias previsíveis, embrenhados de uma harmonia 
moldada para se adequar a todos os ouvidos que quando 
algo novo é apresentado nem sempre é bem aceito.

- É um piano? Nossa, que desespero... Que angústia! 
Que vontade de sair correndo.

- Tem que ouvir até o � nal mesmo?
- Meu Deus, se uma criança escutar isso ela não dormi 

nunca mais sozinha.
- Só � ca nisso? Essa música só � ca nesse negócio? Ba-

tendo desse jeito?
-Calma! É só uma música! Então feche os olhos e 

se prenda ao som e continue narrando o que você está 
sentindo, certo?

Depois de um minuto e meio ouvindo o novo som, 
a cena que se repetiu foram as mãos inquietas que ten-
tavam acompanhavam o ritmo quebrado tocando instru-
mentos imaginários no ar. 

-Isso não se parece com nada que eu tenha escutado.
- Não há dúvidas que o cara é bom, eu nunca con-

seguiria fazer algo parecido.
- Muito impactante, mas eu gostei, achei muito rica 

em... Barulho? Isso sem dúvida não se parece com nada 
que eu tenha escutado até hoje.

- Interessante esses ritmos, mas a� nal, o que é isso?
  -Na verdade não é um piano e sim um cravo, que 

para se chegar a harmonia necessária nesta música, notas 
que se combinam em um escala de tons foram tocadas 
por quatro mãos, repetindo-as intensamente em ritmos 
diferenciados. Reza a lenda que o compositor da música 
Continuum, György Ligeti iniciou o aprendizado de piano 

Diego KrügerDiego Krüger
(Jornalismo - UNIVEL)(Jornalismo - UNIVEL)

Pensei em Hiroshima, e as 
rosas que lá não sobreviveram, 
enquanto as baratas de Kafka 
andavam risonhas por entre os 
escombros. Depois chorei pela cebola, que 
re� etida à lâmina da faca, sua algoz, não tinha culpa da minha 
fome ocidental. Em quantos litros cabe a saudade, � el dizimis-
ta da lembrança? Um pouco de música triste para lembrar-nos 
da felicidade. Um pouco de maldade, para temperar o amor, 
esse insosso sentimento.

Qual som que faz o frio na barriga, antes do primeiro bei-
jo? E se tudo fosse som, quem nos ensinaria a cantar uma an-
tiga canção? Lambe a carne vermelha, o fogo que a consome, 
e esse, chama para dançar a brisa que vem trazendo o inverno, 
numa polca polaca, salpicada à gordura do novilho gordo no 
seu último sacrifício.

Qual som tem a cera a ladar a vela, a ladar a vela, a ladá-la? 
Feche os olhos e mergulhe, enquanto todo barulho � ca na su-
perfície. Esqueça, deixe para trás os pêlos e as penas, os tênis e 
tua camiseta do Hendrix que tua tia te deu no natal. Mergulhe 
nú no vento e dance ao som do sol, nas escalas ascendentes 
da tua imaginação. 

Amábyle Amábyle 
SandrySandry (Jornalismo -  FAG)(Jornalismo -  FAG)

Loucura. Angústia. Delírio. Medo. 
‘Pare, por favor!’, interpela a mente já 
doente, insana. 

As vísceras se dilaceram, o 
estômago embrulha, os múscu-
los se contraem. O ouvido GRITA 
DESESPERADO. Quantas mãos são 
necessárias para levar alguém à 
loucura. Quatro, disseram. 

Um estilo? Uma obsessão! A 
diferença se � gura pelo transtorno. En-
furece.  Quanta raiva. Ódio. Aversão às a� rma-
ções, às desculpas.

Sim, o Holocausto aconteceu. “Não tentem 
negar”, implora. Quantos mortos, corpos jogados, 
almas renegadas. Crianças, mulheres, idosos. Não 
há piedade. Não há como abjurar.

Não grite, não distorça. 
Indignação. Quer ver os sons se movendo, as cores 

vibrantes, quer sentir? Ouça isso. O som que atormenta. 
Sem lentes escuras, sem pirulito, sem válvula de escape 
para a patética loucura injusti� cada. Vidas sem porque, 
meras embalagens em série movidas a doce para omitir 
uma vida amarga.

muito tarde, o ocasionou uma falta de sincronis-
mo em suas mãos, proporcionando a ele o dom de 
tocar um ritmo em cada mão ao mesmo tempo.

Músicas como essa não são ouvidas no su-
permercado, nem no shopping, mas como trilha 
sonora de uma viagem, você escutaria?

 - Se essa música entrasse na programação 
da rádio, eu estacionaria até que ela acabasse, 
pois correria o risco de bater no primeiro poste.

- Se eu estivesse dirigindo, eu aceleraria e 
perderia a noção de velocidade.

Músicas como essa não são comuns em 
� lmes de comédia, não marcam reencontros 
amorosos, mas o que ela marcaria?

- Marca quando o assassino entra em cena 
para matar a mocinha.

- Marcaria uma briga, ou melhor, essa músi-
ca ocasionaria uma briga!

Com esse poli ritmo desconcertante, mar-
cado pela sucessão de notas tocadas de um 
modo inesperado. A música se torna dissonante 
com o que a maioria tem acesso, simplesmente 
não combina com churrasco, não combina com 
cerveja. É uma música que amarra a boca como 
se fosse caqui, mas que causa euforia como ao 
comer um chocolate estando de regime, no 
qual todos os pedaços são apreciados de forma 
lenda, deixando um gosto de quero mais na 
ponta da língua. De começo, pode causar repú-
dio assim como peixe cru, carne de cachorro, 
grilo e barata. Continuum é como uma iguaria 
culinária, que assusta, mas assim que, tão logo é 
experimentada, passam as sensações em torno 
do inexplicável que só criando o hábito degus-
tá-la é possível entender. 

Irritadiça. Cólera maldita. 
Doença da alma, não do ouvido. 
Na quinta não incomoda mais, 
acostuma. Acostumados à alien-
ação auditiva, visual, do coração. 
Simbiose podre, onde um não 
quer o outro, quer a coisa, quer 

a droga, a ruína. 
Critica voraz, cravada de sensatez ao insen-

sato. Cheia de juízo de valor, incoerente ao criti-
cado. Violenta, mesquinha, intolerante.

Persegue. Não desaparece, não some. 
Inegável, se faz constante. Igual. As vari-
ações matam. Para cada minuto um 
parágrafo. Uma exacerbada descrição 
fatal das notas que ensurdecem os sãos 
- agora dementes.

Não faça sentir, pare! É demais 
para qualquer um. Para todos. 
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