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“Para navegar contra a corrente são 
necessárias condições raras: espírito de 
aventura, coragem, perseverança e paixão.”

Nise da Silveira



Para levar qualidade 
de vida, saúde e bem-estar   



Estar envolvido e comprometido com um projeto social como o “Arte de Viver” 

é uma grande responsabilidade e um grande desafio para a Janssen-Cilag 

Farmacêutica Brasil e para todos os seus milhares de profissionais que trabalham 

para buscar a melhoria da qualidade de vida das pessoas.

Acreditamos que nossa primeira responsabilidade é para com os médicos, 

enfermeiras e pacientes, mães e todas as pessoas que utilizam nossos produtos 

e serviços para atender suas necessidades e, por este motivo, tudo o que 

fazemos deve ser de altíssima qualidade.

Com o “Arte de Viver”, agora em sua quinta edição, continuamos nosso 

caminho, por meio deste grandioso projeto, de levar a milhares de pacientes 

portadores de esquizofrenia e suas famílias, a oportunidade de participar em um 

concurso nacional de arte, seja por meio da pintura ou da poesia. E mais do que 

isso, a oportunidade de expressão, de integração e da incansável busca pela 

superação dos desafios do dia a dia.

Esta edição, que durou sete meses, recebeu 1.100 obras vindas de todo o 

país, evidenciando a importância do projeto para os pacientes, a equipe 

médica e os familiares. Esta constatação nos dá muita satisfação e alegria, pois 

percebemos o quanto o “Arte de Viver” é esperado por todas estas pessoas. 

É um grande acontecimento que movimenta, inclui, integra, ressocializa, leva 

alegria, esperança e vontade de vencer.

O livro, que ao final do projeto, traz as pinturas e poesias selecionadas por uma 

comissão julgadora formada por médicos, artistas plásticos, críticos de arte, 

escritores, compositores e poetas, é uma verdadeira lição de vida. Mais do que 

a plasticidade das pinturas ou as ideias das poesias, o livro nos conta sobre 

estas pessoas, e nos faz ver que somos todos iguais e que a responsabilidade 

social é um dever pelo qual devemos nos empenhar e nos comprometer.

Gostaríamos de agradecer a participação de cada um que enviou sua obra. 

Todos são vencedores, pois provam diariamente que é possível sim, superar e 

vencer os grandes desafios da vida. 

Parabéns a todos!

Janssen-Cilag Farmacêutica Ltda do Brasil



A arteterapia e a liberdade de expressão



A
companhar como Arteterapeuta e Psicóloga este projeto de inclusão e 

humanização na área de saúde, foi ter o privilégio de vivenciar e observar 

o processo de integração dos participantes com a arte por meio da 

poesia e pintura.

A arte proporciona a liberdade de expressão e também sustenta a autonomia criativa, 

ampliando o conhecimento sobre o mundo, além de proporcionar o desenvolvimento 

emocional e social da pessoa. Expressar-se através da arte é, portanto, mais que 

entretenimento, é uma forma de linguagem que permite à pessoa, a comunicação 

com os outros e consigo mesma.

A arteterapia, por meio dos diversos modos de expressão da arte, facilita o 

confronto com sentimentos, conflitos e dificuldades, em um processo individual, 

através do qual, potenciais criativos são resgatados, desbloqueados e 

fortalecidos, resultando na promoção da saúde e na busca da integração do ser. 

Como um instrumento imprescindível, ela auxilia no processo de individualização, 

de expansão, consciência e transcendência.

No Brasil, a médica e psiquiatra Nise da Silveira, foi pioneira a utilizar em 1946 a arte 

como forma de expressão com portadores do transtorno de esquizofrenia, criando 

oportunidades para que as imagens do inconsciente encontrassem formas de expressão. 

A arte facilita a reconexão da pessoa com sua natureza essencial, da qual ela se 

distanciou por algum motivo. Esse processo permite um contato com a essência 

saudável de cada um.

É no encontrar e expandir o seu próprio caminho, singular e criativo que ocorre o 

resgate da autoestima, a redução da ansiedade e obtenção de maior autonomia.

Através deste trabalho de arteterapia, foi possível entrar em ressonância afetiva com 

os participantes e estar atenta às diversas situações, dificuldades e aquisições dos 

mesmos, incentivando-os no fortalecimento de sua capacidade criativa.

Muito importante neste processo, foi poder observar que mesmo os participantes não 

contemplados neste livro, puderam ser coroados com um ganho em contentamento 

e autoconfiança. Este ganho poderá até mesmo influenciar a postura de alguns, 

auxiliando-os na integração do seu modo de pensar, sentir e agir no mundo, 

refletindo no encontro de novas possibilidades de viver e conviver de um modo mais 

digno, e, apesar de suas limitações, certamente poderão participar ativamente de um 

processo de crescimento contínuo, dentro de seu contexto social.

Célia Tambasco Gonçalves

Arte-educadora e psicóloga graduada pela PUC-Campinas, 
terapeuta artística com embasamento antroposófico



A esquizofrenia e a Arte de viver



A 
esquizofrenia é responsável por importantes consequências aos indivíduos 

acometidos, aos seus familiares e à sociedade como um todo. O pico de 

incidência do transtorno no início da idade adulta representa a perspectiva 

de que os indivíduos viverão uma parcela significativa de suas vidas acometidos 

com o diagnóstico e as recomendações de tratamento.

Em um passado nem tão distante, o diagnóstico de esquizofrenia era sinônimo de 

uma realidade de exclusão social e sofrimento profundo. Na realidade atual, ainda 

são imensos os desafios para que possamos garantir às pessoas, as condições 

adequadas de cuidado e tratamento. Infelizmente, uma proporção significativa de 

pessoas com esquizofrenia ainda sofre com a exclusão social e a impossibilidade 

de uma melhor assistência. 

Apesar das dificuldades, temos a tarefa fundamental de cuidar e oferecer o melhor 

aos nossos semelhantes que necessitam de auxílio, através de tratamentos 

abrangentes, multiprofissionais e acessíveis. Temos que oferecer as melhores 

medicações, os profissionais mais bem treinados e as intervenções mais 

consolidadas cientificamente. Além disso, temos que garantir também que essas 

pessoas tenham uma vida plena, que possam estudar, trabalhar, viajar, namorar, 

sorrir e que também sejam agentes da transformação do mundo em que vivemos 

e, particularmente do nosso país, em um lugar melhor.

Desta maneira, a nossa sociedade necessita de uma mobilização progressiva 

para que possamos vencer as barreiras, conviver de maneira integral e garantir 

que as pessoas que sofrem de transtornos mentais sejam consideradas como 

iguais. A causa destas pessoas é a nossa causa, quer tenhamos ou não pessoas 

acometidas nas nossas famílias.

Nessa perspectiva atual de inclusão e cuidado, insere-se o Projeto Arte de Viver. Ele 

representa essa voz que se levanta contra a desigualdade e a exclusão e oferece, 

através da arte, que é a expressão última da beleza e da complexidade da alma 

humana, uma oportunidade ímpar de expressão. As pessoas com esquizofrenia 

também são atores, pintores e poetas. Elas são pessoas como todas as outras

Hercílio Pereira de Oliveira Júnior

Médico psiquiatra especialista pelo Centre of Addictions and Mental Health – Toronto, Canadá e 
mestre em psiquiatria pela Universidade de São Paulo.

A esquizofrenia e a Arte de viver



Sobre a Arte e a Vida
Marcia Tiburi



U
m dos problemas que enfrentamos em relação à arte hoje é que precisamos 

entendê-la, mas isso só pode acontecer de um jeito diferente de como a 

entendíamos em outras épocas. Saber que cada época tem a sua arte, 

assim como cada tempo e cada espaço não facilita muita coisa. É preciso levar em 

conta também a particularidade de cada pessoa que faz arte; daquela pessoa que, 

profissionalmente ou não, é, de algum modo, artista. 

Talvez a arte de tempos anteriores ao período modernista do século XX, seja até 

hoje evidente como arte para nós. Um quadro de Leonardo da Vinci, para citar 

um italiano muito conhecido e cuja obra, ninguém se negaria a chamar de arte, 

nos oferecia referenciais de compreensão com os quais muitas vezes poderíamos 

pensar que tínhamos o mundo da arte nas mãos. Com base nesses referenciais, 

entendíamos que a arte era boa se imitasse bem a realidade em termos técnicos, 

se além de tudo, emocionava e, até mesmo, se agradava e, assim, de algum modo, 

entretinha. A arte da pintura tinha a função de nos iludir sobre a realidade. Depois, 

com o modernismo, as pessoas aprenderam a muito custo a não “entender” de 

arte, a aceitar sua ignorância como observadores. Alguns, mais felizes, aceitaram 

o enlouquecimento das formas. Compreenderam que uma figura como Picasso - 

para citar outro europeu, bem menos aceito que Da Vinci, mas a seu modo também 

reconhecido por sua linguagem genial - tinha feito uma revolução estética. Perceber 

que esta revolução estética é também política e ética já é uma ideia mais difícil de 

se ter, mas muitos também se deram conta disso. 

Por outro lado, para os menos preocupados, a arte passou a ser apenas uma espécie 

de loucura aceita. Ou um lugar para fazer loucuras sem maiores consequências. 

Estavam enganados, pois a arte nunca é uma experiência banal para quem a realiza. 

A loucura da arte sempre foi a mais perigosa, porque ela podia mudar a sensibilidade 

das pessoas e assim ensinar um outro jeito de ver o mundo. Mudando a visão das 

coisas, um outro modo de agir no mundo era possível. Diga-se de passagem que um 

jeito livre de viver a vida e de expressá-la nunca agrada aos que agem como donos 

de quaisquer poderes.  

Levando em conta estes aspectos. O que é a arte hoje? Arte não é apenas 

expressão, nem só comunicação de uma ideia, nem apenas um problema de 

qualidade estética de uma obra. Arte, tampouco é uma questão conceitual. Arte 

é, para nós hoje, muito mais uma questão de experiência estética. Mas o que é 

isso? Todos nós vivemos experiências estéticas, poucos tem experiência com a >>

Sobre a Arte e a Vida



arte. Experiência estética é a vida da percepção, 

das sensações que vão do sentimento diante de 

um filme até o uso de drogas. O mundo da estética 

é vasto e nem sempre está povoado de arte. A 

indústria da cultura, os meios de comunicação 

de massa que administram a experiência sensível 

das pessoas em geral, ocupam o espaço onde 

poderia acontecer o despertar da sensibilidade 

ao qual podemos dar o nome de arte. Aquilo 

que chamamos de Indústria Cultural acaba com 

esta chance de despertar da sensibilidade. E ela 

consegue isso por uma estranha norma estética: a 

que decreta a criatividade deturpada da publicidade 

enquanto as potências da arte são confinadas ao 

espaço dos especialistas. Diante desse quadro, 

cabe perguntar, como podemos chegar à arte, 

quando o sistema econômico e político organizado 

esteticamente conspira contra ela? 

Arte se tornou justamente aquilo que se pode 

realizar fora dessa norma, na contramão da mea 

indústria cultural e até mesmo das regras que 

de um modo ou de outro os especialistas vão 

definindo. E aí voltamos ao problema. A norma 

estética é culturalmente tão forte que muitas 

vezes não fazemos ideia de como chegar à arte. 

Como produzi-la? É comum que pessoas que 

desejam escrever, por exemplo, não tenham 

ideia de como fazê-lo, porque interpretam a arte 

da literatura do ponto de vista de uma instituição 

que deve ter a propriedade da norma a ser 

seguida. O mesmo ocorre com a pintura. A 

técnica em pintura é uma coisa maravilhosa, mas 

justamente porque se pode usá-la para combater 

a própria ideia de uma regra. Muitas vezes as 

pessoas acreditam sem questionamento que há 

uma norma para fazer a arte como se a arte não 

fosse justamente a contraposição a esta norma.

A arte e a loucura
Além disso tudo, a origem da arte – o motivo pelo 

qual precisamos fazer arte - permanece misteriosa 

para nós. Não é por acaso que ela partilha seu ca-

ráter misterioso com a loucura, acontecimento da 

vida cuja origem também perdemos de vista. Aquilo 

que chamamos de loucura é, independentemente 

de querermos julgá-la como doença ou não, uma 

saída da norma de conduta e até mesmo da norma 

de pensamento que esperamos uns dos outros en-

quanto as instituições (do Estado à família) esperam 

de cada indivíduo. O termo loucura é pouco usa-

do hoje em dia, senão para expressar um exagero, 

uma aberração, uma estranheza, uma incompreen-

são. Mas o termo ainda é válido, embora pareça 

politicamente incorreto, justamente porque marca 

um lugar amplo de fenômenos que não podemos 

compreender, sejam eles bons ou maus. A pala-

vra anda por aí em nosso dia a dia e, desde que a 

psiquiatria invadiu a esfera da vida, medicalizando 

todos os fenômenos mentais e espirituais, o termo 

loucura foi varrido para debaixo do tapete. O uso da 

palavra, no entanto, é pertinente, quando queremos 

apenas definir o amplo campo da inadequação ao 

qual está lançada a experiência mental e de lingua-

gem de muitas pessoas. 

Mas há outro aspecto ainda mais importante para 

compreender a relação entre arte e loucura. É a 

questão do sentido da arte. Em geral não há con-

senso em relação ao que podemos chamar o sen-

tido da arte. Assim, podemos partir da ideia de que 



a arte partilha também com a loucura o problema 

do sentido. Mas, se a arte ainda pode ter um sen-

tido, a loucura é o que não terá sentido jamais. Ela 

representa uma ruptura justamente com o sentido 

que a arte pode, de algum modo, vir a constituir. 

Neste sentido, a arte surge em contraposição à 

loucura. Ao mesmo tempo, a semelhança entre 

elas pesa mais do que a diferença.

No meio do caminho de nossos pensamentos sobre 

o tema, podemos nos perguntar quantas vezes con-

fundimos arte e loucura? Quantas vezes simples-

mente associamos uma à outra como se viessem 

do mesmo fundo obscuro. Não está errado pensar 

assim. Tampouco está certo. Mas a questão ainda 

não é bem essa quando o que está em jogo é o mis-

tério da complexa condição humana quando ela se 

expressa na arte ou na loucura. Se a arte é a saída 

da norma, assim como a loucura, por que tendemos 

a olhar para artistas em estado de loucura como se 

o que fizessem não fosse arte? Não entendemos de 

arte, podemos alegar gentilmente para escapar do 

problema. E talvez seja a saída mais hábil. Mas deve-

ríamos também dizer que não entendemos nada de 

loucura. Ao não saber o que fazer com isso, entre-

gamos os saberes e os poderes aos especialistas, 

como se não precisássemos nos comprometer com 

esses dados da cultura e da existência. 

Muitos grandes artistas foram loucos ou mais ou me-

nos loucos. Ou pelo menos foram vistos como estra-

nhos, excêntricos, anormais. Depois da invenção do 

dignóstico e o avanço do poder da psiquiatria, a lou-

cura foi confinada e explicada. Seu caráter misterioso 

e incontido criou contornos suportáveis. Sua desme-

dida foi metrificada. Sabemos da insuficiência da ciên-

cia em relação à questão das doenças mentais, 

nome que damos ao que não conhecemos senão 

por classificar. E a sociedade sustenta o discurso 

da ciência porque é, de todos, o mais confortável 

quando se trata dessa vasta estranheza, deste rei-

no obscuro e sombrio que é o da loucura. Detalhe 

importante neste contexto e ao qual devemos ficar 

atentos no contexto desta reflexão é que a ciência 

também não pode explicar a arte. 

A arte escapa, assim como a loucura, dos discursos 

científicos que tentam amarrá-la. Neste sentido, ela 

tem mais poder que a loucura. E este poder vem do 

fato de que a arte é a linguagem universal. Somen-

te ela une o reinos tão ideologicamente separados 

quanto o dos que são designados como sãos e o 

dos que manifestam-se no lugar do que os ditos sãos 

entendem como doentes. Sabemos, contudo, que 

esta divisão é produto de uma cultura em que a ci-

ência impera como articulação da verdade absoluta 

sobre o sentido do campo da loucura. Se olhamos 

do ponto de vista da arte, tudo muda. O que para a 

ciência é doença por sair da norma, para a arte é o 

elemento comum. Um simples modo de ser.

O Projeto Arte de Viver, por meio do Concurso de Poe-

sias e Pinturas, quer dar lugar a essa diferença fazendo 

despertar o conhecimento no âmbito de uma compre-

ensão maior sobre a vida da experiência mental, seu 

sofrimento e suas características. Sobretudo, seu fim 

maior é promover uma nova ética, aquela do respei-

to à individualidade e à singularidade da existência de 

cada pessoa e sua potência expressiva que é a arte.

Marcia Tiburi

Graduada em filosofia (PUC-RS) e artes (UFRGS) e mestre 
(PUC-RS, 1994) e doutora em filosofia (UFRGS, 1999). 
Publicou diversos livros de filosofia.
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1º Lugar Pintura

O Sino

Raimundo dos Reis Assis, Rio de Janeiro-RJ
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1º Lugar Poesia

Princesas Grávidas A/K/A Belugas

Águas profundas/

Princesas grávidas/

A/K/A belugas/  

Com um bead místico que perfumam

A memorial física moldura/

Suspendem a imagem futura/

Navegam minha bermuda

Com a enigma náutica/

Na forma onírica ou na vigília/

Expedicional cartografia

Nostálgica/

Trilógica epifania mágica/

A fantasia saga/

Demiurgia dramática/

Amalgama de opostos plasmas/

Na palma da mão o mapa da alma/

Marina fragrata eletrostática/

Concedem bebês pela malha

Hidrográfica plásmica/

Personificação sacra, qual,

Vishnuda krishna/

Elefantes rosas que exalam âmbar

Ejaculam quasar...

Ps: A/K/A (also know as)

Mahal dos Santos Reis

Itapecerica da Serra/SP
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2º Lugar Pintura
Súplica sombria

Marcos Antônio de Souza Arcelli

São Paulo-SP

Navegando

Atinei com uma seda acesa

Brumosa, levantada púrpura no poente

Em poesia no canto general ao quê

Sonhando, alquebrava-me no tombadilho

Transeunte, renascendo.

Numa dança ilógica

Investindo contra a tontura

De encontrar a terra

Deste pó que hei saído e

De onde ferido por desmedidamente amado

Sentenciou-me a incerteza da devoção

Para a minha parte que está descrente

O coração desmente-se ao sangrar 

E a minha parte que em si suspende, 

Esta alma retarda em espirar,

Esta ebriedade aparente da lua sobre o mar

Sorriso passadista ao dia

Noutra dimensão a noite,

Comunista incandescente

Como se o céu, ah! Solidão

Fosse menos tu que em tu singrar,

O coração pelo qual navega,

E com a vaga à nave

A mão a vela, o Sol retorna para acordar.

Loriel da Silva Santos

Curitiba/PR

2º Lugar Poesia



21



22

3º Lugar Pintura

Percepção do Olhar

Maria de Lourdes Galhardi, Bauru-SP
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3º Lugar Poesia

Descartar

Deprimo.

Logo, tomo meu antidepressivo.

19.05.2012

Joana de França – pseudônimo

Jacinta Maria Gomes Barreto

Niterói - RJ
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Pintura Abstrata

Maria Aparecida da Silva Boita, Passo Fundo-RS
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“Novo Céu e Nova Terra x Lago de fogo e enxofre”

Carlos Ferreira de Figueiredo, São Paulo-SP
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Poema do amor

Esse amor que arde como fogo

Esse amor que habita em meu ser

Esse amor radiante como a lua

Que me faz te adorar, lhe querer.

Amor por a mais bela flor

Como um dia sem fim

A canção vai tocar

Na eternidade florida, é como é lhe amar.

O Sol se vai mais uma vez

O dia nasce pulsando em te ter

Solidão chora, vai morrer.

Te ver, te ver, te ver, minha sentença pra viver

As estrelas a iluminar

Seus olhos a brilhar

Seu corpo a encantar

O meu coração que tanto quer te amar.

Marcelo da Silva Tochio

São Carlos – SP

“O Eu”

Adaumir Gomes da Silva, Belo Horizonte-MG
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Jamais duvides

Da mão que afaga

Da visão de ser bom

De saber esperar quando parece difícil

De calar quando te elogiam

Do copo d’água cristalina

Do perdão quando te magoam

Jamais duvides

Do amigo fiel que te escuta

Da luz a clarear as trevas

Do conselho que te ensina

Da beleza da rosa

Do canto dos pássaros na tua janela

Do sorriso de uma criança

Jamais duvides

Da bronca da mãe que te ama

De não rir alto demais

Do parente que não está entre os vivos

Da mulher que às vezes diz não

Do carinho do teu amigo cão

Do silêncio que te acalma

De agradecer a Deus por tua Vida.

Libni Gerson Carvalho Fernandes

São Paulo - SP
(Sem Título)

Valmor Cristiano Oleinik, Curitiba-PR
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A luz

Flores

Alberto Passos Severo, Porto Alegre-RS

Nunca deixa de brilhar

Para ser feliz aqui

E também em outro lugar

Sendo nessa região

Que clareia a terra e movimenta

Para aquecer a mãe natureza

Com capacidade de Deus

Para resplandecer o semblante

Da maior estrela

Que no toque de luz

Um dia assim nasceu.

Marcos Klehm

Joinville - SC

Como é lindo ver

A luz do Sol no amanhecer

Brilho nos raios explêndidos de sorte

A pegar o calor e guardar o presente

Para ser feliz até a morte

O Sol é a luz

E os raios chegam até nós 

E com pura grandeza,

Irradiam como faróis

Que marcam em luz,

De dia e noite
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Vazio

Vasto

Vazio

Que me

Preenche

Nada 

Tão intenso

Cristina Yang Jaguaribe Ekman

Itapecerica da Serra - SP
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Esporogenesis

Edimundo Gonçalves Lima Filho, Taguatinga-DF



34
Ventura

Viva minha ventura itinerante!

Comprei passagens só de ida

Serei outro doravante.

Pois me pedes nova vida

Às vésperas da minha partida

As flores eram tenras

A chuva mal caíra

A água forçava sua senda

Eu passei os olhos nos aterros

A visão dolorida do enterro

Do que de meu se desprendia.

Eram brotos de novidade

O que enfim será saudade

No coração da minha sina.

Marcelo Martins

Londrina – PR
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Criativo-Mãe

Henrique Silva de Oliveira, Marília-SP

Cinzel

Maurício Eugênio Latgé do Prado, São Paulo-SP

O machado corta lenha com a maior falicidade. 

Eu não encontrarei machado algum para cortar a 

nossa amizade.

Márcia Ferreira da Silva

São Paulo-SP
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Tempestade de Ideias

Leandro Benites de Barros, Niterói-RJ

Cores Abstratas

Ismael Moura da Silva, Gama-DF
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Eu

Minha infância, que peninha...

Eram para ser boas lembrancinhas...

Mas foi dor, decepção e medo...

Por não ter coragem, não dei espaço para o amor.

Só cultivei a dor...

E o amor não salvei.

Tive luz em meus olhos

Com mil desculpas apaguei.

Vi muitas fogueiras acesas...

Mas, só das cinzas me fartei.

Percorro por deserto tristonho...

No Sol ardente me queimo

Eu sou um “palhaço” risonho...

Para muitos levo alegrias...

Tristeza, ah... Tristeza quardo comigo.

Fui sonho e medo...

Dor, luz e estrelas...

Fui vento, fui a calma...

Fui o tempo, mas passou...

Sou mulher. Amante, guerreira...

Hoje sou apenas um ser,

A procura de amor e paz.

Vera Lúcia Leite Foglia

Sorocaba - SP

Natureza na Escuridão

Leandro Pilar Pereira, Almirante Tamandaré-PR
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Sonho Colorido

Rosalina Maria Mello Vieira, Charqueada-SP

Prisão

Quando foi que me senti acorrentado?

Quando foi que amarraram minhas mãos?

Quando foi que olhei pela janela,

E não pude sentir o calor do Sol?

Quando foi que fecharam as portas,

E jogaram as chaves fora?

Quando foi que me senti em uma prisão? 

Foi no momento que deixei a liberdade

Dos meus pensamentos

Serem dominados pelo vício da ilusão.

Márcio dos Santos

São Paulo – SP
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(Sem Título) 

Haroldo Jorge Onmorés, São Paulo-SP



40

Minhocas na Cabeça

Gerson Nascimento Santos, Franco da Rocha-SP
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(Sem Título)

Ricardo José Oliver, São Paulo-SP
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Confusão de Balde

Jorge Antônio Cândido de Souza, Rio Bonito-RJ
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Insanidade 
e Racionalidade

Insanidade é ver o Sol crescer de noite.

Racionalidade é estudar a rotação da terra.

Insanidade é querer que a lua cheia fique.

Racionalidade é estudar a influência da lua sobre os mares.

Insanidade é desenhar um arco íris em preto e branco.

Racionalidade é estudar a influência das cores no cérebro humano.

Insanidade é querer que as estrelas sejam amarelas.

Racionalidade é tentar contê-las.

Insanidade é escrever coisas sem sentido.

Racionalidade é ver o sentido em tudo.

Insanidade é explicar.

Racionalidade é tentar explicar tudo.

Patric Marques Laureano

Porto alegre - RS
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Vermelho e Branco

Juliano dos Reis Silva, São Sebastião do Paraíso-MG
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Cubismo

Luiz Fernando Cortês Gonçalves, Curitiba-PR
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   Des_Construção

 Construo e desconstruo.

   Faço, refaço e desfaço.

         Assim levo a vida... 

                          A dialética me faz pensar,

            Repensar e nesta crítica,

              Mudo o meu pensamento,

Modifico o meu comportamento,

                          E mostro equilíbrio!

Neste processo de construção e 

Desconstrução o meu mundo

Se faz e refaz constantemente

Sou um ser em movimento 

Constante!

Devagar... com pressa,

Surto! E caio...

A depressão vem, o processo é lento

Demorado, às vezes fico entediada

Tenho que voltar, ir

Retroceder e avançar

E nesse vai e vem, aprendo 

Que para ganhar

Tem que distanciar

Da realidade.

Que se ficar próxima demais

Ela faz só morrer

Então me 

Anestesio!

Maria de Lourdes Galhardi

Bauru - SP

Os Galpões de Moraes

Elcio Bueno Murad, Guarulhos-SP
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Medo
Priva-me...

Da modesta simplicidade
De rara confiança

Até a bela liberdade.
Priva-me...

Do conselho da palavra amiga
Da inocência que existe no sorriso de uma criança.

Priva-me...
De paciência

De sapiência de um ancião
De aventura de uma ilusão.

Priva-me...
De usufruir do colorido da vida

Do carinho das pessoas mais queridas.
Priva-me...

Do verde dos campos
Do azul do céu

Dos raios de Sol
Do perfume das flores 

Do prazer dos sabores
Priva-me...

Do calor de um abraço
Da felicidade de um beijo

Da realização de um desejo
Priva-me...

De uma palavra amiga
De buscar a felicidade perdida

Priva-me...
Da doçura de um sorriso

Da alegria que não traz aviso
Priva-me...

De permitir que meu olhar admire
Da união dos amores

Da alegria
Das besteiras

Dos amigos
Das brincadeiras

Priva-me...
Da emoção que acompanha a gratidão

De um demorado aperto de mãos
Priva-me...

De respirar com a alma
Me fazendo recusar minha calma

Priva-me...
Da ternura de uma amizade

Das calçadas
Das harmoniosas ruas da cidade

Da tolerância

Da paciência
Da exuberância.
Priva-me...
Da ilusão
Da compreensão
Dos faróis
Das luzes 
Das vontades do coração.
Priva-me...
De reconhecer erros do passado
De ultrapassar obstáculos
De abrir belos sorrisos.
Só não me priva...
Da escuridão
Do silêncio
Do ciúme
Das tristezas que no peito assolam 
Sobrevivem a qualquer barreira e
Nunca me consolam.
Não me priva...
Da ingratidão
Da angústia
Da saudade
Do vazio da alma
Do ressentimento.
Não me priva...
De olhares que esperam 
De olhares profundamente isolados
Que o medo revelam e se rebelam 
Quando se deparam, entre outros.
Mas continuam mais tarde
Singelos
Sinceros
Harmoniosos e belos.
Priva-me...
De abrir os olhos
De enxergar entre eles,
Toda a beleza,
Toda ousadia,
Todo o brilho e a riqueza
Que se escondem  no abismo da tristeza.
Não me priva...
Da dor que a solidão traz,
Da esperança que desespera,
Enlouquece, entristece,

Mas é fulgaz.

Sandra Mara de Mello

Passo fundo - RS
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A Bailarina Vermelha

Marlene dos Santos, Bauru-SP
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(Sem Título)

Clarice Teixeira, Ribeirão Preto-SP
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O Bicho

Lenize Rodrigues de Lima, Londrina-PR
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Última crônica

Vou ter forças tiradas de outrora, do subsolo. Lembro-me de Dostoievski...
Vou enfrentar com raça toda esta corja de bananazes que me rondam e que com destreza tentam me 
derrubar. Terei a coragem infinita de um anfitrião de guerra apto a pagar o preço da vida, assim, de cara 
lavada, sem nada a dever. Vou dar minhas cabeçadas na parede, mas vão ser só minhas até que o calo 
surja no meu encalço.
Vou almoçar com o vigor de um viking e caçar como o maior dos predadores. Vou jantar o banquete mitoló-
gico, porém simplista como for, todos os dias. Não temerei as platitudes oráculas que insistem em me arto-
mentar dia após dia sem cessar, até que caia esta sim; em desespero, sem forças. O futuro está adiante... 
Nada me deterá. Vou teatralizar a situação, e se for preciso, com ódio no coração.
Fingir que o negativo não acontece, sem condolências. Minhas palavras valem mais do que os negócios mal 
formados. Minha vida será impertérrita e sagaz como um atuante experiente dos palcos da vida. Sem estre-
mecer, vou fazer as coisas acontecerem de tal maneira que o que só verão de mim serás somente poeira 
para os retardatários. Eu ali na frente... Outros lá para trás.
Erguerei minhas duas mãos aos mais necessitados que não tiverem vergonha de serem ajudados por al-
guém que sofreu as dores enfáticas de um animal de vida mal vivida. A doença não mais me maltratará. Os 
remédios não mais me farão falta. Pendências não ficarão. Os invisíveis de fato desaparecerão. Os visíveis 
banais irão junto com o mais puro sulco do lixo.
As estradas me conhecerão. A vida estará de bem comigo. Minhas transações serão leves e os desprezos 
não serão notáveis. O sol me dirá bom dia, tal como a noite me saudando e oferecendo um bom abrigo 
depois da realização das tarefas mais árduas, que terei que enfrentar sem rancor. 
A obsessão não me tolerará. A vencerei por exaustão. A compulsão desistirá de me visitar e arruinar meu 
corpo/alma, pois me sentia como um instrumento difuso entre duas partes, duas zonas.
Pedaços de mim não serão mais esfacelados pelo chão, tal como fazia com a minha pele. Meu sangue será 
suprimido até o limite das minhas extremidades e nada além. Serei apenas eu, de toda mente e coração. A 
mulher da minha vida me procurará e me proverá de bons frutos. Meus descendentes terão respeito e digni-
dade de ser o que são, estes filhos do combate e da razão. Minha vida passará de ser “crônica” e tornará a 
ser “poesia”. Do melhor dos poetas.
O áudio deturpado que assusta nas manhãs de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, pas-
sará a ser inaudível. Despreocupante. As letras não significarão nada sem ter uma sequência. Os números não 
mais ficarão abalados, não mais. Esquecido. Jamais. Serei obra prima, o mais puro artesão da realidade por aí 
afora. Não esperarei mais um segundo para realizar meus gestos.
Minhas engrenagens serão de tal forma lubrificadas, a ponto de serem completamente silenciosas. Não bus-
carei a benção divina e nem a controvérsia. Lutarei por mim, pela minha causa, e por quem precisar. Todos irão 
perceber a fúria e o vigor nos meus olhos antes tementes em virtude do nada que me rondava, agora dignos 
de um forasteiro domado pela distinta coragem. Um nada que me pausou por anos na história da minha vida...
Fiquei triste. Rancoroso. Desgostoso. Desmotivado. Comi as sobras, restos. Passei vontades. Pouco me 
restou. É uma auto-reforma agrária. Vou dar terra para que eu mesmo possa prosseguir sozinho ou com 
quem quiser vir junto. Para estes eu vos aviso: Não terei limites. Enquanto o Sol e a luz existirem, lá estarei eu 
caminhando para o horizonte, pronto a me receber de frente. 
Serei um revolucionário por um único motivo: A minha vida. Esta que não, “ainda não” dão nada por ela, mas 
que pedirão por súplicas um conselho numa hora de aperto, hora ou outra. Minha mala está pronta. Minha 
jornada está marcada. Eu vou partir sem rumo, mas com uma convicção. Esta eu já me dei conta. Dela cuido 
com muito anseio e fervor. Não são ilusões de menino, mas verdades de um homem motivado a vencer.
Vou, posso e poderei realizar tudo o que desejar. Mas o tempo é quem dirá a hora e a verdade de todas es-
sas coisas, pois coisas são apenas coisas... Vou emagrecer a matéria e torná-la mais prática. Vou dissecar a 
deturpação da rotina e transformá-la em virtudes. Não temo a morte, pois a vida me espera. Estou de partida 
e não ponderarei em meus objetivos. Ninguém e nada jamais me interromperá!

Este é meu mantra, meu salmo, minha obsessão. Vencer!

Thales Brito

São Paulo – SP
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(Sem Título)

Gilmar Luis Silva, Sertãozinho-SP
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Posso ser um beija-flor

Eu sou esquizofrênica

Sofrendo agonia, doença, impaciência.

Às vezes preciso de companhia

Em outros momentos a solidão me basta.

A esquizofrenia me faz ver o 

Mundo de forma diferente e

Me transformo realmente

Naquilo que penso estar vendo.

Por exemplo: Hoje sou um

Beija-flor, leve, efêmero, suave.

Quando sou um beija-flor,

Faço parte do lado lindo da vida.

Capto a pureza das flores,

Capto da docilidade da natureza,

Sendo um beija-flor, obtenho a chance

De voar sobre o que me causa medo, dor.

Sou esquizofrênica,

Voo sob um mundo polêmico,

Ouvindo vozes estranhas,

Que tentam me persuadir.

Me diz você, o que fazer?

Esqueço, não quero saber.

Voo sob os horizontes

Não quero saber aonde vou.

Sou da paz e não reluto

Se precisar serei também do luto.

Rosa Eliziane de Santana Santos

São Paulo - SP
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Sonho

Sumbria Di Preste Rodrigues, São Paulo-SP
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Caras e Cores

Marcelo Kennedy de Paula, São José do Rio Preto-SP
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O Sul

No Sul, o vento sopra

No Sul, as meninas voam

No trote do cavalo, empenhando

Conquistas de um passado e presente gaúcho

No sangue de cada um.

No Sul, setembro é tempo de comemorar

Vitórias farroupilhas de um tempo

Jamais esquecido.

Mas, na época foi manchado

De glória e coragem.

Um tempo para recordar

Para relembrar

Para dizer que o gaúcho ainda

Sopra nessas coxilhas.

Sul

O Sul encanta que me traz saudade

De uma terra tão querida

Dos tempos do galope

Sul, uma emoção muitas vezes

Guardadas dentro de cada um.

Sol

O astro rei que 

Ilumina o planeta, além

Da luminosidade, é um foco

De eletricidade.

Amor infinito no horizonte

De cada um

Amor incondicional da parte

De Deus, que nos ama e

Rege para sempre.

Ricardo Maestri

Porto Alegre - RS



58

Condição humana

Quando as estações morrerem 

no meu simples abraço

Quero sonhar numa manhã cinzenta

Triste, por não conseguir me dizer o porquê

De meus sentimentos só procurarem aquilo

Que acharem interessante como o vento

Que suspira e me abraça

Chegando a me deixar sem fôlego

De minhas dores, 

transformei em milhares de cores

Busquei no fundo de meu oceano pulsante

Apenas uma palavra que pudesse explicar

As causas do mundo. Sinceramente procurei uma resposta

Nesse meu labirinto.

Não consegui, mas, tentei

A todo custo achar esta resposta.

Fui em busca e mergulhei dentro

Do meu universo.

Do meu corpo e causa de minhas agonias.

De um mundo que ainda não conheço

Que dizem ser colorido e simples como o vôo

De uma borboleta.

De repente fiquei diante das coisas puras

Mas ao mesmo tempo conheci as coisas obscuras

Como o olhar de um derrotado, a visão da palavra destrutiva

Paulo Roberto Felipe Alves

Presidente Prudente – SP
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Colorido

Rodrigo Marciano Inácio, Londrina-PR
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Tecido

Assim se tece a vida,

De sonhos e sentimentos.

De sinais e movimentos,

E não há nada além,

A não ser o afeto,

Que vem sempre sinistro,

Sempre sorrateiro,

Pra contagiar os corpos,

Para compor os momentos.

Algo inexplicável,

Que abala por dentro,

Como seda pura,

Alinhando os contornos,

Tecidos de idas e vindas,

De abraços e beijos.

Comovido,

Convidando a dança,

Pra que nada se perca,

No acaso dos caminhos.

Assim se tece a vida,

Cheia de meandros,

De incertezas,

Para ir mais além,

No topo das esferas,

No cingir dos ventos.

Moacir Tadeu Paiva

São Paulo – SP

(Sem Título)

Raimunda Cícera dos Santos, Campo Grande-MS

Sentimentos do Mundo

Raoné Canella Tozatto, Ribeirão Preto-SP



61

A Striper de Vermelho

Antônio Donizeti Cruz, Vera Cruz-SP
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Loucura!

Sou um vulcão que entrou em erupção, 

lavas de pensamento, lavas de confusão, loucura? 

Mas o que é loucura? 

Um vulcão adormecido? 

Derramando suas lavas! 

Sou um vulcão de emoções; 

sinto o queimor dentro do meu peito. 

Coração acelerado, mãos que tremem; 

às vezes é tão forte, tão quente. 

Será que sou normal? Quem sou eu? 

O que é ser normal?

Sou como qualquer um, todos temos um vulcão adormecido.

Loucura? Louca eu?

Rosemeri da Silva de Souza

Porto Alegre – RS
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Uroborus

Camila Granzotto, Caxias do Sul-RS
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A Estrela do Horizonte

A flor desponta no horizonte

E eu acordo pela metade

As montanhas acordam no horizonte

Eu durmo na inquietação

A natureza caminha distante

Tão perto quanto poderia estar

E uma fagulha nasce em mim

E eu desperto enfim

Deste sonho com um nome esquisito

Sem direção, sem horizonte

A rosa dos ventos fazia diante de mim

Um horizonte que não reconheço

Turbulento demais o horizonte do mundo

Distante de onde gostaria de estar

Tranquilo minha vida cresce no horizonte

E eu acordo devagar

Devagar meus olhos abrem no 

horizonte

E eu durmo o sonho da 

imaginação

Tão perto e tão distante quanto 

poderia estar

Rafael Fernandes Francisco

São Paulo - SP

Às vezes mais longe de onde posso alcançar

Como o pôr-do-sol no horizonte
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Manhã de uma Flor

Alessandro Matioli, São Carlos-SP
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Céu e Inferno

Marcos Garcia Lopes, São Paulo-SP
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Maria Linda

Maria, linda Maria

Origem da minha dor

Só depois que vi teus olhos

É que soube o que era amor

Evelyn Jäger Guasti

Rio de Janeiro - RJ

Esquisita Isolada

Juliane Genehr, Toledo-PR

Visão de um sala

Edson Miranda, Caieiras-SP
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Tarde Linda de Sol

Sérgio Augusto de Oliveira, Juiz de Fora-MG
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(Sem Título)

Kátia Martins, Joinville-SC
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Aquele que da vida viu mudar a vida

Ele gosta da vida.

Não totalmente por ela.

E as dores que não se sentem.

Se a vida começa agora. 

Agora duas vidas começam.

A sua mente que agora desmente.

Por aliviado em outro lugar que jamais ele esperava.

Agora ele só se sente sendo o doente de casa e não do hospital.

Ele vai ficar na morada dele.

Queria suportar sua angústia de viver

Sei que não dá certo.

Sei que não te perdi.

A vida me prega uma peça daquelas.

Eu quis buscar uma safira e encontrei um rubi.

Trevo de quatro folhas que eu perdi e se transformou em um rubi.

Deu saudade. Deu saudade. Deu saudade.

E um dia você sorriu.

Saudade de meu lugar.

Cibele dos Santos Silva

Santa Rita do Passa Quatro - SP
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Colcha de Retalho

José Genildo Leite de Oliveira, São Sebastião do Paraíso-MG
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Dança da cópula 

Dancei a dança da chuva, do Sol, dos ventos de outono, 

bailando sobre o teu corpo em célere cavalgada, 

laçando nos campos Elíseos, gueixa a despir o 

quimono, fartando-me desta iguaria a qual estou 

condenada.

Mas não há pena melhor a cumprir do que 

esta: tudo que pulsa se interpenetra, e a 

delícia de estar-se esgarçando?  E os 

contínuos espasmos da festa? Faz 

a noite seguir cantando, faz da vida 

uma grande seresta. 

Como vampira sedenta, sacio-

me em tua jugular, arrasto teus 

olhos ordenando que a língua 

pelos arredores passando, posso 

os chulos sussurros em gritos 

transformar.

Ah! Quando toda a loucura se acaba, 

e vem um suspiro da alegre Madona, 

estou cá a pensar novamente que isso, 

fonte de mel abundante, não seque, não 

finda, não morra.

Cláudia Cristina Rocha Valença

Salvador – BA
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Uma celebração à vida

Lilian Fernandes, Marília-SP
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Círculos Entrelaçados

Maria Aparecida dos Santos Macedo, Arujá- SP
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Paralelo das Cores

Cid Mora Filho, Curitiba-PR

Rio de Janeiro

Caio Rodrigues de Oliveira, São Carlos-SP
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O Negro

Lázara Aparecida Freire, São Paulo-SP
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Pedras no caminho
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Aqueles que se importam com o ser humano. 

Isso é ser humano?

E que a única pedra que ficar dentro 

De mim, seja aquela que está descrita nas

Escritas sagradas, a pedra fundamental.

Jesus.

Ricardo José Gonçalves

Belo Horizonte - MG
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Você

Olhar pra você é como olhar o mar

Olhar o mar me lembra você

Abracei-te, voei como pássaro

Beijar-te é como o gosto do mel

Meu troféu, te ganhou, sou o melhor

Porque lutei pra te ter, meu amor

Achava que anjos existiam apenas nos céus 

Mas agora sei que existem aqui também

Você é pra mim uma 

admiração dentro do meu peito

Eu te amo

Quando te vi, era como se eu estivesse vendo 

o supremo 

Meu peito se acalmou, meu coração se 

encheu, minha vida tinha melhorado

Gostar de você é como gostar do rei

Vi o céu, te imaginei como uma deusa

Voltei pra você porque tinha me perdido

Bruno César da Silva

Várzea Grande - MT

Coqueiro ao pé da casa

Ivan Carlos Agra Guimarães, Feira de Santana-BA

Cartilha do amor
Feliz quem

Estuda

Gramática e 

Conjulga a dois

O verbo amar.

Weston Marcos

Belo Horizonte – MG
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Prisioneira

Cleonice Schneider, Toledo-PR
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Triste desabafo

Caro leitor, se de fato soubesse o que se passa 

pela mente de um portador de transtorno mental.

É muito triste, você fica duramente abalado, 

ouve vozes, enxerga o que não existe.

Seja coerente e não chame a gente de 

louco, doido e até de biruta, pois, apesar 

do nosso dilema, todos temos problemas, 

independentemente de ser homem ou mulher. 

Doença mental ou outra coisa, esta é a luta.

A doença mental em minha vida se fez presente 

aos 19 anos.

Tinha um pressentimento ruim, pensava em 

me jogar cachoeira abaixo, mas Deus esteve 

dentro de mim e, de fato, tais pensamentos 

aqui citados, não permitiram que eu tivesse 

me suicidado.

É gente, acreditem, realmente passei por 

maus bocados, não tinha apetite, era trêmulo, 

atormentado, não dá pra descrever, somente o 

criador poderá resolver.

Pensa que tudo o que acontece de ruim é por 

sua causa e imagina que tudo vai se acabar. 

Amargamente eu dizia: “É o meu fim”.

Amigo, verdadeiramente eu lhes digo, antes 

mesmo deste mal ser manifestado, pensava 

que algo em mim estava errado e, poucos dias 

depois, acabei sendo internado.

Neste primeiro internamento, fiquei quarenta 

dias, que tristeza! Foram os mais longos que vivi; 

incerteza, pensava que iria morrer ali mesmo, fase 

da minha vida que jamais esqueci. 

Logo na recepção, os primeiros procedimentos. 

Eu resisti e não queria entrar, então, fui forçado, 

que decepção! Depois da consulta uma injeção, 

resumindo: eu estava internado. 

O nome da clínica é Santa Cruz, na cidade de Umu-

arama. Que infelicidade! Os internos reclamam: 

“Somente Jesus para livrar-nos desse drama”.

Eu ouvia vozes, enxergava vultos e delirava. Neste 

período só tive uma visita. Foi uma experiência triste 

que jamais eu esperava.

Nos primeiros dias, para tomar banho, precisei da 

bondade alheia, pois tudo era estranho, não parava 

em pé e, dizia: “A coisa está feia”.

No segundo internamento eu estava melhor, mas 

o hospital cada vez pior, ainda que fosse nos 

arredores da capital, na região metropolitana. Que 

decepção! Ficar ali não foi bacana.

Como nos dois últimos, no terceiro hospital, não 

foi diferente, um sistema falido, não podia vestir 

roupas próprias e, no banho, um amontoado de 

homens despidos.

São nove anos sem internamento. Isto me traz alegria, 

um sentimento de paz, que realmente me contagia.

Nestes nove anos sem internação, não cometi 

enganos: apesar de algumas crises, tenho mais 

momentos felizes e amor no coração.

Hoje, às portas dos quarenta, o que me alimenta 

é fazer parte do CAPS II, cujo encaminhamento foi 

feito pelo Doutor Sandro, que me deu forças e, 

desde 2007 estou lutando.

Frequentar o CAPS II foi a melhor coisa que fiz. 

Antes eu era muito agitado. Hoje sou mais feliz, 

pois tenho esta instituição que me compreende 

com lealdade.

Amigo, não somos loucos, apenas diferentes. 

Discriminação por quê? Hoje somos nós, amanhã 

poderá ser você.

Élio Cardoso de Carvalho

Toledo - PR
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(Sem Título)

Nelson José Iarek, Araucária-PR
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(Sem Título)

Genivaldo de Santana, Salvador-BA

Lua de Cristal

Quando vejo que chega a noite aqui

Não vejo minha família, fico com tristeza

Aí vem o Sol, eles veem me visitar, aí eu fico feliz.

Débora Aparecida da Silva

Itapecerica da Serra - SP
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Diferença do adulto e da criança

Não é o que o adulto não consiga aprender como a criança 

faz. O que acontece é que ele dá um valor maior à experiência 

que já tem do que a nova experiência.

George Stéfson Dornelas

Curitiba – PR

Inc.

Igor Machado Madrzo, Esteio-RS



84

(Sem Título)

Ivonete da Cunha Silva, Caieiras-SP
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Desenho Colonial

José Luiz Francisco, Arujá-SP
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Um olhar

Um dia por mim passaste

Um dia por ti passei

Não sei por que paraste

Não sei por que parei

Olhando tu me olhaste

Olhando eu te olhei

Não sei por que me amaste

Não sei por que te amei.

Ana Lúcia Gebally

Niterói - RJ
Castelo

Marcelino da Silva Pavão, Campo Grande-MS
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Artes da Mente

Pamela Grace Bastos, Araras-SP
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Visão 

Meu rap é como espada decapitando os patifes

Meu linguajar é simples, minhas roupas não são de grife

O mundo não me ilude mais

Quanto mais busco Deus, mais estou perto da paz

Se o labirinto é sem saída, faz jus

Para sair, busque a luz

A luz é Jesus

Carregue sua cruz

A luz não vai deixar você tropeçar

A luz não vai deixar a escuridão te tocar

O mundo não me traz alegria

O temor do Senhor é o princípio de sabedoria

O mundo nunca pôde me fazer feliz
Porque só Deus pode me fazer feliz

Nossos políticos são como urubus no chão

Que se alimentam calmamente da podridão

A evolução é lenta, o mundo está caótico

Feito pra quem é estóico

E paranóico fica o cidadão

Com o coração na mão

A espera de um milagre.

Mas a vida só entende de massacre,

Cuja solução é Deus.

Que curará a cegueira dos ateus.

Ryan Dantas Campos

Núcleo Bandeirante - DF
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Fim de Tarde

Luiz Carlos Ferreira de Barros, Niterói-RJ
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(Sem Título)

Giovani Mecias, Ribeirão Preto-SP
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Casa dos Sonhos

Devanir José Nossa, São José do Rio Preto-SP

(Sem Título) 

Celso Ricardo da Cunha, Ribeirão Preto-SP
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Janela para o Horizonte

Fernando Bueno Ribeiro, Londrina-PR



93

Homem solitário

Talvez um dia, eu serei um homem honesto.

Até agora, estou fazendo o melhor que posso.

Dias cumpridos, estradas cumpridas

Do nascer do dia ao pôr-do-sol

Sonhe irmã, enquanto vocês podem.

Sonhe irmã, espero que vocês encontre aquele.

Todas nossas vidas cobertas 

rapidamente pelo tempo.

Passar seus dias cheios de vazio.

Passar seus anos cheios de solidão, 

desperdiçando amor.

Uma carência desesperada.

Rolando sombras de noite.

Areias flutuam e as linhas estão nas suas mãos

Nos seus olhos, vejo desejo e choro 

desesperado que rasga a noite.

João Marcelo Perraud Vaccaro

São Paulo - SP

Canto

Se termino ou se acabo

A dor e tudo são tão constantes

Intenso o sorriso de quem olha

Parece fugaz o sorriso de quem ama

Um amor puro se desfaz

Quando o mar agita e se atormenta

Parece a tarde se findar

As lembranças destas horas cinzentas

Lembranças de tudo que passou

Lembranças de tudo que sobrou

Até o carinho nestas horas

Parece candura e ternura em flor

Queria te dar um abraço

Nos momentos mais difíceis

E não pensar nunca mais

Que tudo se tornara tão triste

Te amo como outrora

O balbuciar do meu nome

E os passos de Jesus Cristo

E tudo o que é mais sagrado se clame

João Carlos Mazilão

Juiz de Fora - MG
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A Natureza

Milson Félix Pereira, Recanto das Emas-DF

Minha Casa

Danilo Henrique de Souza Vasconcelos, São Paulo-SP

Autorretrato

Com meu pincel

Me traço

Faço a vida

Na forma

Ou não

Não me traço

E me acabo

Sendo

Uma tela em branco

Jafran José Bastos

Niterói - RJ
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Brasil

Carla Júlia Domingos, Arujá-SP
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Veneza

Fábio Zula Tavares de Oliveira, São Paulo-SP
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A Mata

Gilson Braga de Oliveira, Franco da Rocha-SP
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Sinais da vida: Iguais ou Diferentes?

Ana Cláudia Costa, Salvador-BA

(Sem Título)

Edmilson José da Silva, Ribeirão Preto-SP

E as folhas caem...

Caem... Caem...

Do desnudo tosco tronco

Aniquilado pelo poder da estação.

E o reboliço é intenso

Caem como plumas ao vento

Na relva orvalhada, a espera

Da carícia do toque no solo fértil,

De um outono viril

Dulce Ana Pimenta

Uberlândia - MG
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Chácara Maria

Izaias Fernando dos Anjos, Araucária-PR

Aparecida,

Jackson Torres Ramos, Rio Bonito-RJ

Quanto?

Por quantas ruas andei

Quantas cidades passei

Até que aprendi

E não me desesperei?

Quantos são

Os pingos do meu orvalho

Que a cada manhã

Brilham sobre minha alma

Como os olhares de um cavalo?

Um corcel negro

Como os da lembrança da minha infância

Como um pasto esverdeado

Em que eu, sozinho, não me sinto solitário

Quantos pontos procurarei

Até que um dia encontrarei

Uma infinitude em dois olhos

E um não-sei-quê que completa

Toda a falta que minha vista

Não acha na minha terra?

Mas a cada novo Sol

Acho um novo horizonte

Como a cada novo som

Acho um novo norte

Que procuro até minha morte

Eduardo Rennó Gomes

Belo Horizonte – MG
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O Sol e a Lua

Não existe seres mais tristes

Do que o Sol e a lua.

Dois seres que se amam

Mas sabe o Sol que jamais possuirá a lua

E quando estão em eclipse

E suas sombras se abraçam

Queima o coração da lua

O Sol fica triste, explode como um vulcão

A lua fica cega e se perde na escuridão

Shirley Eduarda Santos Alves dos Reis

São Paulo - SP

Caixa de Pandora

Rafael Fernandes Francisco, São Paulo-SP
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(Sem Título)

Jorge Guilherme Almeida de Mendonça, São Paulo-SP

Gramática

Pelo verbo ao que transitava,

Ficou prejudicado do sujeito.

Subiu no pretório do prefeito,

Que não alcançava o objetivo.

O presente indicativo a cidade.

A tarde passou rápida e sombria,

Veio a noite ao entardecer.

Folha após folha a madrugada,

O cigarro, o café, os quadros.

A pintura onde ficarei eterno,

Já ia o ato.

Maurício Eugênio Latge do Prado

São Paulo – SP
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Relíquias Ocultas

És tu África, minha mãe sofrida

Do teu ventre bruscamente arrancaram teus filhos.

E há quem diga em sarar esta ferida.

Já que as espadas em teu corpo se cruzaram.

E a sangueira, tornou-se infinito coágulo

No teu pranto a dor sempre resplandece, 

lacrimejam teus olhos,

As águas reagem como podem:

E as ondas testemunham mais uma partida.

E se formaram os maremotos.

Migraram para o desconhecido,

Em troca de fumo ou tabaco

Nos navios havia drama e crueldade

Nos porões, onde a carga era explorada

Nos porões, a carga era bem lacrada.

Sem Sol, mas com luz divina

Sem alimento, mas com saúde nobre.

E há quem julgassem infectos.

Infectos inerentes a maus tratos.

Oh! Sublime criatura

Oh! Como invejo tua bravura, 

Donde extraíste tanta força?

Negaram-te a razão de existência 

Negaram-te até mesmo Deus e Jesus Cristo

Negaram-te a mão, o pé e a cabeça

Negaram-te o carinho e a afeição

Negaram-te a compaixão

Negaram-te a paz e a tranquilidade

Negaram-te a liberdade

Mas, com categoria, usufruías o néctar das 

emoções profundas

Submisso, foste tu

Em todos estes insultos

Em todas estas blasfêmias

Retribuíste com teu seio!

Mãe preta, a caridade!

Mãe preta, o puro amor!

Irã, Oxalá, imagem traduzida

Irã, Oxalá. Deus único;

Caridoso e sem indiferenças

Deus é de toda a humanidade!

Sussurros de lamentos

Os portugueses reconhecem as injustiças 

cometidas

Sussurros de lamentos

“Uma dúvida histórica não vencida”

Belas artes, no teu canto

Belas artes, na tua dança

Belas artes, na linguagem

Belas artes é tua herança

Fisionomia humilde

É sinônimo de pureza

Tua soberania reconquistarás no mal do século

Dos porões da sociedade, emergirás

Os negros são brilhantes!

Os negros são capazes!

Os negros também amam!

Flávio Bastos Camargo

Rio Grande - RS
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Compilamentos Promovidos Alheios

Ruy Alves Martins, Taquatinga Norte-DF
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A Rua da Vida

Eduardo de Caçonia Barbosa, Rio de Janeiro-RJ

Uma Igreja 

Luis Paulo da Cruz Grass, Porto Alegre-RS

Não importa teu 
problema

Não importa teu problema, 

que estamos num dilema:

Que você é uma morena;

Que já vamos pro cinema.

Ariclene de Oliveira Vieira

São Carlos - SP



105

Um novo caminho

Fábio Corrêa da Costa, Bebedouro-SP
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Lado a lado

O amor é como o lobo querendo pegar o cordeiro

Se faz de mansinho, mas cai no laço primeiro.

Assim fui eu quando te conheci, através da minha loucura

Querendo o suicídio como solução e cura.

Nas minhas visões obscuras, ouvindo vozes sem fala

Sussurrado por pessoas ou até mesmo por fantasmas

Sei lá! Mas tem sempre alguém chamando pro lado de lá.

Aqui preso neste lugar onde tudo é um tédio

E intercaladamente só querem me dar remédio.

Visitando os dois mundos onde tudo é casual,

Descobri que há dois mundos. O real e o visual.

Quando estou no mundo real

Converso com alguém do lado de lá

Com um simples toque humano

Que me regride para cá.

Me perguntam o que faço,

Converso com um amigo abstrato.

E se você duvida, vou te

Mostrar o retrato,

Vai ser difícil de entender

Porque o retrato

Não conseguirá ver.

O real vive e apalpa.

O esquizofrênico vive, apalpa e tem visão.

O real enxerga um futuro melhor.

O esquizofrênico vive e enxerga a imensidão. 

Vocês vivem a realidade

E nós...

Em outra dimensão.

Vivemos lado a lado

Ainda separados

Com um só coração.

Ezequiel Boaventura

São Carlos – SP
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Grande Hotel

Ivanildo Alcides da Rocha, São Paulo-SP
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Ipê Vermelho

Tereza Cristina Portugal da Paixão, Salvador-BA
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Não Sei

Gisele Oliveira Figueiredo, Itapecerica da Serra-SP

(Sem Título)

Renival da Silva, Piracicaba-SP
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Como ser feliz triste

Olha, eu já passei por momentos bons

Mesmo assim, estava triste.

Sabe por quê? Amei você.

Olha, dei muitas gargalhadas,

Mas em vão.

Sabe por quê? Confiei em você!

Distribui e compartilhei

Meus sentimentos, junto aos seus,

Me ferrei.

Sabe por quê? Adorei você!

Enfim, vivi as emoções e tristezas.

Enfim, recordações.

Tristeza não significa desligamento,

Mas, enfim um sentimento.

O processo de recuperação é assim.

Sabe por quê? Amo você.

Alessandro Matioli

São Carlos – SP

(Sem Título)

Antônio Fernandes, Ribeirão Preto-SP

Natureza Morta

Luiz Henrique de Oliveira Melo, São Paulo-SP
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Como ser feliz triste

Olha, eu já passei por momentos bons

Mesmo assim, estava triste.

Sabe por quê? Amei você.

Olha, dei muitas gargalhadas,

Mas em vão.

Sabe por quê? Confiei em você!

Distribui e compartilhei

Meus sentimentos, junto aos seus,

Me ferrei.

Sabe por quê? Adorei você!

Enfim, vivi as emoções e tristezas.

Enfim, recordações.

Tristeza não significa desligamento,

Mas, enfim um sentimento.

O processo de recuperação é assim.

Sabe por quê? Amo você.

Alessandro Matioli

São Carlos – SP

Reinventando a vida com arte

Lucy Joel Ferreira S. Oliveira
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Dente de Leite

Dente de leite dentro do ventre

Dente de leite inexistente

Dente de leite...

Dente de leite antes pré-nascente

Dente de leite na gengiva virá feliz, brilhante , 

forte, vagarosamente

Dente de leite...

Dente de leite na boca limpa pequena

Com leite fica sujo e parece resistente

Dente de leite...

Dente de leite cresceu, mas sem dente e chupeta

Grande, certo, limpo com escova de dente

Que pena menos como muita gente

Dente de leite...

Guilherme Ribeiro Junior

Araras - SP

Meu Anjo

Como pode um ser tão simples

Despertar algo tão intenso em um pequeno cora-

ção.

Como posso amar-te tanto, sem ao menos ter te 

tocado, te abraçado ou beijado.

Ah! Meu anjo, como eu queria que meus sonhos 

noturnos se tornassem reais ao amanhecer.

Como gostaria de acordar enroscada em teus 

braços e sentir o teu cheiro.

Deixe-me te mostrar o quanto eu te desejo e te 

amo; o quanto eu posso fazer-te feliz estando ao 

meu lado.

Meu anjo, simplesmente deixe-me te amar de 

todo o meu coração e de toda a minha alma.

Gernúbia Queiroz da Silva

Arujá – SP

(Sem Título)

Weverton de Brito Silva, Alvorada do Norte-GO
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(Sem Título)

Renné Hector Negrini, Ribeirão Preto-SP
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Arco Íris

Sheila R. Oliveira, São Paulo-SP

Ei meu irmão, meu amigo

Ei minha irmã, ei minha amiga

My brothers and sisters

Jah vive

Prostituição, banalização, discriminação 

Mídia a televisão fornece

Levada louca é o que eles querem

Opressão, segregação, mundo cão

O sistema já é

É uma babilônia.

Oh senhor, através da tua força, as nossas raízes crescem.

Através do teu louvor as nossas almas são 

Verdadeiramente libertas.

Só tu, senhor, nos fornece a energia 

Mágica do amor.

Só tu, senhor, nos fornece abrigo.

Refugio dentro deste mundo

Só tu, senhor, é capaz de nos libertar,

Dessa Babilônia
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Nunsei

Celina Tieko Okuda, São Paulo-SP
Corrida maliciosa em busca do dinheiro.

Corrida maliciosa em busca da fama.

Corrida maliciosa em busca da honra e popularidade

Oh senhor, nós temos que entender que a luta 

É espiritual

Depositar a confiança em ti e não nas incertezas

Das riquezas

Pois sabemos que Deus tem um rio de amor

Rio de água viva

Fonte que nunca seca

Vida eterna

Ei meu irmão, meu amigo, ei minha irmã, ei minha amiga

My brothers and sisters

Deus vive

Leonardo Batista de Oliveira Neto 

Salvador - BA
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Lutando pela sobrevivência

Viver para mudar 

Viver para procriar

E no final

Um pobre bipolar

Coisas que não digo

Causas que apenas suplico

Vêm me regenerar

Quero apenas me transformar

Luto pelo meu valor

Nasci de um grande amor

Mas a falta de pudor

Me faz ser um perdedor

Apesar de me julgar

Tenho medo de competir

Luto contra o diabo

Sabendo que com

Amor e fé, essa batalha

Já venci.

Uma inércia total

Um mundo banal

Depressão sobrenatural

Me faz um ser animal.

A droga me corrói

A abstinência me destrói

Mas com todo esse 

transtorno

Me sinto um herói

Então eu me cansei

Desta vida de rebeldia

Da qual eu era contra

Mas vivi por muitos dias

Cheguei até pensar

Que tudo se acabou

Foi quando gritei

Pelo SOS e o 

Bom Viver me libertou.

Joaquim Antônio S. Montenegro

Lapão – BA
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Cerrado Negro

Pedro Henrique de Abreu Souza, Gama Oeste-DF
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(Sem Título)

Davi da Silva Conceição, Salvador-BA
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À psicoterapeuta e amiga

Para você me prescrever o remédio

Terei que expor a minha alma.

Como fazem as pobres mulheres

Tirando a roupa, nas salas geladas

Do IML

E nuas, mostrar os vergões e hematomas

Tão bem escondidos

Atrás das mangas compridas

As saias longas, a gola alta?

E mostrar as marcas das algemas

Da coleira e do cinto de castidade

Tão bem disfarçadas debaixo das anáguas 

Tenho que dizer 

Que sofri calada

Preferi não mostrar

A que ponto cheguei

Porque assim, ainda podia 

Estar entre as pessoas

Que nada têm de diferente

Que não vivemos um jogo

A brasa queimando a carne

A faca rasgando a pele

Ainda assim: a boca fechada

Os dentes cerrados

Para não gritar por socorro

Exigir castigo

Não ter que mostrar minha alma

Que embora muito ferida, envergonhada

Ainda está livre, lavada... Imaculada.

Layde Oguime Shigueoka

São Paulo – SP

As Flores

Israel Vieira de Lima, Araucária-PR

Observar Passarinho

Renato Xavier, Balsa Nova-PR

Uma paisagem natural

Wesney Fernandes Peres de Oliveira, Santa Maria - DF
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Não existiu outro Adão

I

Não faz sentido matarmos uns aos outros.

Não dê ouvidos à voz do grande usurpador.

Os estampidos das bombas que você detona

São os motivos do teu pranto e da tua dor.

II

Se somos todos irmãos, pra que negar perdão.

Do fundo do coração, não existiu outro Adão.

III

Se não fosse assim, poucos seriam iguais.

Outros seriam semelhantes aos animais,

Com caras de macacos ou garras de leões.

Outros voariam igualmente a falcões.

IV

Como é o mundo no qual queres viver?

Vamos lutar pra construí-lo aqui.

Trocar o certo pelo incerto pra quê?

O paraíso pode, bem, ser aqui

Se todo mundo os conselhos de Jesus seguir.

V

Alguém vai ter que ceder.

Vingar não vai resolver.

Viver num mundo em paz é bem melhor que matar.

Morrer para matar é desperdício demais.

VI

Você precisa parar.

Quando Jesus for voltar

Ele não vai querer toda essa desunião.

Esfria a cabeça, tenha bom senso, meu irmão.

VII

Senhores da guerra

Não se faz paz com armas.

Usando a violência

Somente haverá paz quando o último morrer.

José Airto Aquino da Silva

Guarulhos – SP
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Coqueiros Verdes

Sílvia Maria Moura dos Santos, Porto Alegre-RS
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Dia Sombrio

Edivan Martins de Souza, Recinto Fundo-DF

Pássaros

Somos que nem um pássaro. 

Precisamos de ar livre para voar.

Nosso alimento é o amor.

A vida é repleta de etapas. 

Precisamos de tempo para 

aprender a voar.

 A felicidade é o caminho para o 

voo maior!

Taise da Silva Rodrigues

Porto Alegre - RS
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Renascer

Diogo Fraga da Costa, Cachoeirinha-RS
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Os Dois Últimos Gaudilhos

Sérgio Luiz Seger, Joinville-SC
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(Sem Título)

Juliana Oliveira, Ribeirão Preto-SP

Liberdade

Alexandre Maran, São Paulo-SP

A Casa

Laurinete Ferreira dos Santos, Rio de Janeiro-RJ
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(Sem Título)

Cléber Cajueiro Cunha, Cajamar-SP



127Música

Senaqueribe de Souza Costa, Rio Bonito-RJ

Parque do Arial - A comunidade mais carente

Emerson de Pina Correia Santos, Rio de Janeiro-RJ
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Testículos e Úteros

Vicente Merola Neto, São Paulo-SP
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CAPS

Francisco dos Santos Silva Júnior, Passo Fundo-RS
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E m nosso dia a dia nos deparamos com 
um número cada vez maior de pessoas 
enfermas que buscam, além de recursos 

médicos para os seus males, um motivo maior 
para seguir adiante. Para isso, precisam se acredi-
tar capazes e fortes para decidirem seus caminhos 
com serenidade, equilíbrio e esperança.

São para estas pessoas e para todas aquelas que 
participam direta ou indiretamente desse processo, 
que o Instituto Lado a Lado pela Vida desenvolve 
seus projetos, tendo como foco a saúde de forma 
integral. Trata-se de ir além da oferta de informações 
relevantes sobre doenças que impactam diretamen-
te no cotidiano de pessoas, famílias e da sociedade, 
para fazer a diferença, ao proporcionar diferentes 
vivências, estimular a troca de experiências, promo-
ver acolhimento, disponibilizar ferramentas para que 
todos os envolvidos possam, dentro do seu univer-
so de atuação, ampliar a sua visão de mundo e o 
conhecimento de si mesmos.

Estar lado a lado com a vida significa desenvolver 

“Na linguagem 

da arte, no pincel que 

traduz o sentimento 

na tela, na letra que 

compõe a poesia não 

encontramos limites.” 

Sentir a Vida 

      por meio da Arte 

Oficina Brasília-DFOficina Belo Horizonte-MG Oficina Curitiba-PR Oficina IPQ São Paulo-SP
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projetos e ações que beneficiem milhares de pes-
soas de uma forma humanizada, que inclui, respeita 
e proporciona não só a liberdade de expressão, 
mas um amplo conhecimento sobre si próprio 
- um grande e envolvente desafio para o Insti-
tuto e perfeitamente identificado no Projeto Arte 
de Viver. Uma ação abrangente que possibilita 
às pessoas trabalharem seus conflitos internos, 
suas inseguranças, sua criatividade e seu emo-
cional de forma segura e orientada para que 
construam pilares mais firmes e vínculos afetivos 
mais fortes e duradouros em suas vidas.

O Projeto Arte de Viver, um Concurso Nacional 
de Pintura e Poesia criado em 1998, tem como um 
dos objetivos ser uma ferramenta de valorização 
do trabalho desenvolvido por pacientes portadores 
de esquizofrenia. O projeto está em sua quinta edi-
ção e já movimentou milhares de pessoas, entre 
pacientes e profissionais da saúde que fazem a 
interface direta e indireta no dia a dia do tratamento 
de indivíduos com transtorno mental.

No entanto, este projeto social só é possível com 
a aposta e o envolvimento da Janssen-Cilag, uma 
empresa não apenas comprometida em melhorar 
a qualidade de vida das pessoas, mas em pensar 
em suas famílias e na reintegração de milhares de 
pacientes que buscam, não só a melhoria de sua 
saúde, mas felicidade e bem-estar. São iniciativas 
como esta que engrandecem projetos para unir 
pessoas e arte em um só caminho: a esperança 
de uma vida melhor.

Isso, porque na linguagem da arte, no pincel 
que traduz o sentimento na tela, na letra que 
compõe a poesia não encontramos limites. 
Somos todos um só, fazemos parte do todo e 
nesta simples e bela constatação, podemos nos 
sentir confortáveis, incluídos e vivos.

O V Concurso Nacional de Pintura e Poesia Arte 
de Viver recebeu de todo o Brasil, um acolhimen-
to encantador, que se traduziu em 1.100 trabalhos 
recebidos, entre pinturas e poesias, que para nós, 
significam muito mais do que obras de arte, mas 

www. ladoaladopelav ida.org .br

Oficina Porto Alegre-RS Oficina PROESQ São Paulo-SP Oficina Ribeirão Preto-SP Oficina Salvador-BA
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verdadeiros retratos de vidas repletas de con-
teúdos, feitos para ler e traduzir com o coração.

Os kits de pintura e poesia, partes integran-
tes do concurso, foram produzidos em grande 
volume e distribuídos em clínicas, hospitais, 
centros de tratamento e CAPS. Fazer este 
importante material chegar até as mãos dos pa-
cientes, movimentou um verdadeiro exército de 
profissionais engajados em fazer tudo dar certo. 
A todos eles o nosso sincero agradecimento.  

Para o Instituto Lado a Lado pela Vida esta 
quinta edição teve um significado ainda mais 
especial, pois contou com a realização de oito 
oficinas, que proporcionaram um encontro 
perfeito da arte com a pessoa, do sentimento 
com a liberdade de expressão, da oportunidade 
única com a vontade de realizar. 

Estes encontros reuniram pacientes, médicos 
psiquiatras, terapeutas ocupacionais, psicólogos, 
assistentes sociais, enfermeiros, familiares e 
muitos outros profissionais que fazem um belo 

e grandioso trabalho. E para um projeto como 
este, faz toda a diferença para a sua ampliação, 
crescimento e consolidação. 

As oficinas aconteceram em Salvador–BA, Tagua-
tinga-DF, São Paulo - Capital e Interior, Curitiba-PR, 
Porto Alegre-RS e Belo Horizonte-MG e queremos 
aqui, externar os nossos agradecimentos a todos 
que acolheram o projeto, nos abrindo as portas e o 
coração para juntos, realizar as Oficinas Arte de Viver.

O envolvimento e comprometimento de todos, 
foram fundamentais para que vivenciássemos um 
dia inteiro de atividades de forma produtiva, alegre 
e imbuídos de uma vontade maior: proporcionar o 
melhor para todas estas pessoas que já travam no 
dia a dia o grande desafio da superação. 

Em todas as oficinas, a equipe do Instituto Lado 
a Lado pela Vida esteve presente, incluindo a 
participação fundamental de uma arteterapeuta, 
que orientou e acompanhou todos os pacientes 
nesta contagiante viagem interior que só a arte é 
capaz de proporcionar.                 

“Temos absoluta certeza de que as pinturas e poesias escolhidas para o livro        Arte de Viver serão a voz de todas as pessoas que participaram do concurso.”
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O concurso foi realizado de janeiro a agosto 
de 2012 e com o seu encerramento, a etapa 
seguinte foi reunir todas as fichas técnicas de 
pintura e poesia recebidas via correio ou oficinas 
para a avaliação da Comissão Julgadora.

Esta avaliação foi realizada no dia 28 de 
setembro de 2012 no Museu Brasileiro da Es-
cultura, em São Paulo e, mais uma vez, reuniu 
um time muito especial, composto por artistas 
plásticos, escritores, consultores de arte, com-
positores, cantores, médicos, para durante 
horas, analisar, entender, se emocionar, discutir 
e, finalmente, escolher as 102 pinturas e 50 po-
esias que fariam parte deste livro de arte.

Em meio a uma enorme profusão de cores, 
estilos e traços, a sensação maior de todos os 
membros da Comissão era que cada obra ana-
lisada contava silenciosamente a sua história, 
povoando a sala com elementos que remetiam 
a melancolia, tristeza, desespero, esperança, 
alegria, surpresa, mas acima de tudo, superação.

Superação, porque cada uma destas 1.100 
obras são exemplos de desafios superados, são 
mostras de que é possível sim reescrever uma 
história, mesmo ela sendo a própria vida.   

Temos absoluta certeza de que as pinturas 
e poesias escolhidas para o livro Arte de Viver 
serão a voz de todas as pessoas que participa-
ram do concurso. A todos os participantes, um 
agradecimento especial: vocês são demais! 

E você, que hoje tem em mãos esta preciosidade 
em forma de livro, saiba que se usar o coração 
e a emoção, conseguirá extrair de cada página a 
essência, o toque e um pouquinho da história de 
cada pessoa que dele faz parte. Permita-se esta 
experiência de deixar fluir e absorver não ape-
nas o que os olhos veem, mas o que o coração 
e a alma sentem.   

Instituto Lado a Lado pela Vida
Marlene Oliveira

Presidente           

“Temos absoluta certeza de que as pinturas e poesias escolhidas para o livro        Arte de Viver serão a voz de todas as pessoas que participaram do concurso.”
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A todos os Centros de Atenção Psicosso-

cial – CAPS em todo o Brasil pela mobilização, 

engajamento e acompanhamento do Concurso 

Arte de Viver. Por incentivar todos os pacientes a 

participarem e pelo importantíssimo trabalho de 

acompanhamento clínico e reinserção social dos 

usuários pelo acesso ao trabalho, lazer, exercício 

dos direitos civis e fortalecimento dos laços fami-

liares e comunitários.
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na pessoa de seu diretor, Olívio Guedes, por 

acreditar no projeto Arte de Viver e sua rele-

vância, nos abrindo as portas desta renomada 

instituição para acolher a Reunião da Comis-

são Julgadora de Pintura e Poesia, além de 

outras ideias que só vem ampliar e consolidar 

esta belíssima iniciativa que é o Arte de Viver.

À Ana Georgia Cavalcanti de Melo pelo apoio 

direto e indireto ao projeto Arte de Viver.        
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Centro Psiquiátrico Metropolitano (CPM)
Curitiba – Paraná
Em especial: Ângela Levorato e Maria Lúcia Lacanna

Clínica BomViver
Salvador – Bahia
Em especial: Taís Gonzaga Tavares e Fábia Masca-
renhas Freire

Hospital de Clínicas de Porto Alegre
Porto Alegre – Rio Grande do Sul
Em especial: Jaqueline Ferri Rehmenklau

Hospital Psiquiátrico São Vicente de Paulo
Taguatinga – Distrito Federal
Em especial: Ricardo de Albuquerque Lins, Maria 
Girlene Soares Melo, Leila Maria da Silva e Bruna 
Fassanaro  

Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Ribeirão Preto – São Paulo
Em especial: Maria Cristina Taveira

Instituto de Psiquiatria (IPQ) HC-FMUSP
São Paulo – SP
Em especial: Elko Perissinotti e Ana Laura Alcântara 
Alves 

Instituto Raul Soares
Belo Horizonte – Minas Gerais
Em especial: Ires Celeste Dias Martins Nunes e Mar-
coni Martins da Costa Guedes

PROESQ - EPM
São Paulo – SP
Em especial: Fernanda Vieira Santos, Elaine Vieira e La-
rissa Martini

Hospital Santa Mônica
São Paulo - SP 
Em especial: Eva M. H. Paulino, por tomar a iniciativa 
e realizar um Encontro Arte de Viver para os pacientes.



  Ficha Técnica

 Proponente Instituto Lado a Lado pela Vida  

 Curadoria Marcia Tiburi

 Supervisão Geral Marlene Oliveira 

 Organização e Produção Geral Denise Blaques

 Produção Oficinas  RV Mais Produção e Eventos
  Juliana La Motta
  Mariana Zimbardi

 Logística e Infraestrutura Luciane Flor
  Rosângela Valim
  Alessandra Santos Pereira

 Arteterapia Célia Tambasco Gonçalves

 Coordenação Editorial  Marina Figueira – MTB: 46-432/SP

   Maria Lúcia Botana

 Revisão Marina Figueira

  Vanessa Zampronho

 Projeto Gráfico e Editorial Lado a Lado Design Comunicação e Marketing

 Capa Tiago Bermudez

 Editoração Tiago Bermudez / Ines Hirata / Renato Buti

 Realização Instituto Lado a Lado pela Vida

  www.ladoaladopelavida.org.br - (55 11) 3884-7099

 Relações Institucionais/Minc Ponto & Ação Escritório de Arte

 CTP e Impressão Ipsis Gráfica e Editora

Distribuição

Avenida Nove de Julho, 3228, Conj. 1407, Jardim Paulista 
CEP: 01406-001 – São Paulo/SP – PABX: (55 11) 3884-7099 - www.ladoaladopelavida.org.br

www.facebook.com/institutoladoaladopelavida

 É vedada a reprodução ou cópia sem autorização expressa do proponente.



V
 C

on
cu

rs
o 

N
ac

io
na

l d
e 

P
in

tu
ra

 e
 P

oe
si

a

www.ladoaladopelavida.org.br

Capa.indd   1 05/11/2012   17:21:29


	Capa final-bx
	livro-5-Arte-de-Viver
	4Capa final-bx

