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SANTO NÓS

Santo eu

Santo nós

Satã eles

Satã vós



INVENTE ASAS

Se tem dúvida, espera, arruma os cabelos, 

recomeça. 

Se tem dúvida, olha para o horizonte, para 

o próprios pés e para o outros.

Se tem dúvida, anda para frente até 

encontrar uma palavra, um sentido ou um 

pão de queijo. 

Se tem dúvida, chora um rio, um mar e 

aprende um novo modo de navegar. 

Se tem dúvida, invente asas, um voo e 

pegue estrelas do céu para colecionar. 

É tempo de sair dos escombros, olhar o sol 

pulando nos ombros e caminhar.







Celebrando o encontro entre J. Borges e Pedro 
Muriel “Numa Esquina dos Trópicos” foi pensado 

e desenvolvido como um livro-objeto. 

O conteúdo dessa caixa reúne em seu projeto 
editorial, acervo exclusivo de xilogravuras de J. 

Borges e textos originais de Pedro Muriel 
apresentados em 46 cartões-poema.
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CHICO MENDONÇA



"A arte, de maneira geral, não vai 
resolver todos os problemas do mundo, 
felizmente ou infelizmente, nunca vou 
saber dizer. Entretanto, ela nos faz 
respirar. É nesse intervalo que a gente se 
reinventa e ganha fôlego para enfrentar o 
cair e levantar cotidiano." A arte nos faz 
respirar. Pedro Muriel.

Pedro Muriel é brasileiro, original de Belo 
Horizonte, Minas Gerais e seu trabalho 
autoral envolve as narrativas de sua 
experiência cotidiana. Formado em 
relações internacionais sua atuação 
profissional define como território as 
trocas culturais e as diversidades 
incluindo importantes temas como a 
acessibilidade, os direitos humanos, a 
literatura e a arte.  
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UM SONHO DE CADA VEZ

Não tenho abismos crescendo dentro de 

mim, todo dia eu liberto o peso da alma na 

beira do precipício e desenho uma 

imensidão no próximo passo. Sempre 

pisando mais devagar, vivendo mais livre e 

abraçando mais forte. Já não quero 

complicar palavras, meu destino quer que 

elas entrem em qualquer peito. Derreto um 

preconceito, adoço um caminho e está 

tudo em seu devido lugar, um sonho de 

cada vez.
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Celebrando o encontro entre J. Borges e Pedro Muriel, “Numa 
Esquina dos Trópicos” foi pensado e desenvolvido como um 
livro-objeto. O conteúdo desta caixa reúne em seu projeto editorial, 
um acervo exclusivo de xilogravuras de J. Borges e textos originais 
de Pedro Muriel, apresentados em 41 cartões-poema. Também 
acompanham a publicação 01 cartão-prefácio e 01 cartão ficha 
técnica/catalográfica.

Um livro de Pedro Muriel e J.Borges.
Pedro Muriel é brasileiro, original de Belo Horizonte, Minas Gerais. 
Seu trabalho autoral envolve as narrativas de sua experiência 
cotidiana. Formado em relações internacionais sua atuação 
profissional define como território as trocas culturais e as diversi-
dades, incluindo importantes temas como a acessibilidade, os 
direitos humanos, a literatura e a arte.  

José Francisco Borges, mais conhecido como J. Borges, é um 
dos mestres do cordel e o xilogravurista brasileiro mais reconhecido 
no mundo. Dentre algumas de suas premiações, J. Borges possui a 
comenda da Ordem do Mérito Cultural, oferecida pelo Ministério da 
Cultura do Brasil; o título de patrimônio vivo do Estado de Pernam-
buco e o prêmio Ação Educativa/Cultural oferecido pela UNESCO. 
Pelo reconhecimento de seu trabalho, J. Borges foi um dos artistas 
escolhidos para ilustrar o Calendário Anual das Nações Unidas no 
ano de 2002. 


