APRESENTAÇÃO DO PROJETO “POESIA NO HCPA: O IMPOSSÍVEL CARINHO”
A idealização de realizar um volume de poemas do HCPA surgiu com o lançamento de
vários livros de literatura por autores do HCPA na Feira do Livro de Porto Alegre, em
2013. Semanas após, foi realizado evento cultural no Auditório do HCPA, constando de
apresentação dos autores em mesa-redonda e sarau de poemas. Foram convidados
profissionais, funcionários e alunos para a leitura dos textos, havendo uma participação
espontânea sem ensaios que lotou as dependências do anfiteatro com grande
aceitação pelos presentes.
A linguagem poética, em que pese o aparente conflito com a velocidade da informação
dos acontecimentos no mundo atual, tem precedência nas primeiras falas cantadas da
criança e possivelmente constou do linguajar dos povos primitivos, havendo alguns
indícios nas tábuas de argila que circulavam entre os primeiros indivíduos da civilização
mediterrânea, há 3.500 anos a.C. Ela seria uma manifestação integrada entre as partes
mais elaboradas de nossa consciência nos hemisférios cerebrais com os porões
subconscientes do tálamo, hipotálamo e hipocampo, onde estariam registradas as
informações das emoções do indivíduo. Especula-se que possa ser transmitida de
gerações. A criatividade aí encontraria a sua expressão maior e se comunicaria de
modo semelhante nas demais manifestações artísticas.
Pelo interesse encontrado nos diversos setores do hospital, seja em salas de aula,
oficinas e na abordagem mais humana dos pacientes, tão presente em nossa
instituição e na ausência de iniciativa similar, julgamos ser legítima e oportuna a edição
de um primeiro livro sobre “Poesia no HCPA”.

Os exemplares da edição, além de

indexados na Biblioteca Nacional para conferir originalidade e qualificação, serão
distribuídos a grande população de provedores de atenção e aos usuários do hospital,
permanecendo disponível à comunidade.
Desde janeiro de 2015, tem se reunido grupo informal de professores, funcionários e
alunos e foi constituída uma comissão para desenvolver o projeto, estando em estudo
a realização das seguintes atividades e cronogramas:
1) Concurso de Poemas (01/07/2015 – 31/12/2015); 2) Mini-Saraus (II Semestre 2015
– I Semestre 2016); 3) Evento Premiação Concurso Poesia (31/03/2016); 4) Edição do

Livro de Poemas (II Semestre de 2016); 4) Avaliação de impacto cultural do projeto
mediante a aplicação de questionários semestrais, via sistema de intranet do HCPA,
que irá noticiar, informar e receber os materiais poéticos submetidos e os resultados
periódicos dos questionários (II Semestre de 2015 – II Semestre de 2016).
O Projeto “POESIA NO HCPA: O IMPOSSÍVEL CARINHO” estará sendo instalado no 45º
ano de fundação do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. A data escolhida, 01/07/2016,
às 13:00 horas. O nome, em homenagem a poema de Manuel Bandeira.

