
Em comemoração ao Dia do Médico (18/10) e a Semana Nacional do Livro e 

da Biblioteca (23/10 a 29/10) está sendo realizada na Biblioteca Setorial do CCS - 

Medicina a Exposição de livros e de Poesia de Lombada da produção literária 
catarinense de nossos médicos: alguns recortes.  

O acervo foi selecionado a partir da produção literária de alguns médicos 

catarinenses ou que residem em Santa Catarina disponíveis na BU/UFSC. Tendo 

como tema Entre o Estetoscópio e a Pena pretendeu-se mostrar o outro lado do 

profissional muitas vezes desconhecido da sociedade. 

Achou-se interessante montar a POESIA DE LOMBADA --Spine Poetry em 

inglês-  já que é “a arte de empilhar livros de modo que seus títulos unidos formem um 

texto coerente, muitas vezes de cunho poético” (http://euqueacho.com.br/spine-poetry-

a-poesia-de-lombada/). Abaixo as composições: 

 

XXX Sonetos                  (Jose Paulo Drummond) 

[De] Dr. Benjamin          (Armando d’Acampora) 

[O] Caboclo, primo pobre e doutor          ( Polydoro Ernani de São Thiago) 

[Que tem] Medo de injeção          (Murilo Capella) 

[D]Os Residentes            (Holdemar Menezes) 

 

Cantos e desencantos        (Arthur Pereira e Oliveira) 

Ainda [que] Sonetos             (Jose Paulo Drummond) 

[À] Catarina, meu amor           (Jose Paulo Drummond) 

 [D]A Massambu         (Duarte Paranhos Schutel) 

 

Poemas            (Luis Delfino) 

Rascunhos & Ensaios          (Polydoro Ernani de São Thiago) 

[Da] Insatisfação           (Arthur Pereira e Oliveira) 

[D]Os Eleitos para o sacrifício    (Holdemar Menezes) 

[N]A Coleira de Peggy        (Holdemar Menezes) 

 

 [Em] Um ônibus e quatro destinos        (Holdemar Menezes e outros) 

 [N]as Estações do amor            (Jose Paulo Drummond) 

 [Os] melhores poemas                  (Luis Delfino) 
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[E] Poesia completa                   (Luis Delfino) 

[De] Abelhas e Vaga – Lumes             (Henrique Prisco Paraiso) 

 

Poesia Solidária              (Jose Paulo Drummond) 

[E] Poesia completa             (Luiz Delfino)  

[Do] Canto liberto        (Arthur Pereira e Oliveira) 

[De] Kafka o outro              (Oliveira de Menezes) 

[N]a Maçã triangular        (Holdemar Menezes) 

 

Convidamos você a visitar nossa exposição no horário das 8 as 18h na 
Biblioteca Setorial do CCS Medicina localizada no HU. 


