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EDITORIAL 
LITERATURA E HISTÓRIA 

O diálogo entre a história e a 
literatura, enquanto objeto de estudo, é 
assunto que sempre me motivou e instigou. 
Penso: o que é mais importante?  A poesia 
que encerra filosofia de vida, elevação de 
alma, caráter universal e fala de verdades 
possíveis ou desejos incontroláveis? Ou a 
história como ciência e método  que permite 
adquirir  e transmitir conhecimentos relativos 
à evolução  e ao passado da humanidade?  

A literatura preocupa-se com a beleza 
e o efeito emocional que as palavras 
despertam no leitor. Mas vai além de um 
fenômeno estético, de uma manifestação 
cultural. A literatura tem permitido ao 
historiador assumi-la como espaço de 
pesquisa,. Mesmo o literato que escreve 
sem compromisso com a verdade dos fatos 
tem inegável responsabilidade. Através dos 
textos artísticos o leitor recupera imagens, 
encontra outras imagens e formas diferentes 
de conceber o mundo..A literatura registra 
os fatos novos da realidade com sentimento 
e sinceridade. 

Temos de reconhecer que obra 
literária é uma evidência histórica que 
necessita ser interrogada. Como toda forma 
de conhecimento contém elementos de 
imaginação e ficção. A literatura pode ser 

considerada como uma leitora privilegiada 
dos acontecimentos históricos.  

Relendo obras de Machado de Assis, 
de José de Alencar, Mário de Andrade e 
Jorge Amado, entre outros, não podemos 
ignorar que a obra literária marca  tempo e 
espaço; é uma evidência histórica. A 
literatura é, pois, uma fonte para o 
historiador porque lhe dará acesso especial 
ao fantástico, permitindo-lhe enxergar traços 
e pistas que outras fontes não lhe dariam. 
Apropriando-se do ilusório que toda ficção 
oferece o historiador faz emergir do 
esquecimento uma compreensão do real e  
apropria-se da verdade. Literatura é a arte 
de criar e recriar textos, de compor ou 
estudar escritos artísticos. 

Assim, tanto a literatura quanto a 
história são narrativas que têm o real como 
referência construindo sobre ele nova 
versão, podendo até ultrapassá-lo. Ao 
escolher fatos que merecem destaque o 
historiador também inventa, comete 
omissões e muitas vezes modificações na 
construção de sua narrativa. 

Historiografia e narrativa de ficção são 
formas de conhecimento. A literatura não é 
manifestação puramente estética, nem a 
história discurso essencialmente científico. 

Regina Menezes Loureiro 
Segredo 

Carlos Drumond de Andrade-  
1960 - ANTOLOGIA POÉTICA 

A poesia é incomunicável.  
Fique torto no seu canto.  
Não ame.  
      Ouço dizer que há tiroteio  
       ao alcance do nosso corpo.  
       É a revolução?o amor?  
       Não diga nada.  
Tudo é possível, só eu impossível.  
O mar transborda de peixes.  
Há homens que andam no mar  
como se andassem na rua.  
Não conte.  
        Suponha que um anjo de fogo  
        varresse a face da terra  
        e os homens sacrificados  
        pedissem perdão.  
        Não peça.  

 

31 de outubro de 1902, nasce em Itabira do Mato Dentro, MG, o 

nono filho do fazendeiro Carlos de Paula Andrade e Dona Julieta 

Augusta De Paula Drumond de Andrade. Com uma ampla obra que 

transita entre a poesia e o conto, Drummond escreveu 

incansavelmente até o fim de sua vida. Uma mente tão criativa e 

produtiva que, mesmo depois de sua morte, ainda foram 

lançados diversos materiais inéditos de sua autoria. E você: 
O que você faz com as pedras do 

caminho? 

Calendário de atividades regulares do IHGES/ 2009 
 NOVEMBRO 2009 
Dia 11 - Quarta-feira 16:30 hs - reunião ordinária 
Dia 25 - Quarta-feira 16:30 hs - reunião ordinária 
 DEZEMBRO 2009 
Dia 09 - Quarta-feira 16:30 hs - reunião ordinária 
Dia 16 - Quarta-feira 17:00 hs - Dezembrada 

INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DO ESPÍRITO 
SANTO Av. Republica, 374 - Parque Moscoso – (27) 3223-
5934  www.ihges.com.br.  



TIRE SUAS DÚVIDAS DE PORTUGUÊS 
A – À – Ã – HÁ -   É bom que não haja confusão entre 
elas.                                                                            “A” 
será artigo definido feminino singular se aparecer antes 
de substantivo. Inúmeras vezes pode ser substituído por 
“uma”. Ex: A menina é bonita. 
Será preposição se significar “para”. Exs: Vou a 
Vitória. Contas a pagar. 
Será pronome pessoal feminino do caso oblíquo, da 
terceira pessoa, se significar “ela”. Normalmente 
funciona como objeto direto. Ex: Eu a vi na cidade. 
“À” é fusão da preposição “a” com o artigo “a”. Exs: 
Dei um livro à aluna. Maria deu à luz um belo menino. 
Pode ocorrer a fusão do “a” preposição com o “a” 
inicial de palavra. Ex: Dei um presente àquela moça e 
outro àquele rapaz. 
Desde 1943, o som “an” no final de palavra é 
representado por “ã”. Dessa forma se deverá escrever: 
avelã, cortesã, fã, ímã, irmã, Ivã, romã, Tarzã. 
Não se deve confundir “há” (verbo haver) com a 
preposição “a”. Quando se trata de tempo futuro, a 
preposição se impõe. Ex: Daqui a vinte dias farei 
aniversário. 
Se se trata de tempo passado, usa-se “há” Ex: Há muito 
tempo não o vejo. O verbo haver no caso tem sentido de 
“ fazer”. 
O verbo haver pode ser pessoal ou impessoal. Como 
pessoal é sinônimo do verbo “ter”. Ex: Ela há de 
sobreviver. 
Como impessoal, é sinônimo de “existir”. Ex: Há alunos 
indisciplinados. 
Muita atenção para o fato de que, no caso, o verbo 
“haver” é invariável; substituindo-o pelo verbo 
“existir”, mister se faz a variação. Ex: Existem alunos 
indisciplinados. 
ABAIXO-ASSINADO -    Significa requerimento. Ex: 
Os alunos entregaram um abaixo-assinado ao diretor. 
“Abaixo assinado” pode aparecer sem hífen. No caso é 
simples aposição, no final, do nome de uma pessoa que 
elaborou o documento, sem nada pleitear, apenas a título 
de esclarecimento. Ex: José Jairo, abaixo assinado, 
declara ser brasileiro e maior. Após a declaração, sua 
assinatura será aposta. 
Gualberto Bruno de Andrade 
E-mail – gbandrade-escritor@hotmail.com 
Este é o começo de um novo livro que pretendo 
lançar. Estou à disposição de quem queira enviar 
sugestões, corrigir erros, ou pedir esclarecimentos. 
Meu carinhoso abraço. 

FINGIR A REVELAÇÃO 

O sorriso esconde a maneira simplificada 
de ver a vida escoar. Os dedos apertados 
esbranquiçam as juntas. O sorriso é máscara 
aderente ao inferno – o pior – por onde passo. 
 
Finjo. Surpreendo a areia desfeita em passos. 
Escondo na revelação a face entrevista.  
(Pedro Du Bois, inédito) 
 

 

 
PRÓLOGO 

Cioso do ciúme escalado em montanhas 
atinjo o cume e revejo o universo permitido 

à altitude. A falta de ar confunde 
o exterior da jornada. Retorno e conto 
dos perfumes não percebidos e cores 
brancas sobre o renascer do espaço. 

 
Avesso ao despropósito, recuo palavras 
em calabouços não refreados. Apostas 

na abstração do esforço. Macia 
forma de me fazer a máscara. 

 (Pedro Du Bois, inédito) 

MENINOS DE ONTEM   
- Minha velha, nossos compadres chegarão amanhã. 
- De onde? 
- Do estrangeiro. Esqueceu-se que eles viajaram no 
mês passado? 
- Sinceramente, não sabia disso. 
- Claro que sabia! Você é que está muito esquecida.  
- Ah, meu velho... Amanhã, sem falta, marcarei 
consulta com o meu geriatra, de onde jamais eu 
devia ter me dado alta. 
- É muito bom mesmo! Você não presta atenção no 
que falo e não se lembra de nada nesta vida.  
- Que tal marcar consulta para nós dois? Aliás, você 
podia ter ido comigo, desde quando fui pela 
primeira vez. 
- Eu, hein! Quem precisa é você! E por falar nisso, 
temos ortopedista hoje, às dezessete horas.  
-Você tem certeza, meu velho?  
- Claro! A atendente ligou ontem e confirmei.  
Vamos fazer o seguinte: você irá à frente e, quando 
lhe chamarem, ligue e eu vou imediatamente. Daqui 
lá são cinco minutos. Estou terminando de ver o 
meu querido Vasco, na tevê. 
Dito e feito. 
-Boa tarde. Sou paciente do Dr. José.  
- Mas hoje ele não trabalha aqui, minha senhora.  
- Uai! Não foi você que telefonou para o meu 
esposo?  
- Foi, sim. Disse-lhe que a consulta de vocês será 
segunda-feira.  
- Muito obrigada. Vou avisá-lo. 
Meu velho, qual é o dia que você quer que eu 
marque a nossa consulta com o meu geriatra? 
- Jesus Cristo, dê-me paciência!!! Quantas vezes lhe 
falei que não preciso disso?! Esqueceu-se de novo?! 
-Onde você está?! 
- Estou saindo da clínica ortopédica. 
- Já?! Por que não me ligou?!  
- Porque a nossa consulta será na semana que vem.  

Anna Célia Dias Curtinhas- Vitória-ES  
 


