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História em sala de aula é a literatura
Um texto literário, lido ou 
ouvinte/leitor. Assim a história
além da imaginação e socializa
com o hoje e projeta o cidadão
A leitura histórica leva o leitor
escritores que desejam desvendar
Literatura histórica é reflexão,
É despertencimento! O sujeito
retorna mais enriquecido e criativo
Com um livro na mão, o leitor
constrói o futuro. Pode até chegar
história e as origens da sociedade.
Quando o sujeito se apropria 
conhece a cultura de outros povos
deveres. Está pronto para exercer
O conhecimento histórico literário
compreensão e possíveis soluções
Quando eu apresentava algum
fundamental muitas vezes ouvia:
Cabe a nós, escritores e agentes
didáticas para trabalhar, propiciando
como pessoas capazes de discernir
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EDITORIAL 
 

literatura exercendo uma de suas múltiplas facetas.
 em forma de contação de histórias, conquista

história exerce seus objetivos enquanto expõe 
socializa pessoas de diferentes meios e territórios; liga
cidadão a um outro lugar, assim como, para um outro

leitor a desejar conhecer novas culturas.  É fonte
desvendar o mundo em transformação.  

reflexão, é alimento da alma.  
sujeito sai da zona de conforto, se entrega, volta

criativo para uma volta mais prazerosa ao seu 
leitor coloca-se em movimento, parte do hoje

chegar ao mar ou às montanhas de uma terra
sociedade.  

 do conhecimento histórico/científico, se desen
povos e é capaz de exercer com maior clareza

exercer responsabilidades como cidadão.   
literário possibilita enfrentamentos seguros e

soluções para aspectos da realidade.  
algum texto nas aulas de história para meus
ouvia: - isto aconteceu realmente? 
agentes de mudanças, descobrir novas e diferentes

propiciando uma abordagem significativa, considerando
discernir de forma consciente o conhecimento adquirido

 

 

facetas.  
conquista de imediato o 

 novos caminhos para 
liga e conjuga o ontem 

outro tempo.  
fonte de inspiração para 

volta-se para o outro e 
 Eu! 

hoje para o passado e 
terra distante, aprecia a 

desenvolve socialmente, 
clareza os seus direitos e 

e responsáveis para a 

meus alunos do ensino 

diferentes abordagens 
considerando os ouvintes 

adquirido.  
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                                                                  José 
                          Carlos Drummond de Andrade
 
E agora José? 
A festa acabou,  
a luz apagou,  
o povo sumiu,  
a noite esfriou,  
e agora, José? 
e agora você? 
você que é sem nome 
que zomba dos outros, 
você que faz versos,  
que ama, protesta? 
e agora, José? 

Está sem mulher, 
está sem discurso, 
está sem carinho, 
já não pode beber, 
já não pode fumar, 
cuspir já não pode, 
a noite esfriou, 
o dia não veio, 
o bonde não veio, 
o riso não veio, 
não veio utopia 
e tudo acabou 
e tudo fugiu 
e tudo mofou, 
e agora, José? 

E agora, José? 
sua doce palavra, 
seu instante de febre, 
sua gula e jejum, 
sua biblioteca, 
sua lavra de ouro, 
seu terno de vidro, 
sua incoerência, 
seu ódio – e agora? 

  

E agora, José?
Se você gritasse,
se você gemesse,
se você tocasse
a valsa vienense,
se você dormisse, 
se você cansasse,
se você cansasse,
se você morresse,
mas você morresse...
mas você não morre
você é duro José!

            
 
 

Como disse um amigo Barrense: “trocentos policiais armados fechando ruas, tentando atrapalhar o nosso carnaval 
caseiro amistoso. Atrapalhou. Todo mundo vacinado e nenhuma ocorrência policial, num lugar aberto, onde a 
constante maresia corre do mar. ”Será esta ação policial impróprio reflexo da era do “putinismo”?
primeiro lugar? -  “Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós” 
barrense Rubinho Gomes pontifica: “Bas
bombeiro apaga o fogo.... Né? Durante o carnaval a Arte está mais na rua do que em outro lugar: nas músicas, danças, 
roupas, performances, mas principalmente, no espírito. Ao anunciar
carnaval. ” Vivemos dias mágicos de comunhão, de tolerância, de criatividade e de espontaneidade. Talvez o carnaval 
seja, no Brasil, o lapso mais cristão do ano. É um evento cultural fantástico que revela desenv
extraordinário. A convivência que ele propicia entre cidadãos de origens diversas (inclusive estrangeiros) tem sido 
objeto de estudo e admiração, de nações desenvolvidas que vivem atormentadas com conflitos internos graves, que se 
aprofundam com o tempo, afastando as pessoas, criando guetos, reservas e muros.

 Kleber Galvêas, pintor  
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Carlos Drummond de Andrade 

  

 E AGORA?
A pandemia acabou,
a vida venceu,
nada se apagou,
e você escreveu,
você tem um nome,
e povo tá aí! 
tem até sobrenome!
Vamos recomeçar?
Literatura não 
A  gente quer mostrar
o livro, corre... corre...
e assim sobreviverá!

 

O pintor Di Cavalcante
artistas que 
polêmica Semana de Arte Moderna, 
assim a descreveu:
“Seria uma semana de escândalos 
literários e artísticos, de meter os 
estribos na barriga da burguesinha 
paulista”. 
A proposta neste 2022 deve ser uma 

NOVA SEMANA DA ARTE 
MODERNA.
Merecemos!

 

Com a chave na mão, 
Quer abrir a porta,  
não existe porta; 
quer morrer no mar, 
mas o mar secou; 
quer ir para Minas,  
Minas não há mais. 

E agora, José? 
Se você gritasse, 
se você gemesse, 
se você tocasse 
a valsa vienense, 
se você dormisse,  
se você cansasse, 
se você cansasse, 
se você morresse, 
mas você morresse... 
mas você não morre 

é duro José! 
Sozinho no escuro 
qual bicho-do-mato, 
sem teogonia, 
sem parede nua 
para se encostar, 
sem cavalo preto 
que fuja a galope, 
você marcha, José! 

            José, para onde? 

Como disse um amigo Barrense: “trocentos policiais armados fechando ruas, tentando atrapalhar o nosso carnaval 
caseiro amistoso. Atrapalhou. Todo mundo vacinado e nenhuma ocorrência policial, num lugar aberto, onde a 

maresia corre do mar. ”Será esta ação policial impróprio reflexo da era do “putinismo”?
“Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós” - como diz a música da

barrense Rubinho Gomes pontifica: “Baseado na liberdade, cada um tem o seu papel”. Polícia vigia, povo brinca, 
Durante o carnaval a Arte está mais na rua do que em outro lugar: nas músicas, danças, 

roupas, performances, mas principalmente, no espírito. Ao anunciar o beijo pedimos: “Não me leve a mal, hoje é 
carnaval. ” Vivemos dias mágicos de comunhão, de tolerância, de criatividade e de espontaneidade. Talvez o carnaval 
seja, no Brasil, o lapso mais cristão do ano. É um evento cultural fantástico que revela desenv

propicia entre cidadãos de origens diversas (inclusive estrangeiros) tem sido 
objeto de estudo e admiração, de nações desenvolvidas que vivem atormentadas com conflitos internos graves, que se 

am com o tempo, afastando as pessoas, criando guetos, reservas e muros.  
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E AGORA? 
A pandemia acabou, 
a vida venceu, 
nada se apagou, 
e você escreveu, 
você tem um nome, 

 
tem até sobrenome! 
Vamos recomeçar? 
Literatura não morre... 
A  gente quer mostrar 
o livro, corre... corre... 
e assim sobreviverá! 

 

 

Di Cavalcante, um dos 
artistas que expôs sua obra na 
polêmica Semana de Arte Moderna, 
assim a descreveu: 
“Seria uma semana de escândalos 
literários e artísticos, de meter os 
estribos na barriga da burguesinha 

A proposta neste 2022 deve ser uma 
NOVA SEMANA DA ARTE 

MODERNA. 
Merecemos! 

Como disse um amigo Barrense: “trocentos policiais armados fechando ruas, tentando atrapalhar o nosso carnaval 
caseiro amistoso. Atrapalhou. Todo mundo vacinado e nenhuma ocorrência policial, num lugar aberto, onde a 

maresia corre do mar. ”Será esta ação policial impróprio reflexo da era do “putinismo”?   O povo em 
como diz a música da Imperatriz Leopoldinense. O 

eado na liberdade, cada um tem o seu papel”. Polícia vigia, povo brinca, 
Durante o carnaval a Arte está mais na rua do que em outro lugar: nas músicas, danças, 

o beijo pedimos: “Não me leve a mal, hoje é 
carnaval. ” Vivemos dias mágicos de comunhão, de tolerância, de criatividade e de espontaneidade. Talvez o carnaval 
seja, no Brasil, o lapso mais cristão do ano. É um evento cultural fantástico que revela desenvolvimento humano 

propicia entre cidadãos de origens diversas (inclusive estrangeiros) tem sido 
objeto de estudo e admiração, de nações desenvolvidas que vivem atormentadas com conflitos internos graves, que se 
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Suzi Nunes  
 

 

 

São Pedro do Itabapoana tem sua história marcada por intensa vida cultural e política, destacando
pela leitura, pelas reuniões de caráter religioso ou cívico, eventos que reuniam sempre um número expressivo de pessoas.
 

O calçamento central em pedras pé
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 Sitio histórico de são Pedro do Itabapoana 
O distrito de São Pedro do Itabapoana foi o segundo município mais 
populoso do estado até o final da década de 20, 
importantes do Espírito Santo até 1930
passou a ser a sede do município e São Pedro do Itaba
ser seu distrito, até hoje, preserva a arquitetura do século XIX, com 
casarões e fazendas com arquitetura proveniente do ciclo do café.
 

tem sua história marcada por intensa vida cultural e política, destacando
pela leitura, pelas reuniões de caráter religioso ou cívico, eventos que reuniam sempre um número expressivo de pessoas.

 

calçamento central em pedras pé-de-moleque, fazem parte do cenário e é um deslumbre.

PÁGINA 3 

 

 

Sitio histórico de são Pedro do Itabapoana  
O distrito de São Pedro do Itabapoana foi o segundo município mais 
populoso do estado até o final da década de 20,  um dos  mais 

1930, quando Mimoso do Sul 
passou a ser a sede do município e São Pedro do Itabapoana passou a 

, até hoje, preserva a arquitetura do século XIX, com 
casarões e fazendas com arquitetura proveniente do ciclo do café. 

tem sua história marcada por intensa vida cultural e política, destacando-se o gosto pela música, 
pela leitura, pelas reuniões de caráter religioso ou cívico, eventos que reuniam sempre um número expressivo de pessoas. 

e é um deslumbre. 
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 MANIA DE POETA
        Lucilia Dec
 
Não mais curvado ao medo de se expor,
exprime por escrito os seus lamentos...
Liberto, enfim, do antigo e vão temor,
revela o sentimento aos quatro ventos!
 
Ao versejar imprime tanto ardor,
que as entrelinhas gritam seus intentos
– tocar o coação “d
e esconjurar, deveras, os tormentos!
 
Nessa verdade mescla a fantasia
porque se entrega à mais fiel mania:
– dar colorido ao verso, intensamente!
 
E, se a poesia for multiplicada,
verá cada palavra compensada,
por comungar com muitos o que 
 

 

 Edy Soares 

     Quando trazemos um filho à vida, é como se nos despertássemos dentro um mundo de infinitas e 
novas perspectivas. A cada vez que lambemos a cria, pensamos: esse é o meu menino. Aos poucos 
nossa frágil cria vai se encorpando ganhando notoriedade por onde passa e tomando rumos que 
jamais imaginávamos e, então, pensamos... Esse, é o meu menino!... Não importa o tamanho que 
fique, as batalhas que trave, os louros colhidos... Aos meus olhos, ele é o meu etern
assim também se sente o poeta que tira das entranhas o seu novo rebento, e o encaminha ao mundo 
maravilhoso dos leitores. Às vezes menos, às vezes mais lido; às vezes toma notoriedade de 
proporções inimagináveis e as vezes ganha quase a im
a totalidade da contagem de tempo e o tempo, em sua imortalidade, se encarrega de apagar, mesmo 
que muito duradoura, qualquer coisa, concreta ou abstrata, que precise ser lembrada para a 
continuidade de sua existência..., mas, aos olhos do poeta, é tão somente o seu rebento. Assim como 
o pai não cria o filho para si, mas para o mundo, mesmo sendo ele o seu eterno menino, o poeta não 
escreve tão somente para si, mas para o deleite dos que amam a boa leitura 
maravilhoso da poesia. É diante dos olhos e do apreço dos leitores que seu rebento ganha a 
verdadeira existência e, sem a leitura é condenado prematuramente à morte...
        
      Edy Soares 13/02/2022 
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MANIA DE POETA 
Lucilia Decarlli 

Não mais curvado ao medo de se expor, 
exprime por escrito os seus lamentos... 
Liberto, enfim, do antigo e vão temor, 
revela o sentimento aos quatro ventos! 

Ao versejar imprime tanto ardor, 
que as entrelinhas gritam seus intentos 

tocar o coação “daquele” amor 
e esconjurar, deveras, os tormentos! 

Nessa verdade mescla a fantasia 
porque se entrega à mais fiel mania: 

dar colorido ao verso, intensamente! 

E, se a poesia for multiplicada, 
verá cada palavra compensada, 
por comungar com muitos o que sente!... 

 

Quando trazemos um filho à vida, é como se nos despertássemos dentro um mundo de infinitas e 
novas perspectivas. A cada vez que lambemos a cria, pensamos: esse é o meu menino. Aos poucos 

ria vai se encorpando ganhando notoriedade por onde passa e tomando rumos que 
jamais imaginávamos e, então, pensamos... Esse, é o meu menino!... Não importa o tamanho que 
fique, as batalhas que trave, os louros colhidos... Aos meus olhos, ele é o meu etern
assim também se sente o poeta que tira das entranhas o seu novo rebento, e o encaminha ao mundo 
maravilhoso dos leitores. Às vezes menos, às vezes mais lido; às vezes toma notoriedade de 
proporções inimagináveis e as vezes ganha quase a imortalidade... digo quase, pois o imortal atravessa 
a totalidade da contagem de tempo e o tempo, em sua imortalidade, se encarrega de apagar, mesmo 
que muito duradoura, qualquer coisa, concreta ou abstrata, que precise ser lembrada para a 

a existência..., mas, aos olhos do poeta, é tão somente o seu rebento. Assim como 
o pai não cria o filho para si, mas para o mundo, mesmo sendo ele o seu eterno menino, o poeta não 
escreve tão somente para si, mas para o deleite dos que amam a boa leitura 
maravilhoso da poesia. É diante dos olhos e do apreço dos leitores que seu rebento ganha a 
verdadeira existência e, sem a leitura é condenado prematuramente à morte... 
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Lucília Decarl 

Quando trazemos um filho à vida, é como se nos despertássemos dentro um mundo de infinitas e 
novas perspectivas. A cada vez que lambemos a cria, pensamos: esse é o meu menino. Aos poucos 

ria vai se encorpando ganhando notoriedade por onde passa e tomando rumos que 
jamais imaginávamos e, então, pensamos... Esse, é o meu menino!... Não importa o tamanho que 
fique, as batalhas que trave, os louros colhidos... Aos meus olhos, ele é o meu eterno menino. Ah!... 
assim também se sente o poeta que tira das entranhas o seu novo rebento, e o encaminha ao mundo 
maravilhoso dos leitores. Às vezes menos, às vezes mais lido; às vezes toma notoriedade de 

ortalidade... digo quase, pois o imortal atravessa 
a totalidade da contagem de tempo e o tempo, em sua imortalidade, se encarrega de apagar, mesmo 
que muito duradoura, qualquer coisa, concreta ou abstrata, que precise ser lembrada para a 

a existência..., mas, aos olhos do poeta, é tão somente o seu rebento. Assim como 
o pai não cria o filho para si, mas para o mundo, mesmo sendo ele o seu eterno menino, o poeta não 
escreve tão somente para si, mas para o deleite dos que amam a boa leitura e para o mundo 
maravilhoso da poesia. É diante dos olhos e do apreço dos leitores que seu rebento ganha a 


