
AS ACADÊMICAS
 

JUL
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                      

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

À BISA ZEZÉ  
 
Mãe, tu foste a rainha florida dos meus dias risonhos, 
Alma delicada e amada por tua força e determinação. 
Religião que sigo e me deixa feliz para
Imagem raiz, pedra, chão, rainha de toda uma vida é só coração
Ardente, amiga e conselheira me revelou o paraíso.
 
Jovem professora, na fazenda Panorama, quanta dedicação! 
Ordenou a vida, estudou, era Mest
Sabia que o estudo era a coisa mais rica deste mundão.
És agora e rainha do céu, morando pertinho de Deus.
 
Mestra, ao plantar roseiras, foste mãe rainha florida
E colheu, por entre espinhos, flores tenras de gratidão
Na rigidez de seus braços a nobreza de sua obra, tão querida.
Eu ouvia tuas preces, falava só de amor, era só coração!
Zelosa, independente lutou por nobres ideais.
E pergunto: - por que Deus permite que as mães se vão?
Serás agora Mãe, a minha rainha lá no
 

INFÂNCIA 
Carlos Drummond de Andrade 
 
“Meu pai montava a cavalo, ia para o campo.
Minha mãe ficava sentada cosendo.
Meu irmão pequeno dormia. 
Eu sozinho menino entre mangueiras
lia a história de Robinson Crusoé, 
comprida história que não acaba mais.
 
No meio-dia branco de luz uma voz que aprendeu
a ninar nos longes da senzala – e nunca se esqueceu
chamava para o café. 
Café preto que nem a preta velha 
café gostoso 
café bom. 
 
Minha mãe ficava sentada cosendo 
olhando para mim: 
– Psiu… Não acorde o menino. 
Para o berço onde pousou um mosquito.
E dava um suspiro… que fundo! 
 
Lá longe meu pai campeava 
no mato sem fim da fazenda. 
 
E eu não sabia que minha história 
era mais bonita que a de Robinson Crusoé.”
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EDITORIAL 
 

ãe, tu foste a rainha florida dos meus dias risonhos,  
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QUANDO AS CRIANÇAS BRINCAM 

        Fernando Pessoa
 
“Quando as crianças brincam
E eu as ouço brincar,
Qualquer coisa em minha alma
Começa a se alegrar.
 
E toda aquela infância
Que não tive me vem,
Numa onda de alegria
Que não foi de ninguém.
 
Se quem fui é enigma,
E quem serei visão,
Quem sou ao menos sinta
Isto no coração.” 
 

“Meu pai montava a cavalo, ia para o campo. 
Minha mãe ficava sentada cosendo. 

Eu sozinho menino entre mangueiras 

comprida história que não acaba mais. 

dia branco de luz uma voz que aprendeu 
e nunca se esqueceu 
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“Quando as crianças brincam 
ço brincar, 

Qualquer coisa em minha alma 
Começa a se alegrar. 

E toda aquela infância 
Que não tive me vem, 
Numa onda de alegria 
Que não foi de ninguém. 

Se quem fui é enigma, 
E quem serei visão, 
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O informativo AS ACADÊMICAS anuncia escritores capixabas. Divulga seus 
trabalhos para valorizar a nossa cultura e registrar a nossa história.

Você é apaixonado por livros? Conheça mais sobre os escritores do nosso estado!
Numa diversidade de estilos, escolha o que de melhor há.

TRILHANDO NAS EMOÇÕES 
Imensuráveis reminiscências 
ao relembrar a viagem no trem fantasma
no circo, e um som longínquo... 
Ainda ouço os nossos gritos. 
Minha mãe, minha irmã e eu no vagão 
que no trilho, deslizava em disparada 
Quanto pavor! 
naquela viagem de fictícios fantasmas e aparições
Ainda ouço os risos da minha mãe. 
Esse divertimento lhe trouxe contentamentos
Eu chutava-lhes as pernas naquela aflição
na tentativa de golpear cada fantasma 
Ela não ralhava, ria e ria de temor. 
No outro vagão, minha irmã e minha tia 
E eu ouvia a gritaria e os risos de terror 
Imensa emotividade, recordar essas doçuras
De uma agradável diversão, no parque de emoções.
 
Denise Moraes é escritora e artista plástica
 

 
Transpondo os portais do tempo, 
planto as sementes do destino 
e colho os frutos do Agora. 
Renasço, assim, a cada dia, 
com nova cores, texturas, sabores... 
Sempre outra. Sempre única. 
A cada instante original... 
Mais distante do que fui,  
mais próxima do que serei - 
e paradoxalmente - 
a mesma em essência! 
Neste vago multiverso 
percorro dimensões 
a cada incerto pulsar  
desta existência infinda. 
 
A cantora e compositora Andra Valladares
da cidade de Governador Valadares/MG, porém, 
considera-se “capixaba de coração” por residir na 
cidade de Vila Velha/ES há mais de trinta anos.
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 O informativo AS ACADÊMICAS anuncia escritores capixabas. Divulga seus 
trabalhos para valorizar a nossa cultura e registrar a nossa história.

 

Você gosta de ler? 
por livros? Conheça mais sobre os escritores do nosso estado!

Numa diversidade de estilos, escolha o que de melhor há.
 

ao relembrar a viagem no trem fantasma 

naquela viagem de fictícios fantasmas e aparições 

Esse divertimento lhe trouxe contentamentos 
s pernas naquela aflição 

 
 

Imensa emotividade, recordar essas doçuras 
parque de emoções. 

é escritora e artista plástica 

Andra Valladares é natural 
da cidade de Governador Valadares/MG, porém, 

se “capixaba de coração” por residir na 
cidade de Vila Velha/ES há mais de trinta anos. 

SOLIDÃO 
 
Solidão é dor que mata
com feridas do passado;
sinto dor, que me maltrata,
por ser algo indesejado.
 
Por sentido do sofrer
tenho dor, que me castiga;
sinto falta de prazer
coração comigo briga.
 
Pela vã melancolia
sou da dor do grande banzo.
Tudo sinto de agonia
vida sinto de quem zanzo.
 
Pela dor que sinto ter,
algo tem que não me agrada;
não me sinto me manter
triste é minha jornada.
 
Igual velho sonhador
é assim o meu viver.
Dentro sinto grande dor,
que você não pode ver.
 
Eu fui buscar acalento
p’ra as penas do meu viver;
veio pedradas e vento
só aumentou meu sofrer.
 
Resista minha Primavera,
de meus avós, és a fazenda.
Entre flores, és quimera
esquecida, quase lenda!

 
     Emílio Soares Dutra é poeta e trovador capixaba

 
FILME

“Mamãe, o filme da Mônica é muito legal!” 
era criança não havia filme da 
“Você morava na caverna e escrevia na pedra?”

Anna Célia Dias Curtinhas
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O informativo AS ACADÊMICAS anuncia escritores capixabas. Divulga seus 
trabalhos para valorizar a nossa cultura e registrar a nossa história. 

por livros? Conheça mais sobre os escritores do nosso estado! 
Numa diversidade de estilos, escolha o que de melhor há. 

Solidão é dor que mata 
com feridas do passado; 
sinto dor, que me maltrata, 
por ser algo indesejado. 

Por sentido do sofrer 
tenho dor, que me castiga; 
sinto falta de prazer 
coração comigo briga. 

Pela vã melancolia 
sou da dor do grande banzo. 
Tudo sinto de agonia 
vida sinto de quem zanzo. 

Pela dor que sinto ter, 
algo tem que não me agrada; 
não me sinto me manter 
triste é minha jornada. 

Igual velho sonhador 
assim o meu viver. 

Dentro sinto grande dor, 
que você não pode ver. 

Eu fui buscar acalento  
p’ra as penas do meu viver; 
veio pedradas e vento 
só aumentou meu sofrer. 

Resista minha Primavera, 
de meus avós, és a fazenda. 
Entre flores, és quimera 

quase lenda! 

é poeta e trovador capixaba. 

FILME  
“Mamãe, o filme da Mônica é muito legal!”  “Quando eu 
era criança não havia filme da turma da Mônica, Júlia.” 

caverna e escrevia na pedra?”  
Anna Célia Dias Curtinhas 
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Suzi Nunes  
 

 

 
 Instalado em um belo casarão colonial  no bairro de Jucutuquara, 

na cidade de Vitória, e que teve sua construção iniciada na 
década de 1780, o Museu Solar Monjardim revela a vida 
cotidiana no século XIX através de objetos e manifestações 
artísticas. 
 

Vale muito a pena a visita. Casarão bem cuidado, tudo limpinho, organizado e com funcionários muito prestativos.
 

AS ACADÊMICAS 
HO // 2022 // ANO 23 // N° 291 

 

 

 

 

Museu Solar Monjardim 
Horário de Funcionamento: 
De Terça à Sexta, de 9hs às 12hs e 13:30hs às 16:30hs.
Sábados, Domingos e Feriados, de 13hs às 17hs.
 A entrada é gratuita e o agendamento prévio só é necessário 
para grupos com mais de 10 visitantes.
Tel.: 27 3322-4807 
 
 

 
 
 

Instalado em um belo casarão colonial  no bairro de Jucutuquara, 
na cidade de Vitória, e que teve sua construção iniciada na 
década de 1780, o Museu Solar Monjardim revela a vida 
cotidiana no século XIX através de objetos e manifestações 

 
Na Sala de Jantar era comum a
cozinha importados da Europa, demonstrando o status social do 
dono da casa. 
O casarão possui onze quartos, três salões, capela dedicada a 
Nossa Senhora do Carmo, cozinha de piso atijolado e uma longa 
varanda. 
 

    

Vale muito a pena a visita. Casarão bem cuidado, tudo limpinho, organizado e com funcionários muito prestativos.

O casarão possui onze quartos, três salões, capela dedicada 
a Nossa Senhora do Carmo, cozinha de piso atijolado e uma 
longa varanda. 
 

  

De Terça à Sexta, de 9hs às 12hs e 13:30hs às 16:30hs. 
Sábados, Domingos e Feriados, de 13hs às 17hs. 
A entrada é gratuita e o agendamento prévio só é necessário 

para grupos com mais de 10 visitantes. 

Na Sala de Jantar era comum a presença de utensílios de copa e 
cozinha importados da Europa, demonstrando o status social do 

O casarão possui onze quartos, três salões, capela dedicada a 
Nossa Senhora do Carmo, cozinha de piso atijolado e uma longa 

 

Vale muito a pena a visita. Casarão bem cuidado, tudo limpinho, organizado e com funcionários muito prestativos. 
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O casarão possui onze quartos, três salões, capela dedicada 
cozinha de piso atijolado e uma 
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Edy Soares 

 
 
O soneto nasceu na Itália, precisamente na Sicília, de acordo com as conclusões mais confiáveis e dignas de crédito 
as quais chegaram, a maioria dos grandes estudiosos do assunto. Não haveria pátria mais merecedora de ser o berço 
dessa belíssima de expressão poética. Acrescenta
consagrou o soneto universalizando-o e fazendo dele o maior mensageiro do sentimento no mundo.
    O soneto “petrarquiano”, apesar de todas as vicissi
tempo e ainda hoje, revive seus dias gloriosos, não cedendo a palma a nenhuma outra forma de poema, e impondo
se a todas a escolas literárias, principalmente àquelas que surgiram com a finalidade
de ouro.  
     Dante Alighieri também cultivou o soneto, na época de Petrarca. Foram precisamente esses dois grandes poetas 
os reais iniciadores do perene culto ao soneto. E os italianos, de sua parte, foram sempre fiéis a es
dentre eles apareceram, em todas as épocas, excelentes sonetistas.
    Sobre os alicerces tão bem plantados na Sicília, foi erguido um movimento de arte que se suste de pé e varonil por 
séculos. 
   

FRACESCO PETRARCA (1304 – 1374)
(Tradução de Luiz Delfino) 
 
Paz não tenho, sem ter motivo à guerra:
temo, espero, ardo em fogo, e sou gelo,
quero subir ao céu e caio em terra,
nada abraço, e o universo ando a contê
 
Preso, a prisão não se abre, e não se cerra:
prendem-me o coração, mas sem prendê
não me dá vida ou morte, Amor, e erra
minha alma sob enorme pesadelo.
 
Odeio-me a mim mesmo, alguém amando,
grito sem boca ter, sem olhos vejo,
quero morrer e a morte me apavora.
 
A dor me apraz, e rio-me, chorando:
não quero a morte, a vida não desejo...
Eis o estado em que estou por vós, Senhora.
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DA SÉRIE: SONETOS INESQUECÍVEIS 

O soneto nasceu na Itália, precisamente na Sicília, de acordo com as conclusões mais confiáveis e dignas de crédito 
as quais chegaram, a maioria dos grandes estudiosos do assunto. Não haveria pátria mais merecedora de ser o berço 

ssa belíssima de expressão poética. Acrescenta-se ainda que foi Francesco Petrarca, também italiano, quem 
o e fazendo dele o maior mensageiro do sentimento no mundo.

O soneto “petrarquiano”, apesar de todas as vicissitudes que lhe foram antepostas, tem resistido aos embates do 
tempo e ainda hoje, revive seus dias gloriosos, não cedendo a palma a nenhuma outra forma de poema, e impondo
se a todas a escolas literárias, principalmente àquelas que surgiram com a finalidade de derrubá

Dante Alighieri também cultivou o soneto, na época de Petrarca. Foram precisamente esses dois grandes poetas 
os reais iniciadores do perene culto ao soneto. E os italianos, de sua parte, foram sempre fiéis a es
dentre eles apareceram, em todas as épocas, excelentes sonetistas. 

Sobre os alicerces tão bem plantados na Sicília, foi erguido um movimento de arte que se suste de pé e varonil por 

1374) 

Paz não tenho, sem ter motivo à guerra: 
temo, espero, ardo em fogo, e sou gelo, 
quero subir ao céu e caio em terra, 
nada abraço, e o universo ando a contê-lo. 

Preso, a prisão não se abre, e não se cerra: 
e o coração, mas sem prendê-lo, 

não me dá vida ou morte, Amor, e erra 
minha alma sob enorme pesadelo. 

me a mim mesmo, alguém amando, 
grito sem boca ter, sem olhos vejo, 
quero morrer e a morte me apavora. 

me, chorando: 
quero a morte, a vida não desejo... 

Eis o estado em que estou por vós, Senhora. 

DANTE ALIGHIERI (1265 – 
Soneto XV de “La Vita Nuova”
  (Versão de C. Tavares Bastos)
 
Tão gentil e virtuosa se apresenta
a minha amada, quando alguém saúda,
que toda língua treme e fica muda,
nem mesmo ousado olhar fixá
 
Sentindo-se louvada, ela se escuda
na humildade, às lisonjas desatenta;
dom do céu, é um milagre que se ostenta
sobre a face da terra triste e ruda.
 
Agrada tanto a quem a vê e tanta
doçura infunde o seu olhar de Santa,
que não o cerca que não o sentira;
 
e dos seus lábios emanar parece
suave fluido de amor que a alma enternece,
qual meiga voz a murmurar:  suspira!
 
 
  

 
 

                           PÁGINA 5 
 

O soneto nasceu na Itália, precisamente na Sicília, de acordo com as conclusões mais confiáveis e dignas de crédito 
as quais chegaram, a maioria dos grandes estudiosos do assunto. Não haveria pátria mais merecedora de ser o berço 

se ainda que foi Francesco Petrarca, também italiano, quem 
o e fazendo dele o maior mensageiro do sentimento no mundo. 

tudes que lhe foram antepostas, tem resistido aos embates do 
tempo e ainda hoje, revive seus dias gloriosos, não cedendo a palma a nenhuma outra forma de poema, e impondo-

de derrubá-lo de seu pedestal 

Dante Alighieri também cultivou o soneto, na época de Petrarca. Foram precisamente esses dois grandes poetas 
os reais iniciadores do perene culto ao soneto. E os italianos, de sua parte, foram sempre fiéis a esse culto, pois 

Sobre os alicerces tão bem plantados na Sicília, foi erguido um movimento de arte que se suste de pé e varonil por 

 1321) 
Soneto XV de “La Vita Nuova” 

(Versão de C. Tavares Bastos) 

Tão gentil e virtuosa se apresenta 
a minha amada, quando alguém saúda, 

oda língua treme e fica muda, 
nem mesmo ousado olhar fixá-la tenta. 

se louvada, ela se escuda 
na humildade, às lisonjas desatenta; 
dom do céu, é um milagre que se ostenta 
sobre a face da terra triste e ruda. 

Agrada tanto a quem a vê e tanta 
doçura infunde o seu olhar de Santa, 
que não o cerca que não o sentira; 

e dos seus lábios emanar parece 
suave fluido de amor que a alma enternece, 
qual meiga voz a murmurar:  suspira! 


