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Calouros e veteranos retornam
ao câmpus após retomada das
atividades presenciais

E mais: Artigo apresenta a natureza como centro da identidade brasileira; Docente da FCL recebe Prêmio Dorothy Stang pelo
trabalho com cooperativas populares; Projeto Leia Mulheres promove encontro e lançamentos especiais neste mês; Feira Literária de
Assis apresenta evento especial em maio; Docentes da UNESP/Assis trabalham em catálogo sobre obras de cordel; Biblioteca "Acácio
José Santa Rosa" retoma funcionamento 100% presencial; 3º BrainON aborda PTSD e uso excessivo de álcool; 1º Prêmio Mulheres
Pesquisadoras da UNESP reconhece pesquisas de alunas da FCL; Seção Cultural traz artigo sobre Safo de Lesbos.
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Natureza está no centro da
identidade brasileira
No século XVI os navegadores portugueses recolhiam diferentes amostras daquilo que encontravam no além-mar. As
evidências das terras descobertas eram
exemplares da fauna e da flora, artefatos
das populações nativas e descrições de
ambientes, climas, localização, habitantes
e conduta dos europeus. Diferentes espécimes de macacos, papagaios, pau-brasil,
artefatos e ornamentos indígenas, rochas,
plantas e flores foram coletadas, reunidos
e ostentados em Portugal.
As navegações interoceânicas e a colonização do Novo Mundo deram novo
alento às práticas de colecionismo e de
exibição dos elementos da natureza e de
distintas culturas e populações na Europa, particularmente aqueles originários do
continente americano. Progressivamente,
no imaginário europeu sobre os mares e
terras distantes, haveria espaço para novas sensibilidades e explicações sobre as
diferenças naturais e culturais existentes
no globo. Animais, lugares e populações
míticas nunca mais desapareceriam de
narrativas sobre o mundo natural. Monstros, o eldorado, mulheres guerreiras, cidades perdidas, nutriram o cancioneiro, a
literatura, os provérbios e lendas, que encontram inspiração nas formas, cores, dimensões, abundância e singularidade da
natureza americana. Estudos de Afonso
Taunay, Gilberto Freyre, Luís da Câmara
Cascudo e Sérgio Buarque de Holanda,
entre outros, nos oferecem saborosos panoramas desta sociabilidade em torno da
natureza tropical.
O racionalismo e o cientificismo das Luzes, no século XVIII, trouxeram o ensino e
a pesquisa sistemática da História Natural
para Portugal. Surgiram instituições científicas e culturais dedicadas à agricultura,
comércio e mineração. Jardins Botânicos,
bibliotecas e museus receberam plantas,
esqueletos, peles, insetos e aves, peixes e
animais, artefatos indígenas, amostras de
solo e de minérios. As possessões portuguesas revelavam uma profusão de produtos naturais de várias partes do mundo
e que contribuiu para a busca de saídas da
crise econômica e a redenção da fragilidade diplomática e militar enfrentada pelo
reino de Portugal na política europeia.
Os rios e as matas, os seus segredos e
habitantes, seriam intensamente mobilizados na afirmação da identidade nacional e da emancipação política, a partir
de 1822. Cumpria, agora, transformar a
natureza da colônia em vetor da nação
próspera, soberana e duradoura. Não é
sintomático que o primeiro símbolo a ser
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Após dois anos de instabilidades, reclusão, medo e incertezas, estudantes de
todo o país retornam aos poucos à rotina
do ensino presencial. Na Faculdade de Ciências e Letras (UNESP/Assis), o reencontro físico com as salas de aula ocorreu neste mês de março, proporcionando a todos
sentimentos de alegria, alívio e ao mesmo
tempo preocupação com a pandemia que
ainda não nos deixou.
Em uma matéria publicada nesta edição do Jornal Nosso Câmpus, organizadores da Semana de Recepção aos Calouros
2022 comentam como foi idealizada a
programação, que tem como destaque inclusão dos “novatos” de 2020 e 2021 neste acolhimento presencial.
Seja para os calouros, para os veteranos,
para servidores ou professores, o momento é de recomeço, de reaprender a conviver e de valorizar os momentos compartilhados. Hora de avaliar as experiências e
de colocar em prática os aprendizados da
pandemia, sejam eles de natureza acadêmica ou social.
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(Re)começos

preservado e festejado pela imaginação
política do Império fosse uma paisagem, o
sítio do Ipiranga, uma colina e um riacho,
então, nos arredores de São Paulo? A ele
veio somar-se a data, o sete de setembro.
O século XIX assistiu aos esforços do
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, criado em 1838, para identificar, cartografar, colecionar e expor as riquezas de
nossa terra em relatos, descrições, mapas,
glossários, coleções de zoologia, botânica
e de minerais, objetos indígenas. Foi preciso inventar e classificar o vasto e longínquo interior brasileiro. Ele responderia
pela grandeza natural, o apoio simbólico e
material de uma monarquia em solo americano. Expedições e comissões científicas
varreram o Brasil de norte a sul e alguns
desses empreendedores povoam a história social, cientifica e cultural do nosso
século XIX: Saint-Hilaire, Spix e Martius,
Langsdorff, Lund, Agassiz, Hartt e muitos
outros. As coleções de objetos naturais,
desenhos, aquarelas e relatos abarrotaram os museus europeus e brasileiros, alimentando o surgimento de nova instituições, em Belém, São Paulo e Curitiba, na
segunda metade dos oitocentos.
As comemorações do centenário da independência fizeram com que a história
rivalizasse abertamente com a natureza
na constituição da identidade nacional.
Os museus históricos tomaram de assalto prédios e coleções, discursos e publicações. A organização do Museu Histórico
Nacional, no Rio de Janeiro, em 1922, e o
da Convenção Republicana de Itu, no interior paulista, em 1923, puxou a fila, da
qual viriam, em seguida, o Museu Imperial
de Petrópolis, o da Inconfidência, em Ouro

Preto, o das Missões, no Rio Grande do Sul,
e o Museu da República, no Rio de Janeiro.
Na década de 1930 a natureza recebeu
novas atenções do Estado e, de lá para cá,
formou-se um “patrimônio natural” brasileiro, a ser preservado em parques nacionais, como os de Itatiaia e Foz do Iguaçu,
surgidos naquele momento. Ao lado deles
houve um aumento na criação de novos
jardins botânicos e zoológicos, museus de
ciências, aquários, planetários, centros de
pesquisa e variadas unidades de conservação da natureza.
Hoje, reconhecemos o Brasil como país
megadiverso em paisagens, climas, fauna
e flora, regiões físicas e culturais. A natureza ganha realce novamente diante das
responsabilidades que a comunidade internacional impõe aos países com tais características. A natureza que nos distinguiu
no passado, volta a assumir papel identitário neste século. Agora, espera-se, mais
livre das fantasias e da imaginação, das
pressões econômicas, da concentração da
terra, da riqueza e do poder. Uma identidade que valorize socialmente as populações pobres e marginalizadas que sempre
padeceram com a mitificação da natureza
e da vida ao sul da linha do Equador.

Paulo Henrique Martinez, professor na
Universidade Estadual Paulista,
Departamento de História da Faculdade
de Ciências e Letras de Assis.
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EVENTO

Docente da FCL recebe Prêmio Dorothy
Stang pelo trabalho com coletores

Projeto Leia Mulheres promove encontro
e lançamentos especiais neste mês

Incubadora de Cooperativas Populares promove inclusão social, econômica e acesso ao conhecimento

Projeto que incentiva a leitura e divulga produções femininas é realizado em mais de 100 cidades do Brasil

Desde 2006, Ana Maria coordena a Incubadora de Cooperativas Populares, que atua junto a trabalhadores rurais, assentados e catadores

Mateus Abreu
A primeira edição do prêmio Dorothy
Stang, que valoriza ações extensionistas
de cunho social, laureou a docente Ana
Maria Rodrigues de Carvalho por seu projeto de extensão de Incubadora de Cooperativas Populares. O trabalho desenvolvido com grupos de catadores de material
reciclável reúne o viés social da universidade pública com a comunidade externa,
gerando uma capacitação de forma autônoma coletiva e democrática. As atividades, segundo a docente laureada, geram
uma forma de trabalho e renda com uma
condição de não exploração da mão de
obra:
“É a possibilidade de a universidade
contribuir com a consolidação do compromisso com a comunidade. Uma possibilidade de promover o acesso aos conhecimentos da academia, dos quais a maior
parte dos trabalhadores populares estão
excluídos do acesso.”, disse a professora.
A Incubadora de Cooperativas Populares da UNESP/Assis vem ao longo dos
anos acompanhando os trabalhos dos
grupos de coletores, além das feiras, redes
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e fóruns de economia solidária. Segundo
a professora, um edital de Pró-Reitoria de
Extensão e Cultura, (Proec) reuniu grupos
da comunidade acadêmica para organização de frentes temáticas. A partir da Incubadora do Câmpus de Assis, em parceria
com o professor Carlos Ladeia, a professora Ana Maria e discentes participam da
rede de gestão de resíduos sólidos, soberania alimentar e ambiente sustentável.
Questionada sobre as expectativas fu-

turas do projeto e pertencimento a uma
comunidade acadêmica mais humanizada, a professora afirmou: “Há uma boa
expectativa no câmpus no que se refere à
contratação docente que venha substituir
minha aposentadoria. Essa expectativa
poderá vir a fortalecer os trabalhos da incubadora como um espaço fundamental
em 20 anos de existência. Um espaço potente de extensão e articulação entre ensino e pesquisa.”

prêmio dorothy stang
Em fevereiro, a Câmara Central de Extensão Universitária e Cultura (CCEC) aprovou a criação do Prêmio Dorothy Mae Stang, religiosa que foi símbolo da luta em
defesa dos direitos humanos na Amazônia, assassinada em 2005. O novo prêmio
é uma iniciativa da Pró-reitoria de Extensão Universitária e Cultura (Proec), com o
objetivo de homenagear docentes da UNESP que tenham desenvolvido ações extensionistas de grande relevância social e contribuído para o desenvolvimento da
política de extensão universitária da Universidade.
Para o Comitê Dorothy, organização sem fins lucrativos que funciona como uma
rede de apoio com o compromisso de manter viva a memória e o legado de Stang,
essa iniciativa é importante. Membro do comitê e professora da UFPA, Alcidema
Magalhães, declarou ao Jornal Unesp que "ter o nome da Irmã Dorothy como menção de um prêmio que vai homenagear docentes comprometidos com causas sociais a partir da extensão universitária significa reconhecer o seu legado em defesa
da floresta, da dignidade do povo que vive dela e nela, e dos direitos humanos.

divulgar produções intelectuais, escritas
por mulheres, sobre diversos assuntos. As
discussões, ainda que girem em torno da
escrita feminina, não são fechadas apenas a mulheres, mas são também abertas
a homens. Algumas vezes acontece de as
discussões serem mais acadêmicas, principalmente pelo fato de muitos participantes serem membros da Unesp, mas também temos discussões mais subjetivas,
envolvendo poesia e visões particulares.

O Jornal Nosso Câmpus entrevistou a
Professora Elaine Calça a respeito do encontro 'Leia Mulheres' do mês de março.
Elaine Calça mora em Assis desde 2013
e atualmente dá aulas de alemão, como
professora bolsista do Departamento de
Letras Modernas desta FCL. Além disso,
faz doutorado em alemão, é produtora da
JNC: A edição do mês de março foi espeFeira Literária e de outros eventos similares, bem como mediadora do Leia Mulhe- cial? Como foi o evento?
Elaine Calça: O evento de março foi esres desde 2018.
pecial, pois contou com os lançamentos
JNC: Antes de tudo, o que é o Leia Mu- dos livros de duas escritoras do Oeste
Paulista. Em comemoração ao Dia Internalheres? Como o projeto começou?
Elaine Calça: O Leia Mulheres é um clu- cional das Mulheres, no sábado, dia 12 de
be de leitura existente em mais de 110 ci- março, tivemos a presença de Lívia Pelledades no Brasil e possui espaço em Assis grini (Assis), que lançou o Ave Poema, e de
desde 2017. O projeto nasceu na primeira Talita Galindo (Presidente Prudente), com
Feira Literária, através de uma discussão seu livro Bicho Mãe. A Lívia tinha o livro há
que surgiu entre mim e as produtoras do um tempo na gaveta e resolveu publicá-lo,
evento. A ideia é ser um clube de leitura com financiamento feito por ela mesma.
que discute os livros propostos por nós Todos os presentes conseguiram apreciar
(produtoras e mediadoras) e pelos partici- a literatura escrita por ela. O processo de
publicação da Talita foi diferente, o finanpantes.
ciamento aconteceu a partir de uma políJNC: Qual você acredita ser a importân- tica pública, conquistada pelo movimento de cultura. Ambas publicaram poucos
cia do Leia Mulheres?
Elaine Calça: A importância do Leia Mu- exemplares, mas já estão preparando a
lheres é tanto a questão do incentivo à segunda publicação. Nesse encontro os
leitura, quanto da representação de mu- livros trouxeram temáticas que envolvem
lheres nessa área. A ideia das reuniões é gênero, o que foi legal. As duas escritoras

são mães e alguns poemas envolvem a
questão materna.
JNC: Você participou? Como foi?
Elaine Calça: Sim. Eu fiz a seleção de poemas das duas autoras. Elas têm escritas
muito diferentes, ainda que tratem de temas parecidos. A poesia da Talita traz uma
coisa mais forte e sucinta, uma imagem
concreta do cotidiano da maternidade e da
mulher. Já a Lívia tem algo mais atemporal,
imagens que remetem a diferentes interpretações, são mais subjetivas. Fizemos
um varal de poesia e deixamos esses poemas para que as pessoas pudessem ler
e conhecer o trabalho delas. Também deixamos exemplares dos livros circulando
entre os participantes. A presença das escritoras, nesse caso, contribuiu muito para
as discussões, a troca de interpretações foi
algo muito legal.
JNC: Você gostaria de deixar um convite
para os leitores do JNC?
Elaine Calças: O convite que eu faria pro
Leia é para que as pessoas venham e conheçam o espaço. A frase “eu não gosto
de ler”, na maioria das vezes, vem de pessoas que não tentam ler. É preciso experimentar. Para pessoas com filhos, as crianças são bem-vindas, são bem acolhidas no
espaço. O encontro dura algo entre 1h30
e 2h. Cada mês discutimos um texto diferente, e mesmo que você não consiga ler o
texto inteiro, é bem-vindo.
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Natália Silva

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, o projeto realizou uma programação especial no Galpão Cultural
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Docentes da FCL trabalham em
catálogo sobre obras de cordel

Natália Silva

Leticia Prado

No dia 12 de maio, montada no espaço da linha ferroviária de Assis, acontece a FLiA (Feira Literária de Assis), que
está sendo organizada há dois anos.
A FLiA, desde 2017, apresenta temáticas voltadas ao resgate da cultura
afro-brasileira e tem como objetivo incentivar a leitura e oferecer um espaço
de encontro entre leitores, escritores e
editores. A edição deste ano conta com
uma programação de quatro dias, da
quinta-feira (12) ao domingo (15).
O evento será iniciado com uma roda
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de abertura, em que ocorrerá o lançamento presencial da GaleFLiA. A feira
de livros contará com três rodas de trocas de saberes, com temáticas específicas, que acontecerão nos dias 12, 13 e
14, apresentações culturais com o intuito de dar visibilidade a diversas formas
de literatura, oficinas de slam , de escrita criativa, de arte e colagem, entre
outras. Durante todo o evento haverá
um espaço reservado para as crianças,
chamado FLiAzinha, com um cineclube
para incentivar debates e trocas entre
as pessoas, além de uma oficina de
abayomi - bonecas feitas por mães escravizadas para as crianças, durante o
tráfico negreiro.
A FLiA de maio contará, ainda, com

uma roda de conversa sobre o Leia
Mulheres . A roda acontecerá entre diferentes clubes de leitura do Fórum de
Leitura do Interior Profundo - fórum de
leitura do oeste paulista. Será discutido o livro Tudo sobre o amor , de Bell
Hooks.
Essa matéria foi escrita em diálogo com a Professora Elaine Calça, que
convida os leitores do JNC a participarem desta edição especial da FLiA. A
professora informa que o evento está
disponível no sistema da UNESP, onde
os alunos da Universidade podem se
inscrever nas rodas de troca de saberes e nas oficinas, que terão formulário de presença on-line para que sejam
emitidos certificados.

O cordel é um gênero literário popular
escrito frequentemente na forma rimada,
originado em relatos orais e depois impresso em folhetos. Suas mais fortes características são: a tradição literária regional, oposição à literatura tradicional, escrito
em versos, usando temas populares e da
cultura popular no geral, e o uso de uma
linguagem popular, regional e informal.
Tendo existido desde o período dos povos greco-romanos, fenícios, cartagineses e saxões, chegou a Portugal (também
marcando presença na França, Espanha e
Itália) pelos trovadores medievais, que nos
séculos XII e XIII cantavam poemas, espalhando histórias para a população, a qual,
em sua grande maioria, não era letrada.
Com a criação de métodos de impressão
em larga escala na Renascença, possibilitou-se a grande distribuição da palavra,
que, até então, era apenas cantada. Com a
evolução de recursos tecnológicos e artísticos, foram surgindo os primeiros indícios
do rádio e, logo depois, da televisão, e esse
tipo de arte foi sendo esquecido.
O cordel chegou ao Brasil com os colonizadores, instalando-se na Bahia, mais
precisamente em Salvador, que à época
era a capital brasileira. Estudos apontam
1893 como o marco da literatura de cordel,
quando o paraibano Leandro Gomes de
Barros teria publicado os primeiros versos
no país. Os folhetos em que eram inseridos pequenos textos corridos e poemas
eram chamados de "folhetos de cordel".
Esses folhetos sempre eram vendidos de
mão em mão e a baixo custo.
"O folheto-de-cordel e espetáculos populares como 'auto-de-guerreiros' ou o 'cavalo-marinho' são fontes preciosas para
os artistas que sonham se unir a uma linguagem mais apegada às raízes da cultura brasileira. É que, em seu conjunto, tudo
aquilo forma um espaço cultural criado
por nosso próprio povo e no qual, por isso
mesmo, ele se expressa sem maiores imposições ou deformações que lhe viessem
de fora ou de cima", escreveu, em 1999,
o escritor Ariano Suassuna, para quem a
"imensa maioria do povo pobre do Brasil
real" é o único contingente da população
"verdadeiramente autorizado a criar uma
arte popular brasileira".
A Coleção de Folhetos de Cordel “Gonçalo Ferreira da Silva” é o resultado de um
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Feira Literária de Assis apresenta
evento especial em maio

Catálogo (acima, à direita) é resultado de pesquisa coordenada pelo professor Francisco

projeto que visava, a priori, sistematizar,
organizar e classificar oitocentos folhetos
de cordel doados em 2012 ao CEDAP [Centro de Documentação e Apoio à Pesquisa
“Profa. Dra. Anna Maria Martinez Corrêa”
(FCL/UNESP-Assis)] pelo poeta popular
Gonçalo Ferreira da Silva, fundador e presidente da Academia Brasileira de Literatura de Cordel (ABLC), no Rio de Janeiro. Um
dos principais objetivos do projeto, financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP),
consistia na elaboração de um catálogo on
-line seguido de um estudo orientado por
um recorte temático. Secundariamente,
era previsto disponibilizar o material organizado para pesquisadores, bem como articular a coleção com pesquisas realizadas
por estudantes de graduação, de pós-graduação da UNESP e de outras instituições
de ensino públicas e privadas. O projeto foi
desenvolvido de 1 de agosto de 2018 a 31
de julho de 2019 e contou com a colaboração de pesquisadores do Departamento
de Letras Modernas da UNESP Assis (FCL),
como: Francisco Cláudio Alves Marques,
Kelly Cristiane Henschel Pobbe de Carvalho, Maria de Fátima Alves de Oliveira Marcari, Kátia Rodrigues Mello Miranda, Carla
Cavalcanti e Silva, Gabriela Kvacek Betella,
Cleide Antonia Rapucci e José Luiz Félix.
Do Departamento de Linguística da mesma unidade, contou com Eliane Aparecida
Galvão Ribeiro Ferreira e, do Departamen-

to de História, André Figueiredo Rodrigues,
bem como com uma aluna de Graduação
em Letras, Beatriz Cardozo de Oliveira
(Bolsa FAPESP TT1) e com dois alunos do
Programa de Pós-Graduação em Letras da
UNESP Assis (FCL): Gabriel da Silva Conessa e Gustavo Henrique Alves de Lima.
Colaboraram ainda com este projeto a
professora Sandra Aparecida Teixeira de
Faria, da Universidade Complutense de
Madrid (Espanha) e Esequiel Gomes da Silva, da Universidade Federal do Pará (Campus de Breves). O catálogo está elaborado
em quatro partes: na primeira, “Viagens da
voz: a ‘movência’ dos arquétipos literários
europeus através do tempo”, os pesquisadores desenvolveram um estudo dos
arquétipos cultivados desde a literatura
popular difundida na Europa medieval até
os dias atuais. Na segunda, “A Coleção de
Cordel ‘Gonçalo Ferreira da Silva’”, a equipe elaborou uma breve apresentação do
poeta que deu nome à coleção, Gonçalo
Ferreira da Silva, e, em seguida, esboçou
uma apresentação de parte dos títulos
que a compõem. Na terceira, “Capas dos
folhetos”, a equipe descreveu os critérios
de catalogação dos folhetos, selecionou e
estampou a capa de alguns dos folhetos
mais representativos das tópicas estudadas na primeira parte deste catálogo. Na
última, “Índice bibliográfico”, é apresentado o índice bibliográfico em ordem alfabética por autores.
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Semana de Recepção aos Calouros 2022:
Acolhimento em um novo cenário
Apesar de ser um espaço para os ingressantes, a Semana do Calouro de 2022 apresentou um cenário único: o retorno presencial após dois anos de aulas remotas devido à pandemia do Covid-19

O momento de entrar na faculdade inclui
diversos passos, desde questionar-se sobre
as disciplinas e sobre o futuro em um lugar
diferente, passando por problemas logísticos desde a locomoção e moradia até às expectativas de lidar com pessoas e situações
novas. Nesse período de iniciação, um ponto marcado e muito importante é a Semana
de Recepção aos Calouros, um momento
oportuno para apresentar a universidade,
o local dos próximos quatro ou cinco anos
de vida para cada um dos estudantes e a
porta de entrada para um universo completamente diferente, que vai da aquisição de
novos termos, como aqueles que nomeiam
os espaços, geralmente por meio de siglas,
até à explicação de todo o funcionamento
da faculdade, dos seus locais e dos cursos
especificamente. Samyra Suelen Leme Saada, discente e presidente da Comissão de
Recepção dos Calouros de 2022, afirma:
“Eu acredito que a Semana de Recepção é
importante para os calouros, porque, embora eles tenham pouco tempo para receber
muitas informações, é um bom parâmetro.
Eles vão descobrir o que é entrar no universo
UNESP”, além de conhecer informações importantes e interessantes sobre o câmpus e
suas possibilidades.
Diante disso, fica clara a importância do
tour pelo câmpus neste evento. Apesar de
ser um espaço para os ingressantes, a Semana do Calouro de 2022 apresentou um
cenário único: o retorno presencial após dois
anos de aulas remotas devido à pandemia
do Covid-19. De uma forma geral, o primeiro
pensamento foi de retorno gradativo à normalidade, porque a Semana de Recepção
desdobrou-se em duas etapas: uma virtual
e outra presencial. Uma questão mais profunda se impunha, uma vez que alunos dos
terceiros anos, tendo ingressado em 2020,
só puderam frequentar o câmpus por duas
semanas; já os que vieram em 2021 estão
em seu segundo ano da graduação sem ao
menos terem pisado no espaço físico da universidade. Por fim, os ingressantes de 2022,
que teriam seu primeiro contato de fato com
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a universidade. Diante de um contexto tão
específico, como organizar uma recepção
que contemplasse a todos?
Segundo a presidente da Comissão de
Recepção de 2022, Samyra Suelen Leme
Saada, as dificuldades para a organização
da semana relacionaram-se a “um contexto
em que muitos não conheciam o câmpus.
Mas os benefícios foram: pudemos ter uma
integração muito boa entre os cursos”. A
Semana contemplou também os alunos ingressantes de 2020 e 2021: “nós pensamos
que era necessário incluir essas pessoas, ingressantes de 2021, em alguns momentos
como veteranos, mas que precisaríamos de
pessoas de outros anos, terceiro, quarto e
quinto anos que conheciam um pouco mais
o câmpus e o que ele tem a oferecer”, explicou Samira Saada, destacando a importância do famoso tour para conhecer o câmpus
como uma atividade essencial para a ambientação dos alunos, devido às circunstâncias antes comentadas. A Comissão ofereceu, ainda, um pré-tour para as pessoas que
estavam na comissão oficial de uma forma
conjunta e colaborativa, incentivando que
todos conhecessem o câmpus.
Outra preocupação constante que a presidente da Comissão revelou ao JNC foi esta:
“Eu estava sempre pensando em como a
gente poderia fazer uma recepção que não
negligenciasse nenhum dos cursos, então
embora a gente fosse, presidente e vice,
do curso de Letras, nós queríamos sempre
pensar nos outros cursos”. Dessa forma, de
maneira colaborativa, foi possível a realização da Semana de Recepção dos Calouros
2022, que deu prioridade a “realmente receber os nossos calouros”, lembrou Samyra
Saada.
Iniciada a Semana de Recepção, é importante lembrar outra especificidade. O semestre letivo da UNESP/Assis iniciou-se de
maneira remota, durante as duas primeiras
semanas. Em 21 de março ocorreu o retorno
presencial. Em razão disso, a programação
contou com atividades on-line e presenciais.
De acordo com a caloura de Letras Ana Catarina Elisio, “Ambas as recepções foram muito
legais e bem importantes, gostei de como os
veteranos nos abraçaram e apresentaram
cada coletivo do câmpus na semana on-line. Fizeram com que eu me sentisse acolhida e menos perdida! A recepção presencial

Na Semana de Recepção deste ano os
organizadores prepararam um tour
virtual pelo câmpus da FCL, com o
intuito de apresentar aos novatos
cada uma das dependências
e órgãos da instituição.
Foto: Reprodução
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foi muito divertida, foi bem legal poder ver
cada parte do câmpus”. A programação incluiu a abertura oficial do ano letivo, com a
mensagem da reitoria e da direção, as apresentações culturais, a divulgação da vida
acadêmica com a apresentação dos locais
que constituem o espaço da universidade,
além das rodas de conversas, conferências,
apresentação dos cursos, aulas temáticas,
apresentação dos projetos e dos coletivos
que fazem parte da vida universitária local,
da contação de histórias, do treinamento da
biblioteca, da apresentação dos projetos de
extensão e do tour pelo câmpus.

Sobre a organização desse duplo espaço, on-line e presencial, a presidente da Comissão de Recepção conclui dizendo que
foi “um pouco cansativo no início, mas algo
muito bom. Porque nós pensamos que poderíamos oferecer algumas atividades [...] on
-line, oferecer as apresentações dos cursos e
outras que eram atividades que seriam mais
em formato de palestra, no remoto”. Esse formato acabou sendo bom, segundo Samyra,
pois foi possível que os alunos conhecessem
as questões administrativas da faculdade e
alguns projetos de forma remota, já seguido
de uma semana de aula remota para conhe-

cer os professores e os veteranos. Stephany
Fernanda Gomes, aluna do segundo ano do
curso de História, reconheceu a importância das duas recepções, on-line e presencial,
para o conhecimento do ambiente físico da
universidade e para a experiência universitária: “Essas semanas de recepção foram
importantes porque ajudaram a ter uma
noção geral de como é dentro do câmpus e
conhecer mais a rotina dentro dele”. A caloura Ana Catarina concorda: “É importante que
o campus e a energia universitária sejam
apresentados aos calouros, vendo as apresentações dos coletivos virtualmente senti

até um friozinho na barriga, ansiosa para
poder ver tudo isso de perto. As semanas de
recepção contribuíram muito para que cada
pessoa pudesse ver que a universidade vai
acolhê-la, seja pelo grupo das cheers ou pela
bateria, mostrando de alguma forma que estão felizes em nos receber!”.
Dessa forma, no início deste ano letivo, foi
possível receber novos calouros e acolher todos, os que conheciam ou não o câmpus ao
vivo, de uma forma única e integrada para o
início de um novo ciclo. Por fim, o JNC dá as
boas-vindas aos calouros e deseja um bom
retorno a todos.
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Apesar de as novas tecnologias permitirem o acesso a livros de forma digital, muitas
pessoas não resistem à tentação de sentir o
cheiro e a textura dos bons e velhos livros
físicos. Uma possibilidade acessível de ter
esse contato pode ser através de bibliotecas que possuem, geralmente, um grande
e diversificado acervo composto por obras
clássicas, contemporâneas, de ficção e não
ficção, teses, periódicos. Um exemplo é a Biblioteca "Acácio José Santa Rosa", que fez e
faz parte do convívio de muitos estudantes
no câmpus da UNESP/Assis tendo como
missão “disponibilizar a informação, apoiando as atividades de ensino, pesquisa e extensão, contribuindo para a melhoria das
atividades acadêmicas, científicas, culturais,
artísticas e administrativas da comunidade
unespiana”, como informado na apresentação em seu site. Devido à pandemia, houve
a transferência das aulas para o ambiente
on-line em um modelo remoto e o acesso à
Biblioteca tornou-se restrito.
Depois de dois anos de atendimentos on
-line e acesso presencial restrito, em 2022 o
cenário mudou, com a volta das aulas presenciais na universidade e a abertura desse espaço fundamental dentro do câmpus.
Pensando em sua importância e na potencialidade que a biblioteca tem a oferecer
para cada um de seus frequentadores, o
JNC conversou com a responsável por sua
gestão para tirar dúvidas a respeito do seu
funcionamento.
Apesar da quarentena e da suspensão
das aulas presenciais, é importante entender que o trabalho na biblioteca não parou,
apenas sofreu alterações. Assim, buscando
entender o histórico do que aconteceu na
biblioteca durante o período da quarentena,
Laura A. S. Inafuko informou: “No início do
período de quarentena, a biblioteca funcionou com atendimentos on-line: orientações
de normalização em ABNT, orientações para
submissão no Repositório Institucional,
orientações para elaboração do Plano de
Gestão de Dados, treinamentos em bases de
dados e bibliotecas de ebooks, tira-dúvidas
etc. A partir de 2021, a biblioteca se organizou para realizar empréstimos e devolução
de materiais bibliográficos (livros, teses, periódicos) por meio de agendamento prévio”.
Esse cenário perdurou até dia 21 de março de 2022, quando o espaço foi reaberto
ao público de forma integral. Segundo Laura
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A. S. Inafuko, “a partir de 21 de março, com
o retorno das aulas presenciais, a biblioteca
retorna ao atendimento presencial nos seguintes horários: de segunda a sexta-feira,
manhã: 08h30 às 11h30; tarde: 14h00 às
17h00 e noite: 18h30 às 21h30. E no sábado:
das 13h45 às 17h15”, ainda sobre o horário,
é explicado que: “Infelizmente, estamos fechando no período das 17h às 18h30, devido
à dificuldade na contratação de estagiários
e, consequentemente, a diminuição da equipe de atendimento”.
Mesmo com a novidade, restam algumas
dúvidas, por exemplo, há limitações quando ao número de pessoas? A respeito disso,
Laura A. S. Inafuko esclarece: “Não há limitação do número de pessoas no local. Segundo o Comitê COVID UNESP não há mais
restrições para o atendimento na biblioteca”.
Sobre outras questões a respeito do local
e de seu uso, Laura A. S. Inafuko lembra as
recomendações fundamentais aos frequentadores: o uso da máscara facial, a não entrada com mochila ou bolsa e comidas ou
bebidas para a frequência à. Para que não
restem dúvidas, Laura A. S. Inafuko também
esclarece que agendamentos são necessários “apenas para treinamentos em bases
de dados, seja atendimento individual ou
para grupos. Para as demais atividades e
serviços não é necessário agendamento”.
Entendido como ficou estabelecido o retorno da biblioteca e o seu uso para os frequentadores, é possível que algumas mudanças sejam notadas ao se fazerem novos
empréstimos e buscas no catálogo. Questionada sobre a existência de mudanças
no site da biblioteca, Laura informou que o
mesmo “está em constante atualização e,
sempre que há algum comunicado, deixamos em destaque na página principal. O JNC
perguntou se houve alterações no sistema

de empréstimo, quais foram e como ajudam
no funcionamento e gerenciamento dos
empréstimos. Sobre isso, Inafuko informou
que “A plataforma Alma permite um controle maior nos processos técnicos da biblioteca e simplifica alguns fluxos de trabalho na
parte do atendimento. Além disso, essa plataforma é web based, isto é, funciona diretamente no navegador e não necessita ser
instalada em cada computador. Isso facilita
na atualização do software e nas configurações do sistema, que não precisarão ser feitas localmente. Com a mudança de sistema
de gerenciamento, o nosso sistema passou
a ser integrado com a Central de Acessos da
Unesp, de modo que o usuário usa a mesma senha tanto no nosso catálogo como
nos demais sistemas institucionais. Devido
às características desta nova plataforma,
haverá mudanças na política de empréstimo de livros, em relação à quantidade de
materiais e de dias de empréstimo, de modo
que tenhamos uma política única para todas
as bibliotecas da Rede Unesp. No momento,
estamos aguardando maiores informações
por parte da Reitoria”.
Esclarecidas as possibilidades e condições de frequência à estrutura local e informados os processos de acesso à plataforma,
resta o questionamento sobre previsões de
retorno dos eventos tradicionalmente organizados. E a resposta de Laura Inafuko é:
“Sim, este ano teremos a Semana da Biblioteca em outubro, e também teremos diversas exposições ao longo do ano, promovidas pelo Comitê Local de Ação Cultural”.
Por fim, fica aqui uma tentativa de sanar
dúvidas e ampliar o conhecimento a respeito das possibilidades que a Biblioteca “Acácio José Santa Rosa” oferece com as portas
abertas, as estantes cheias e muitas oportunidades.

Foto: Arquivo
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Acesso aos usuários da Biblioteca foi normalizado a partir do dia 21 de março

3º BrainON aborda PTSD e uso
excessivo de bebidas alcoólicas
Laís Naomi Hara

Em conjuntura à comemoração da Semana Nacional do Cérebro, que ocorre dos
dias 14 a 20 de março, a terceira edição
do BrainON foi realizada em 18 de março
com a participação do Prof. Dr. Lucas Albrechet-Souza da Escola de Medicina de
Nova Orleans. A temática desta terceira
edição foi o PTSD (Post-Traumatic Stress
Disorder), Transtorno do Estresse PósTraumático, a relação e diferença entre
diferentes gêneros e o consumo de álcool
como fatores determinantes na análise.
O estresse pós-traumático tem início a
partir de um evento traumático, podendo
apresentar uma grande variedade de sintomas que podem gerar ambiguidade e
dificuldade quanto ao seu diagnóstico. De
acordo com o Prof. Dr. Lucas, as porcentagens referentes ao diagnóstico duplo do
PTSD são altíssimas, o que pode dificultar
o processo terapêutico para o psicólogo.
Dentre os possíveis comportamentos
e atitudes que o indivíduo diagnosticado
com PTSD pode apresentar, estão em altos números a utilização e consumo abusivo de álcool, sendo este tema o foco do
encontro BrainON. Para a fundamentação
desta pesquisa, são trazidos elementos
informativos quanto ao comportamento
de animais que foram submetidos a situações traumáticas e experimentaram os
efeitos do álcool no corpo, como o processo experimental com o gato selvagem.
O experimento com o gato selvagem
possui uma execução similar ao do cão
de Pavlov, onde há a exposição do animal
a um determinado ambiente buscando
analisar seu comportamento e resposta,
já tendo o condicionamento de recorrência ao uso do álcool por parte do animal.
O gato selvagem é enclausurado por cinco dias, em que este é exposto a uma situação traumática no primeiro dia, e seu
comportamento é analisado nos demais
dias.
Os resultados apresentaram variações,
levando em consideração diversos animais submetidos às mesmas condições
do experimento. Uma porcentagem dos
animais que recorreram à utilização do
álcool como artefato de amenização dos
sintomas é chamada de “Porcentagem de
esquiva”, já que a utilização deste recurso
busca se esquivar dos sintomas. A percepção deste tipo de comportamento nos
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Biblioteca da UNESP/Assis retoma
funcionamento 100% presencial

Pesquisas relacionam uso abusivo de bebidas alcoólicas como resposta ao estresse

animais resgata a ideia de proximidade
da realidade humana, sabendo que não
é incomum ao comportamento humano a
recorrência ao uso de álcool para amenização dos sintomas de PTSD.
Utilizando a mesma técnica e as mesmas amostras, foram comparadas as respostas frente à situação traumática das
fêmeas e machos, levando em consideração três comportamentos: A porcentagem de esquiva, distribuição de esquiva
e ganho de peso. Considerando a divisão
entre machos e fêmeas, há uma porcentagem maior de esquiva por parte dos
animais do sexo masculino, mostrando
um comportamento mais retraído e desenvolvendo mecanismos de defesa com
relação ao trauma apresentado.
Desta forma, define-se então dois tipos
de reflexos, adquiridos de forma posterior à exposição à situação traumática: O
reflexo de surpresa e o reflexo de surpresa exagerado. Por definição, o reflexo de
surpresa é uma resposta fisiológica a situações inesperadas, enquanto o reflexo
de surpresa exagerado se dá da mesma
forma em maiores proporções devido ao

nível de severidade do transtorno.
Considerando a amostragem e metodologia distintas, para ratos fêmeas sob
efeito da endocanabinóide, o efeito é diferente e quase oposto ao apresentado
pelos gatos selvagens.
Esta amostragem feminina se mostra
mais suscetível ao reflexo de surpresa e
a comportamentos característicos ao estresse após a exposição à situação traumática.
Diferentemente da amostra anterior,
neste caso há a simulação com a droga
enzimática sintetizada em fêmeas não
expostas a nenhum tipo de trauma que
também apresentaram as mesmas características.
Desta forma, pode-se perceber o caráter mutável e intangível do PTSD até
mesmo em animais; além de provar a diferença da resposta entre o sexo feminino e masculino, e a recorrência ao álcool
sob situações de estresse. O transtorno
do estresse pós-traumático pode se apresentar de diversas formas, variando de
acordo com o tipo de estresse e cuidado
ao qual o paciente estará submetido.
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Mulheres Pesquisadoras da UNESP
Jornal Nosso Câmpus conversa com alunas da graduação e pós-graduação da FCL-Assis que receberam o Prêmio em sua 1ª edição

No dia 15 de março, ocorreu a cerimônia
do 1º Prêmio Mulheres Pesquisadoras da
UNESP. A respeito do evento, segundo consta no próprio Edital Conjunto ProPG/ProPE
01/2022, “as Pró-reitorias de Pesquisa e de
Pós-graduação convidam à comunidade da
UNESP, através das Comissões de Pesquisa,
Coordenações de Cursos de Graduação e de
Pós-graduação e às Direções/Coordenações
Executivas a participar no I Prêmio UNESP:
‘Destaque de Jovens Mulheres Cientistas’ em
diversos níveis e que visa o reconhecimento
para motivação da inclusão e a igualdade de
gênero.”.
Sendo assim, com o objetivo de “Reconhecer e incentivar as jovens pesquisadoras com
atuação acadêmica relevante nos níveis de Iniciação científica, Pós-graduação e Pós-doutorado.”, segundo apresentado no edital citado,
o evento contou com algumas modalidades
e, na modalidade da Pós-Graduação, a aluna
pesquisadora Camila Yamashita da Faculdade de Ciências e Letras UNESP/Assis foi uma
das contempladas com o prêmio. Já na modalidade das alunas de graduação está a aluna
Rafaela dos Santos, aluna do curso de Letras
da Faculdade de Ciências e Letras – UNESP/
Assis. Dessa forma, buscando entender a caminhada das pesquisadoras e reconhecendo a importância de haver um prêmio como
esse, o JNC conversou com a graduanda e a
pós-graduanda premiadas, que contaram um
pouco sobre suas pesquisas e a participação
no evento.
Segundo Rafaela dos Santos, as duas pesquisas que fez, sua primeira e sua atual, são
na área da Filosofia da Linguagem bakhtiniana. A aluna pesquisadora explicou um pouco
sobre sua primeira pesquisa: “Já estudei sobre
vozes sociais e suas reverberações na arte
e na vida ao pensar a série The Handmaid’s
Tale e as principais personagens femininas
em comparação com a contemporaneidade,
no caso o Brasil.” E completa: “Minha atual
pesquisa tem como foco perceber com mais
profundidade a verbivocovisualidade, encarada por nós como concepção de linguagem do
Círculo russo”.
Por sua vez, a pós-graduanda Camila
Yamashita explica: “Minha pesquisa de doutorado está voltada para aplicação de alginato
de sódio modificado extraído de algas pardas.
O estudo tem como objetivo incentivar a exploração sustentável da biodiversidade nacional para produção de alginato de sódio que,
atualmente, é importado de outros países. Na
maioria de suas aplicações, esse polissacarí12
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A pós-graduanda Camila Yamashita
foi reconhecida por sua pesquisa de
doutorado relacionada à produção de
alginato de sódio.

deo é branqueado com hipoclorito de sódio
e esse processo pode gerar alguns precursores prejudiciais aos humanos e meio ambiente. Então, em estudos prévios, realizados
em meu mestrado, optamos por utilizar um
agente clareador mais sustentável, o gás ozônio, para clarear esse polissacarídeo. Após a
otimização e caracterização desse polissacarídeo, observamos uma modificação em sua
estrutura, que tem potencial para uma gama
de aplicações como nas áreas: alimentícia,
cosmética, farmacêutica, odontológica, têxtil e
médica. Essa gama de aplicações se deve ao
fato de que esse polissacarídeo não-tóxico é
biodegradável, mucoadesivo, biocompatível e
não-imunogênico”.
Aluna de Letras premiada em um evento
voltado para mulheres na pesquisa, Rafaela
dos Santos reconhece a importância de haver um evento que valorize a mulher dentro
da pesquisa: “É de suma importância e necessidade. O apoio e divulgação à pesquisa
é necessário para que seja mostrado o valor
do trabalho que nos garante evolução em diferentes áreas e também na nossa sociedade.
Ainda mais necessário é o apoio às mulheres:

grandes descobertas foram realizadas por
cientistas mulheres, mesmo ocupando parcela inferior em relação aos pesquisadores mundiais. É preciso movimentar, falar da mulher
na pesquisa, chamar garotas para esse campo, mostrar que há portas a serem abertas e
que nós, mulheres, somos capazes de abri-las
como ninguém. Desde a criação do Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência
pela ONU até a movimentação da UNESCO
para tratar da igualdade de gênero, é de grande valia começar a reconhecer os esforços femininos de nadar contra a maré, por isso a iniciativa da UNESP em criar a premiação é tão
feliz ao motivar e incluir grandes estudantes
da casa, que vão além e pesquisam, seja em
qual área acadêmica for”.
Camila Yamashita concorda com a importância do evento: “Primeiramente para relembrar tudo o que grandes pesquisadoras tiveram que enfrentar para construir suas carreiras
dentro da ciência, bem como para abrir discussões como grandes nomes de mulheres cientistas que não foram reconhecidas dentro da
história. Apesar de hoje, em nosso país, sermos
livres para praticar a ciência, foi importante utili-

Rafaela dos Santos, graduanda em
Letras, foi premiada por suas
pesquisas na área de Filosofia da
Linguagem

zar-se das datas direcionadas ao dia da mulher
para incentivar jovens dentro da pesquisa e
enfatizar que a luta pela igualdade ainda continua”. Refletindo sobre o incentivo de jovens na
pesquisa, a aluna e pesquisadora Rafaela dos
Santos pode ser considerada uma das jovens
influenciadas, porque sua jornada na ciência
teve início durante sua graduação: “Quando
entrei na UNESP não tinha noção do que era
Iniciação Científica, fui aluna de escola pública
e nunca transitei na área acadêmica até chegar
no meu primeiro ano de Letras e encontrar professores abrindo caminhos e realizando ampla
divulgação científica, essencialmente da Linguística, que não é o foco do nosso Câmpus e
que não era conhecida por mim. Assim, foi no
meu primeiro semestre da faculdade que ouvi
falar de “pesquisa” e me interessei, mas foi
quando fui chamada por minha orientadora, a
Profa. Dra. Luciane de Paula, para fazer parte
do Grupo de Estudos Discursivos – o GED que
percebi que ser cientista e investigar questões
de linguagem era o que gostaria de fazer, por
isso, aceitei seu convite de ingressar numa
pesquisa de fôlego científico e social”. Percurso
semelhante ao que teve Camila Yamashita. “A

pesquisa sempre fez parte da minha jornada
acadêmica desde a graduação, aliás foi um dos
motivos para eu ter escolhido cursar Engenharia Biotecnológica. Acredito muito na transformação que as pesquisas podem trazer à sociedade”, declara.
Na jornada acadêmica, poder desenvolver
pesquisas e alcançar reconhecimento por isso
é importante para divulgar e incentivar cada
vez mais jovens a entrarem nesse meio. Sendo assim, ambas as pesquisadoras compartilharam com o JNC o que o prêmio significou
para elas e para a pesquisa de uma forma geral. Rafaela dos Santos afirmou: “Para mim é
uma grande honra e felicidade participar e ser
agraciada logo na primeira edição do evento.
Isso me impulsiona mais a querer continuar a
trilhar o caminho que venho construindo, me
faz querer divulgar a todas o trabalho científico, a minha casa acadêmica e o curso de
que faço parte. O prêmio veio como forma de
motivar e me fazer acreditar que os esforços
desmedidos são válidos, me faz transbordar de alegria em pensar que enfim estamos
pensando em temáticas feministas e me faz
acreditar que daqui em diante mais inclusões

e reconhecimentos à mulher serão feitos. De
um modo geral, o prêmio me faz crer no meu
trabalho e me faz querer continuar com mais
fôlego, e claro, para a pesquisa é tão importante quando para mim, porque mostra o valor acadêmico dos nossos trabalhos e como
tem qualidade, mesmo feito por mulher (e ainda bem que feito por nós)”. Camila Yamashita
comentou: “Ser indicada e receber o prêmio
foi muito gratificante, fazer parte da história
na Universidade que é minha casa há 12 anos.
Senti que todo meu esforço até aqui valeu a
pena e estou no caminho certo nessa jornada.
É uma busca constante por conhecimento, novas técnicas, colaborações, auxílio financeiro
(tanto bolsa quanto para realizar a pesquisa),
e tentando adquirir e produzir conhecimento
científico de qualidade.”
No entanto, apesar do reconhecimento, é
importante entender que há ainda dificuldades. A esse respeito, a graduanda premiada
compartilhou com o JNC quais foram as dificuldades encontradas ao longo do seu percurso como mulher dentro da ciência: "Sabe-se
que a ciência ainda é dominada pelo trabalho
masculino. Acredito que como qualquer pesquisadora, se colocar como voz autêntica e de
credibilidade são pontos difíceis e cruciais no
nosso percurso. É preciso vencer barreiras que
a sociedade nos coloca enquanto mulheres.
Meu percurso me mostrou que na área onde
pesquiso há muitas mulheres com pesquisas
de alta qualidade e desempenho, me mostrando que eu posso ser tão capaz quando
elas, mostrou que somos também uma rede
unida e de apoio, sempre a incentivar e provar
que mulheres podem transitar em qualquer
esfera, inclusive a acadêmica. Em todo o meu
trajeto até aqui fui cercada por mulheres fortes: na minha vida, no meu trabalho e também
quando ingressei no GED, grupo de pesquisa
e estudos majoritariamente femininos devido
à procura da mulher para ingressar na pesquisa e também por sempre nos mostrarmos
dispostos a caminhar de mãos dadas com a
temática feminista, seja nas nossas pesquisas ou até no nosso cotidiano como colegas
pesquisadoras”. A pós-graduanda também
compartilhou sua experiência, expondo: “Dentro da universidade não tive problemas na
pesquisa pelo fato de ser mulher, mas pude
vivenciar dentro da indústria uma resistência
intrínseca ao sistema. Ainda é um problema
que precisamos enfrentar para obter a igualdade de oportunidades e de salários.”
Sendo assim, é fundamental dar voz, oportunidade e reconhecimento para as mulheres
que podem e, se assim desejarem, devem
participar e serem reconhecidas no campo da
ciência. O JNC, portanto, deixa aqui seus parabéns para as jovens pesquisadoras que acreditam e persistem nesse caminho difícil, mas
fundamental para a sociedade.
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SEÇÃO CULTURAL

Safo de Lesbos, a poetisa com a
linguagem do amor há 2.600 anos
Mateus Abreu

Safo viveu no século VII a.C, na ilha
grega de Lesbos, e foi reconhecida em
vida como célebre poetisa. Sua imagem
estampava afrescos e representações
pictóricas, uma das maiores formas de
prestígio para as personalidades gregas.
Fundou, na cidade de Mitilene, um espaço de expressão cultural dedicado a mulheres e à deusa Afrodite, denominado
“Residência das Discípulas das Musas.”
O povo de Mitilene, uma região frequentemente movimentada, era amigo
dos prazeres e do vinho, e, durante as
confrarias de Safo, ensinava-se canto,
música instrumental, poesia e o culto à
beleza corporal e ao feminino.
Por muito tempo a crítica, à época e
mesmo a atual, relutou em reconhecer
o espírito poético de Safo como pertencente a uma homossexual feminista que
amara profundamente diversas de suas
colegas de confraria.
O amor, segundo Safo, é a dor que sempre a corrói. É o corpo que resta febril por
outro. Em certo episódio poético, quando
uma de suas amantes se muda para outro colégio de culto ao feminino, Safo la-
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menta-se a Eros e entoa sua saudade de
A poetisa está à frente do seu tempo.
Atis:
A presença da natureza e do bucólico é
recorrente em sua escrita; mas, uma natureza franca nos é descrita, aquela que
Eros novamente arranca-me os
não pertence a Deuses e figuras míticas,
membros e me atormenta.
mas sim a que abarca seus amores e deEros amargo e doce, monstro
sejos:
invencível, ó Atis:
Tu, farta de mim, tu te foste, voaste
para Andrômaca.
A lua pôs-se e as plêiades
iluminam o céu…
E eu durmo só.
As estrelas em redor da lua
O amor em Safo dói, enlouquece, maradiosa,
chuca e consome. O sentimento tem a
Velam de novo o seu claro rosto.
majestade do seu pesar e, ainda que seja
belo, sabe ferir.

Igual aos deuses me parece
Aquele que, face a face,
Sentado junto a ti,
Escuta a tua voz tão suave,
E esse riso tão encantador que, juro,
Enlouquece no meu peito o coração.
Mal te vejo, um instante que seja,
Nem sequer um som me passa aos
lábios,
Mas minha língua se resseca,
Um fogo sútil de súbito me corre a
pele,
Os meus olhos deixam de ver,
Meus ouvidos zumbem…
E parece que vou morrer.

Com o incêndio da Biblioteca de Alexandria, pouco do trabalho de Safo chegou até os dias atuais. Ainda que o apagamento histórico da crítica seja massivo,
o valor estético de sua produção chega
intacto até nós. Os fragmentos de sua autoria servem como amostra do que houve
de maior em sua obra completa. Um canto de amor feminino pelo feminino, que,
vindo de Lesbos, foi “Sáfico”.

Sei que alguém no futuro também lembrará de nós.
Safo de Lesbos

