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Espaço do Conhecimento 
expõe panorama do 
patrimônio artístico e 
acadêmico da UFMG
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GUINADA CONSERVADORA
Acadêmicos brasileiros e estrangeiros reúnem-se na UFMG, de 20 a 
22 de agosto, para discutir identidades, práticas, ideias e discursos de 
figuras e grupos da direita latino-americana, que, nos últimos anos, 
reassumiu o poder em vários países da região.
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Opinião

Esta página é reservada a manifestações da comunidade universitária, por meio de artigos ou cartas. Para ser publicado, o texto deverá versar sobre 
assunto que envolva a Universidade e a comunidade, mas de enfoque não particularizado. Deverá ter de 5.000 a 5.500 caracteres (com espaços) e 
indicar o nome completo do autor, telefone ou correio eletrônico de contato. A publicação de réplicas ou tréplicas ficará a critério da redação. São de 
responsabilidade exclusiva de seus autores as opiniões expressas nos textos. Na falta destes, o BOLETIM encomenda textos ou reproduz artigos que 
possam estimular o debate sobre a universidade e a educação brasileira. 

UFMG, meu LUGAR*
Rodrigo Ednilson de Jesus**

Começo este texto admitindo que, talvez, eu não seja exata-
mente a melhor pessoa para apresentar a estudantes calouros 
a vida universitária –  ou como ela pode vir a ser. Digo isso 

em razão do modo não planejado que marcou a minha trajetória 
de estudante e depois de professor universitário. 

Fiz graduação em Ciências Sociais, mestrado em Sociologia e 
doutorado em Educação – tudo na UFMG, mas sem planejamento. 
Tudo foi se desenrolando de forma que o êxito obtido em deter-
minado nível me motivava a ingressar no seguinte, confiante em  
que chegaria a concluí-lo. 

Aos 19 anos, prestei vestibular na UFMG e abandonei o trabalho 
como office-boy em um renomado escritório de advocacia de Belo 
Horizonte. Por que prestar vestibular na UFMG? Era o que alguns 
de meus amigos me perguntavam.

Muitos de vocês já não sabem o que é vestibular. Vestibular já 
é coisa do passado, pelo menos no nome. Para mim, vestibular era 
sinônimo de muita angústia – uma empreitada dividida em duas 
etapas para a qual nos preparávamos durante um, dois, três anos 
ou mais. Depois que fui aprovado na primeira etapa, passei todo o 
Natal com livros em cima da mesa da ceia, preparando-me para a 
segunda, ainda mais angustiante. 

Mas por que abrir mão de tantas coisas boas da juventude para 
prestar esse tal de vestibular? Por que deixar de curtir os fins de 
semana com amigos, as festas em família, as tardes preguiçosas? 
Às pessoas que me questionavam, eu dava as seguintes respostas: 
“Para ser alguém na vida”. “Preparar-me para o mercado de traba-
lho”. Quem nunca pensou assim?

Analisando agora, tratava-se de um plano ousado; afinal, fazer 
curso superior – e ainda por cima em uma universidade pública como 
a UFMG – não era para qualquer um. Por outro lado, a UFMG era 
uma de minhas únicas opções, caso quisesse levar adiante a ideia 
de fazer um curso superior. Na década de 1990, fazer um curso em 
universidades ou faculdades privadas era bastante complicado, já 
que o financiamento estudantil era bastante restrito, e o programa 
Universidade para Todos (Prouni) nem começara a ser discutido. 

Durante meu curso de graduação, tive um sem-número de ex-
periências acadêmicas: trabalhei no Hospital das Clínicas, recebendo 
uma modalidade de bolsa trabalho, atuei como estagiário em uma 
secretaria de registro acadêmico da Fafich, ingressei no PET, grupo 
de iniciação científica altamente concorrido na UFMG, participei 
de projetos de extensão e pesquisas no Programa Observatório da 
Juventude e Ações Afirmativas, ambos da Faculdade de Educação, 
e atuei como monitor de algumas disciplinas no curso de Ciências 
Sociais. Enfim, fiz de quase tudo um pouco na pesquisa, na extensão 
e no ensino, o tripé da universidade.  Essa é uma experiência que 
vocês certamente terão!

Além dessas tantas experiências acadêmicas, é preciso mencionar 
os momentos de lazer e diversão: as inúmeras calouradas de que 
participei, as tardes de sextas-feiras jogando futebol com os ami-
gos de curso, as noites de quinta e sexta nos bares no entorno do 

 campus, entre outros.  Os amigos e as amigas que fiz nesses espaços 
me acompanham até hoje, uns mais próximos, outros nem tanto.

Não digo isso apenas por nostalgia. Estou mencionando todas 
essas experiências para dar a vocês a dimensão das múltiplas pos-
sibilidades que se abrem a partir do ingresso em uma universidade 
como a UFMG, instituição pública federal, gratuita, de qualidade 
e cada vez mais diversa. A universidade é – e precisa continuar 
sendo – um universo de possibilidades. Por isso, como mensagem 
de boas-vindas aconselho: vivam o presente. Experimentem as 
múltiplas possibilidades que essa universidade lhes proporciona. 
Estudem, namorem, façam política, estudem, descubram, expe-
rimentem, estudem... Em resumo: sejam disciplinados e também 
indisciplinados. A disciplina certamente os ajudará a obter êxito, 
a se adaptar às regras acadêmicas. Mas nunca se esqueçam que é 
a indisciplina que possibilita o surgimento do novo, de uma nova 
ideia, de novos comportamentos.

Tenho plena consciência de que, ao mencionar as potencialidades 
que se abrem ao ingressar na universidade, corro o risco de pintar 
de cor de rosa a vida dentro dos seus muros. Não quero fazer isso, 
pois bem sei que a universidade também é o espaço do conflito. Vivo 
muitos, e foram eles que me tornaram o que sou hoje. O conflito 
pode emergir em sala de aula, na relação com os professores ou 
mesmo com os colegas, com os profissionais terceirizados, com os 
servidores técnico-administrativos, com os visitantes, com nós mes-
mos. Particularmente, acredito que o conflito deveria ser uma marca 
constante e altamente valorizada na universidade. Não creio que 
nossos problemas se assentem na existência de conflitos, mas creio 
que residem em nossas dificuldades em reconhecê-los e lidar com eles. 

Penso, portanto, que a existência de conflitos e, principalmente, 
de formas democráticas de enfrentá-los deve ser característica fun-
damental de uma universidade/sociedade que se pretende diversa 
e plural. Em tempos de cólera e ódio nas relações pessoais e nas 
redes sociais, é preciso repetir que não é possível existir pluralismo 
sem democracia, mas também é impossível existir democracia sem 
pluralismo. Para exercitar o pluralismo e a democracia, precisamos 
ampliar os espaços de encontros e os tempos de diálogos, particu-
larmente no que se refere aos conflitos.

Muitas pessoas que compõem esta grande comunidade assumi-
rão com vocês o compromisso de construir uma universidade cada 
vez melhor, mais plural, mais democrática e mais participativa, um 
lugar do qual vocês se orgulhem de chamar de meu lugar. Afirmo 
que nós também gostaríamos de dividir essa responsabilidade 
com vocês. Agora vocês também são UFMG. Esta comunidade 
também lhes pertence! 

*Este artigo é uma síntese da palestra Juventudes na Universidade: para 
viver a UFMG, que o autor proferiu durante a recepção de calouros

**Pró-reitor adjunto de Assuntos Estudantis e membro da Coordenação 
do Programa Ações Afirmativas na UFMG
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Detalhe de computador analógico eletrônico usado, entre as décadas de 1950 e 1970, na Escola de Engenharia

Um panorama da cultura científica, in-
telectual e acadêmica da UFMG pode 
ser visto na exposição Colecionar o 

mundo: objetos + ciência + cultura, aberta à 
visitação no Espaço do Conhecimento UFMG 
até outubro deste ano. “São instrumentos 
científicos, utensílios, máquinas, amostras e 
artefatos que documentam realidades estuda-
das ou que auxiliam as práticas do ensino, da 
pesquisa e da extensão”, afirma Letícia Julião, 
coordenadora da Rede de Museus e Espaços 
de Ciências e Cultura da Universidade e pro-
fessora do curso de Museologia da UFMG.

Letícia e seu colega Paulo Roberto 
Sabino, também da Museologia, são os 
curadores da mostra, idealizada no ano 
passado. Segundo ela, o desafio apareceu 
logo no início da empreitada: como unir 
artefatos tão diversos em uma mesma 
exposição? Qual seria o fio condutor? “A 
solução foi pensar que todas essas cole-
ções fazem parte da história da produção 
do conhecimento”, afirma a professora, 
acrescentando que a Rede de Museus rea-
liza o mapeamento e documentação desse 
patrimônio universitário com o objetivo de 
assegurar sua salvaguarda. “Desenvolvemos 

um diagnóstico das unidades da Rede e 
percebemos a existência de um patrimônio 
cultural e científico muito rico, mas pouco 
conhecido pela sociedade e até pela comu-
nidade universitária”, conta a professora. 

Diversidade
A dupla reuniu acervos de 20 museus 

e centros de memória, ciência e cultura 
que compõem a Rede. O longo trabalho 
de concepção da exposição proporcionou 
encontros inusitados: no mesmo local, o 
visitante depara com coleções taxonômi-
cas, quadros de artistas renomados como 
Guignard e Portinari, amostras de minerais, 
cerâmicas do Vale do Jequitinhonha e um 
computador analógico de meados do século 
passado usado na Escola de Engenharia. 

Do acervo artístico da UFMG, há 27 
obras de Burle Marx, Di Cavalcanti, Maria 
Helena Andrés, entre outros. Também é 
possível apreciar 140 ilustrações científi-
cas de plantas e animais. Logo ao lado, o 
público contempla exemplares de peixes, 
aves, orquídeas, répteis, insetos e tipos de 
madeira que mostram a biodiversidade de 
três regiões de Minas Gerais: Espinhaço 

Canga, onde fica o Quadrilátero Ferrífero, 
Espinhaço Quartzito, que engloba as serras 
do Cipó e do Caraça, e o Vale do Rio Doce. 
Alguns dos animais em exposição foram 
descobertos por pesquisadores da UFMG, 
como o tamanduaí, a anta e o bicho-pau.

Outro destaque é uma seção dedicada 
a artefatos da prática acadêmica, onde é 
possível ver o rim de uma onça, um utensílio 
para confecção de cápsulas de medicamentos 
e o exemplar do livro Encontro marcado, de 
Fernando Sabino, com anotações feitas pelo 
crítico Rosário Fusco. “Pretende-se com a 
exposição mostrar a variedade e a riqueza 
cultural, material e científica de uma univer-
sidade e despertar o interesse da comunidade 
para esse patrimônio da UFMG que precisa 
ser preservado e conhecido”, explica Letícia. 

Ao fim da mostra, os objetos voltarão às 
unidades da Rede de Museus. A expectativa 
da curadoria é que esse primeiro movimen-
to estimule outras ações para ampliar o 
acesso ao patrimônio artístico, cultural e 
acadêmico da UFMG.

*Jornalista do Espaço do Conhecimento UFMG

COLECIONAR o mundo
Exposição no Espaço do Conhecimento reúne obras de arte e instrumentos 
da prática acadêmica que integram o acervo da UFMG

Juliana Ferreira* 
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Rodrigo Patto: tradições políticas variadas

Ernesto: influência dos congressos anticomunistas

O cenário político na América La-
tina tem chamado a atenção, 
nos últimos anos, pela volta ao 

poder de partidos de direita, após cerca 
de uma década e meia de avanço da 
esquerda, em diversos países. Resultados 
eleitorais recentes na Argentina, no Chile 
e na Colômbia, somados a eventos como 
o impeachment de Dilma Rousseff no 
Brasil, reforçam o interesse de acadêmi-
cos latino-americanos e europeus pelas 
identidades, práticas, ideias e discursos 
de figuras e grupos de direita na região.

Para debater o tema, dezenas de pes-
quisadores estarão reunidos na UFMG, de 
20 a 22 de agosto, durante o 3º Colóquio 
Pensar as direitas na América Latina no 
século XX. Discussões e trabalhos vão 
tratar de aspectos como a relação das 
direitas com religiões, a participação de 
jovens e instituições educativas, políticas 
públicas, partidos e organizações sociais, 
vínculos com as Forças Armadas, impli-
cações econômicas, ideologias e culturas 
políticas. Os primeiros eventos da série 
foram realizados na França (2014) e na 
Argentina (2016).

Um dos coordenadores do encontro, o 
professor Rodrigo Patto Sá Motta, do De-
partamento de História da UFMG, comen-
ta que o mundo acadêmico, que sempre 
deu preferência à esquerda como tema 
de estudos, vem se interessando cada 
vez mais pelas direitas, especialmente nos 
campos da história e das ciências sociais. 

Segundo ele, os grupos que integram 
historicamente esse campo são bastante 
diferentes e representam variadas tradi-

Curva acentuada à DIREITA
Pesquisadores discutem, em colóquio internacional na UFMG, 
os diversos aspectos relacionados à história e a atualidade do 
pensamento conservador na América Latina

Itamar Rigueira Jr.

ções políticas. “Se, por um lado, não se 
discute que o conservadorismo e o fas-
cismo são caracteristicamente de direita, 
por outro, o liberalismo é foco de polê-
micas”, diz Sá Motta. Outro ponto que 
gera questionamentos são os objetivos 
do ativismo de direita, que vão da defesa 
da propriedade à luta por valores morais 
e, frequentemente, religiosos, que seriam 
ameaçados pelas ações da esquerda. 

O pesquisador da Fafich lembra que a 
direita reúne grupos com posições contrá-
rias às políticas de distribuição de renda e 
de poder. “Ela é identificada também pelo 
esforço constante para barrar o caminho 
da esquerda, o que motiva conflitos polí-
ticos e eleitorais, intervenções autoritárias 
e políticas repressivas de diversas nature-
zas”, diz o professor, acrescentando que 
o ciclo de golpes militares das décadas de 
60 e 70 do século passado, na América 
Latina, foi motivado, em grande parte, 
por impedir que a esquerda chegasse ao 
poder. “Essa militância antiesquerdista, 
de tonalidades mais ou menos violentas, 
foi justificativa para repressão, tortura e 
assassinatos. O argumento, em geral, foi a 
defesa da ordem social contra a esquerda 
revolucionária, um inimigo supostamente 
conectado a conspirações internacionais.”

O texto de apresentação do colóquio 
ressalta que “é fundamental levar em 
conta a complexidade que caracteriza os 
grupos de direita e pensar que as fron-
teiras desse campo podem ser móveis, 
sobretudo quando se leva em conta a 
historicidade do fenômeno e as mudanças 
provocadas pela ação do tempo”.
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Boisard: dicotomia amigo-inimigo de Llosa

Stéphanie: batalhas pelas ideias no Chile

Cowan: católicos e a nova direita transnacional

Controle do senso comum
Outro integrante da comissão que 

organiza o evento, o professor Ernesto 
Bohoslavsky, da Universidad Nacional 
General Sarmiento, da  Argentina, destaca 
que, tendo em vista o forte giro político de 
países como o Peru, que em suas últimas 
eleições presidenciais levou ao segundo 
turno candidatos de partidos de direita 
e de extrema-direita, a programação do 
colóquio é norteada pela tentativa de 
compreender os processos por meio dos 
quais, historicamente, as direitas lograram 
“produzir e controlar o senso comum nos 
países mais importantes do Cone Sul”.

O texto que Bohoslavsky vai apresentar 
na UFMG, escrito com Magdalena Broque-
tas, da Universidad de la República, do 
Uruguai, trata dos congressos anticomu-
nistas realizados a partir dos anos 50, em 
países como Guatemala, México, Brasil e 
Peru. “Investigamos que informações eram 
trocadas e que agências financiavam esses 
encontros, que provavelmente contavam 
com dinheiro norte-americano”, diz o pes-
quisador. “Descobrimos que redes antico-
munistas atingiram âmbito transnacional, 
e não apenas no contexto das ditaduras 
inspiradas na doutrina de segurança na-
cional. Os congressos exerceram influência 
razoável sobre governos e, sobretudo, 
sobre as Forças Armadas.”

Na exposição com o título Bifurcações 
e convergências: as direitas argentinas e 
a democracia na pós-ditadura, o cientista 
político Sergio Morresi, das universidades 
de Buenos Aires e Nacional del Litoral, vai 
mostrar um modelo analítico sócio-histórico 
em que identifica cinco tipos de direita 
na Argentina, da reacionária à neoliberal. 
Morresi estuda o modo como a vertente 
neoliberal se tornou hegemônica a partir 
das décadas de 1980 e 90 e como essa nova 
hegemonia foi perdendo traços atávicos 
como o antiperonismo e a desconfiança 
extrema com relação a eleições. De acordo 
com o pesquisador, “essas mudanças foram 
fundamentais para que, no século 21, a 
direita se reunisse em um novo partido, 
Proposta Republicana ou PRO [a legenda do 
presidente Mauricio Macri], que se diz pós-
ideológico e comprometido com o governo 
de muitos”. Ele adverte que, à medida que 
o PRO aprofunda a implantação do neo-
liberalismo, “produzem-se certas tensões 
com a democracia”.

Com base nas noções de pós-democra-
cia e de pós-política aplicadas a diferentes 
contextos regionais e globais, Stéphanie 
Alenda, da Universidad Andrés Bello, 
propõe-se a mostrar a batalha pelas ideias 
no Chile atual, que se observa nas disputas 

eleitorais, mas também, segundo ela, no 
interior dos próprios partidos da coalização 
de governo, de centro-direita. “Pesquisa 
realizada no seio da coalizão Chile Vamos 
revela, por exemplo, que, entre os partidos, 
há diferenças importantes em temas trans-
versais como a descriminalização do abor-
to e o casamento entre pessoas do mesmo 
sexo e em um tema conjuntural como a 
necessidade de reformar a Constituição. 
Tento mostrar que a coalizão de governo 
deve ser sempre pensada tendo em vista 
esses focos de tensão entre mudança e 
permanência”, afirma a pesquisadora.

Influência de Vargas Llosa
Stéphane Boisard, da Université de 

Toulouse (França), que também integra o 
trio organizador dos encontros, salienta 
que, mesmo na Europa, o tema das direi-
tas latino-americanas ganha amplitude, e 
a iniciativa dos colóquios tem cumprido 
a missão de constituir grupo de pesquisa 
internacional “capaz de produzir traba-
lhos por país e por época, mas também 
reflexões mais abrangentes”. A linha de 
pesquisa que ele desenvolve está centrada 
na influência exercida pelo escritor peru-
ano Mario Vargas Llosa sobre uma rede 
de instituições liberais na região. Em Belo 
Horizonte, Boisard vai explicar como, por 
exemplo, o pensamento de Vargas Llosa,  
cuja leitura de mundo foi forjada durante a 
Guerra Fria, apoia-se na dicotomia amigo-
inimigo. “Ele vê o mundo de forma binária: 
são os ‘amigos da liberdade’ contra os 
‘defensores do totalitarismo’, diz Boisard.

Ben Cowan, da University of California, 
em San Diego (EUA), vai trazer a Belo Ho-
rizonte uma discussão sobre o papel dos 
conservadores católicos brasileiros na ges-
tação de uma “sensibilidade antimoderna 
que ajudou a construir, eventualmente, 
uma nova direita transnacional”. O traba-
lho faz parte de pesquisa mais ampla, em 
que Cowan procura as colaborações entre 
brasileiros, norte-americanos e ativistas 
de outras nacionalidades na criação da 
configuração política atual. “A sigla BBB 
(bala, boi e Bíblia) [que denomina banca-
da conservadora no Congresso Nacional] 
descreve não apenas certa parcela da 
direita brasileira, mas também a direita 
de outros países”.

O Colóquio terá lugar no auditório  
A102 do CAD2, campus Pampulha. Mais 
informações sobre a programação estão 
na página do Facebook do Laboratório 
de História do Tempo Presente da UFMG, 
que é coorganizador do evento (https://
www.facebook.com/pg/LHTPdaUFMG/). 
As inscrições para  ouvintes devem ser feitas 
em http://goo.gl/GXZmnJ.
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“Quem são as mulheres das políticas para mulheres?” 
Conclusões de pesquisa que tem essa pergunta como 
título revelam um marco histórico no processo de diálogo 

entre o Estado e movimentos femininistas, o perfil sociodemográfico 
e a trajetória política de mulheres, em especial negras, que atuaram 
como delegadas na 3ª e na 4ª Conferência Nacional de Políticas para 
Mulheres (CNPM), realizadas em 2011 e 2016.

Segundo a professora Marlise Matos, do Núcleo de Estudos 
e Pesquisas sobre a Mulher (Nepem) da UFMG e coordenadora 
da pesquisa, uma das grandes revelações trazidas pelo trabalho 
foi o deslocamento do lugar ocupado pelo movimento negro no 
percurso participativo dessas mulheres, quando se comparam as 
trajetórias das mulheres no intervalo entre um evento e outro. Os 
resultados da pesquisa serão apresentados durante o seminário 
internacional Quem são as mulheres de políticas para mulheres?, 
agendado para os dias 16 e 17 de agosto, no auditório da Reitoria, 
campus Pampulha.

 A pesquisadora conta que a trajetória ativista percorrida pela 
maioria das delegadas, presentes nas duas conferências, foi a mes-
ma. Tanto em 2011 quanto em 2016, os movimentos estudantis, 
sindicatos e organizações religiosas foram a porta de entrada para a 
atuação dessas mulheres, que, seguindo o percurso, passaram pelo 
associativismo comunitário, movimentos feministas e de mulheres 
e partidos políticos como espaços de atuação, até chegarem, por 
meio dos feminismos e dos conselhos, às conferências. 

O movimento negro, que em 2011 aparecia como elo entre o 
início da trajetória e as conferências, muda de posição em 2016, 
passando a ocupar o ponto de chegada do ativismo político, agora 
institucionalizado na 4ª Conferência. Para a pesquisadora, trata-se 
de “um achado histórico” para os estudos sobre ativismo estatal 
feminino no Brasil.

 “O diferencial referendado pela pesquisa é a disposição de ade-
são, por parte do movimento de mulheres negras, a esse processo 
de participação”, afirma Marlise Matos. Ela lembra que, por muito 
tempo, o movimento negro manteve um relacionamento desconfia-
do e um diálogo tenso com o Estado, por considerá-lo patriarcal e 
por causa da violência e da desigualdade socioeconômica impostas 
às mulheres negras. 

MULHERES das POLÍTICAS
Pesquisa sobre o perfil e a trajetória de lideranças feministas será 
apresentada em seminário internacional na UFMG

Teresa Sanches

Na avaliação de Marlise Matos, a comparação dos dados, obti-
dos nos dois momentos, resultou no que ela e a professora Sônia 
Alvarez denominaram de sidestreaming e mainstreaming  feminista, 
revelando os fluxos  tanto verticais (para dentro do Estado), quan-
to  horizontais (ativismos em outros movimentos sociais e outras 
arenas). Segundo ela, a possibilidade de traçar a trajetória política 
dessas mulheres, por ordem de participação, desde sua origem, e 
estabelecer elos intermediários até a atuação nas conferências na-
cionais trouxe dados novos e originais ao perfil até então conhecido.

A pesquisa, que também teve a coordenação da professora 
Sônia Alvarez, da University of Massachusetts/Amherst, e o apoio 
da professora Solange Simões, da Eastern Michigan University, foi 
subsidiada pela Secretaria Nacional de Política para Mulheres e 
contou com participação voluntária de estudantes do Instituto de 
Ciência Política da Universidade de Brasília (UnB).

A pesquisa
Em 2011, foram entrevistadas 346 delegadas da 3ª CNPM. Cinco 

anos depois, na 4ª Conferência, 321 responderam à pesquisa. Dois 
questionários foram aplicados em 2011 e replicados em 2016. Um le-
vantou dados sociodemográficos como idade, raça e cor, escolaridade 
e zona de residência. O outro abordou percepções sobre o percurso 
participativo das mulheres, e as perguntas buscavam identificar a 
origem da trajetória das delegadas e seus valores sociais, avaliar as 
políticas públicas para as mulheres e mapear aspectos relacionados à 
divisão sexual do trabalho. 

Entre as delegadas representantes de instituições governamen-
tais, 79,4% se consideraram feministas. Entre as da sociedade civil, 
84,4% se declararam feministas. Ainda entre as representantes dos 
governos, 42% eram brancas, 57% filiadas a partidos políticos, com 
idade média de 43 anos e renda familiar mensal média de R$ 11 
mil. Na representação da sociedade civil, 38% eram negras e 65%, 
filiadas a partidos políticos. Em média, elas tinham 45 anos de idade 
e renda familiar mensal de R$ 4 mil.

Durante o evento, serão lançados dois livros, editados com base 
na pesquisa: O feminismo estatal participativo brasileiro e Expressões 
feministas nas Conferências Nacionais de Políticas para as Mulheres. 
Os volumes serão disponibilizados também na versão  digital, no 
site do Nepem. 

Vozes múltiplas
As Conferências Nacionais de Políticas para as Mulheres 

(CNPM) vêm sendo realizadas desde 2004, com participação de 
representantes dos poderes estaduais e municipais, ministérios 
e secretarias especiais, além de organizações de mulheres. O 
objetivo é propor diretrizes para fundamentação dos Planos Na-
cionais de Políticas para Mulheres. Os encontros são antecedidos 
pelas conferências municipais, intermunicipais, livres, estaduais 
e consultas nacionais, que também dão voz às mulheres tran-
sexuais, ciganas, com deficiência, indígenas, quilombolas e de 
religião de matriz africana. 

Delegadas reunidas na 4ª Conferência, em 2016
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Acontece

revista ágora
Está aberto, até 15 de setembro, o período para submissão de artigos científicos, en-

saios, relatos de experiências e resenhas para compor a terceira edição da Revista Ágora, 
editada pela Diretoria de Governança Informacional (DGI). Acesso público à informação, 
transparência, liberdade de expressão, proteção de dados pessoais e direito ao esquecimento 
digital são algumas das abordagens esperadas.

As normas de submissão de trabalhos estão disponíveis no site da revista (https://bit.
ly/2vNlSo2). Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail revistaagora@dgi.ufmg.br. 
De periodicidade semestral, a Revista Ágora reúne trabalhos sobre temas relacionados a 
políticas públicas, comunicação social e governança informacional.

mídias textuais
Com foco no debate sobre mídias textuais, o Centro de Comunicação (Cedecom) realiza, 

na próxima segunda-feira, 20, no campus Pampulha, o 2º Colóquio Universidade e Comu-
nicação Pública. O objetivo desta edição é discutir o papel e o alcance das mídias impressas 
institucionais da UFMG em um cenário em que a convergência de canais, de formatos e 
de linguagens altera a produção comunicacional e a própria estratégia das organizações.

De acordo com o jornalista Marcílio Lana, coordenador executivo do Cedecom, a dis-
cussão se faz necessária também em razão dos novos hábitos de consumo de informação, 
evidenciados na Pesquisa Brasileira de Mídia 2016, em que 26% dos entrevistados citaram 
a internet como sua principal fonte de informação. 

O mesmo levantamento mostra que a TV lidera a preferência dos entrevistados, com 
63%. Só 3% citaram os jornais impressos, e nenhum entrevistado mencionou as revistas. 
Entre os que se informam pela internet, 50% acessam os sites diariamente, e 91% o fazem 
pelo celular. O custo de impressão e a preocupação com a sustentabilidade contribuem 
para a chamada crise dos veículos impressos. 

Responsável pela edição do BOLETIM, veículo impresso semanal que circula ininter-
ruptamente há 45 anos, o Cedecom traz ao debate temas como O lugar do texto na co-
municação institucional e pública, O caminho é o digital? e Jornalismo científico: o texto 
passado em revista. No Colóquio, será lançado o livro Inversão de papel, do jornalista 
Alexandre Lenzi, que será um dos debatedores. Mais informações sobre o Colóquio podem 
ser obtidas pelo telefone (31) 3409-4393.

filosofia na praça
Como saber que o real é real? Essa 

indagação vai permear os quatro módulos 
da nova edição do projeto de extensão 
Filosofia na Praça – cursos temáticos, 
 abertos à comunidade, que estimulam 
reflexões sobre questões relevantes da 
cultura contemporânea. Sob o tema O real 
como questão filosófica, serão ofertados 
módulos independentes ministrados por 
professores da UFMG e da Universidade 
Federal de São João del-Rei (UFSJ).

O curso será realizado sempre às 
quartas-feiras, das 19h30 às 21h10, de 22 
de agosto a 5 de dezembro, no  Espaço do 
 Conhecimento UFMG, Praça da Liberdade. 
Serão abordados os temas Real e realidade 
em filosofia e psicanálise, Percepção e 
realidade, O real na poesia e Realidade e 
física quântica.

As inscrições podem ser feitas tanto 
em módulos separados quanto no cur-
so completo, pela internet (https://bit.
ly/2AOdLNR) ou presencialmente, no 
posto da Fundação de Desenvolvimento 
da Pesquisa (Fundep), na Praça de Serviços 
do campus Pampulha. Mais informações 
estão disponíveis no site do curso de 
 Filosofia (https://bit.ly/2nl7pw6).

meio ambiente
Quase três anos após o rompimen-

to da barragem da Samarco, em Bento 
 Rodrigues, que provocou o despejo de 
62 milhões de metros cúbicos de rejeitos 
no solo e nas águas, as formas de ação 
humana no meio ambiente continuam sus-
citando reflexões sobre modelos produtivos 
mais responsáveis. De 29 de setembro a 
5 de outubro, o Instituto de Geociências 
(IGC), no campus Pampulha, sediará o  
5º Simpósio de Intervenção Responsável no 
Meio Ambiente – desafio das geociências 
na gestão do espaço antropogênico.

Durante o evento, será realizada a 
primeira reunião da equipe brasileira da 
rede GOAL, formada por geocientistas que 
mantêm parcerias com pesquisadores da 
América Latina para o desenvolvimento 
de pesquisas e de ações que visam à re-
lação sustentável do homem com o meio 
 ambiente. As inscrições para submissão de 
trabalhos estão abertas até 31 de agosto. 
Mais informações sobre o Simpósio po-
dem ser obtidas na internet: https://bit.
ly/2M0owBR. 

retórica
Pesquisadores de 14 países que atuam nas áreas de análise do discurso, teorias da argu-

mentação e linguística participam, na próxima semana, da quarta edição das Jornadas da 
Associação Latino-americana de Retórica (ALR) e do 5º Congresso Brasileiro de Retórica. O 
evento, aberto ao público, terá atividades nos dias 20, 21, 23 e 24, nos auditórios da Reitoria, 
da Escola de Música e da Faculdade de Letras (Fale), e um TouRetórico em Ouro Preto. Mais 
informações estão disponíveis no site do evento: https://bit.ly/2AQDWDO.

O Congresso terá apresentações em português, espanhol, inglês, francês e italiano, abor-
dando temas que vão da filosofia antiga a questões pós-modernas. As 164 comunicações 
paralelas inscritas relacionam a retórica a temas como arquitetura, artes visuais, direito, 
história, literatura, música e religião.

Capas de edições recentes do BOLETIM, que circula ininterruptamente há 45 anos
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Livro: Ambulare

Autor: Marco Aurélio Máximo Prado

Selo: PPGCOM – UFMG / 85 páginas

Download gratuito em  
https://bit.ly/2AT7Qaj

Versão em papel à venda na Quixote 
Livraria da Fafich, no campus Pampulha

“Despatologizar é desconstruir, não 
desassistir”. A frase, de verbos 
longos, nomeia um dos capítulos 

do livro Ambulare, lançado recentemente 
pelo professor Marco Aurélio Máximo Prado, 
do Departamento de Psicologia da Fafich. E 
resume, de certa forma, o espírito da obra, 
em que o pesquisador transforma um diário 
de campo em peça de ficção para contar sua 
experiência no Ambulatório de Transexuali-
dades da Universidade Federal de Uberlândia 
(UFU). Ele passou três meses em trabalho de 
acolhimento e acompanhamento de usuá-
rios e usuárias no cuidado à saúde.

há 20 anos dedicado aos temas de 
gênero e sexualidade, ativista ao lado de 
travestis e transexuais, Marco Aurélio Prado 
estava interessado em ter uma experiência 
eminentemente prática no âmbito do SUS e 
conhecer a realidade de um grande hospital 
que usa protocolos, prontuários, diagnósti-
cos, classificações e, ao mesmo tempo, vive 
no dia a dia a meta de “despatologizar os 
generos e os corpos” por meio das pequenas 
ações.

“Queria pensar a despatologização do 
gênero, dos corpos e das sexualidades por 
meio da materialidade da escuta, do olhar 
e da assistência”, diz o autor, que se trans-
formou em um personagem, o Ambulare, 
que “se afeta pela experiência do outro e vai 
repensando todas as categorizações, a insu-
ficiência dos diagnósticos e a importância da 
corresponsabilidade no cuidado à saúde”.

A opção pela ficção, segundo Prado, 
foi motivada pela possibilidade de criar 
com riqueza de detalhes e “descrever com 
deslocamento de sentidos”. “A ficção ajuda 
a evidenciar que as palavras e os sentidos 
podem possuir-se de formas diferentes, 
alterando nossa consciência e nosso olhar 
sobre o mundo, e que isso é um ato político”, 

DESPATOLOGIZAR corpos e gênero
Pesquisador da Fafich recorre à ficção para narrar experiência em 
ambulatório do SUS dedicado às transexualidades

Itamar Rigueira Jr.

Ele também chama a atenção para uma 
“ofensiva reacionária antigênero que tem 
ocupado as universidades e as casas legisla-
tivas e que impede o acesso ao debate sobre 
gênero nas políticas públicas”. Prado defen-
de que é preciso superar o conservadorismo 
para oferecer serviço de qualidade e que 
respeite a diversidade. “Esse é um princípio 
do SUS que deve valer para todos e todas. 
Portanto, travestis e transexuais têm o direito 
ao acesso e à construção do cuidado à saúde 
com dignidade e qualidade.”

afirma o professor. “Fabular é deslocar-se 
das categorias previstas e informadas pela 
história social das convenções de gênero.”

Marco Aurélio Prado criou os principais 
personagens com base nas experiências 
que vivenciou e acrescentou contradições e 
detalhes para mostrar que, quando se fala 
em gênero, sexualidade, corpo e desejo, 
“palavras e nomes são pouco, pois os pro-
cessos de subjetivação são menos lineares e 
amarrados do que os diagnósticos”.

Autonomia e reflexão
Ambulare, do latim, que está na origem 

da palavra ambulatório e encerra a ideia de 
caminhar, ir e vir com autonomia, dá nome 
ao narrador, que de certa forma é o próprio 
ambulatório. “Ambulare recebe pessoas que 
desejam construir sua autonomia corpórea”, 
diz o autor. Segundo ele, pensar a despato-
logização em sua materialidade é pensar em 
autonomia e reflexão, e nenhum cuidado à 
saúde com essa finalidade pode abrir mão 
de construir corresponsabilidade. “Nenhum 
especialista detém algum saber que a expe-
riência do corpo e das transexualidades não 
tenha produzido. Um cuidado despatologi-
zador deve estar atento às singularidades 
das histórias pessoais e ao contexto em que 
se inserem essas singularidades.”

Marco Aurélio Máximo Prado salienta 
que, no Brasil, a questão é complexa, pois o 
acesso de travestis e transexuais à saúde está 
contaminado por  discurso e prática patolo-
gizadores, marcados pela supervalorização 
do poder médico. Mas ele ressalva que isso 
vem mudando aos poucos, sobretudo com 
a força da recente decisão da Organização 
Mundial de Saúde de retirar a transexuali-
dade do capítulo que trata dos transtornos 
psicopatológicos da sexualidade na Classifi-
cação Internacional de Doenças.

Marco Prado: materialidade da escuta


