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Produção e consumo 
de cachaça nas  

Minas setecentistas
Página 6

tudo EM FAMÍLIA
Tese revela peculiaridades e potencial da 
economia popular, que envolve autogestão e 
trabalho no ambiente doméstico.

Páginas 4 e 5

Economia popular cresce 
em setores  como a 
produção de alimentos
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O dEsAstrE e seus (dEs)cAMInhos 
político -institucionais

Raquel Oliveira, Andréa Zhouri, 
Marcos Zucarelli*

*Pesquisadores do Grupo de Estudos em Temáticas 
Ambientais (Gesta), da UFMG

A expansão dos chamados “projetos 
de desenvolvimento” tem sido res-
ponsável pela abertura de novas 

fronteiras minerárias no estado de Minas 
Gerais, o que, além de resultar na multi-
plicação dos conflitos sociais e no agrava-
mento das iniquidades socioeconômicas, 
perpetua a primarização da economia, 
ou seja, a intensificação de investimentos 
extrativos primários visando à exportação. 
A tendência é que esse cenário se amplie, 
principalmente devido à flexibilização dos 
processos de licenciamento ambiental, 
evidenciada nas discussões sobre o Novo 
Código da Mineração proposto pelo Minis-
tério das Minas e Energia, sobre o Projeto 
de Lei 654/2015, em tramitação no Senado 
Federal, e sobre a Lei 2.946/2015, aprovada 
pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais. 
Nesse último caso, esvazia-se o potencial 
de participação da sociedade civil, em 
virtude da transferência do poder delibe-
rativo no âmbito do Conselho de Política 
Ambiental do estado de Minas Gerais para 
um Conselho de Desenvolvimento Econô-
mico e Social, que deverá decidir sobre o 
licenciamento dos projetos considerados 
“prioritários” pelo Executivo.

Nesse contexto, o desastre provocado 
pelo rompimento da barragem de Fundão, 
em Mariana (MG), tem chamado a atenção 
não apenas pela gravidade e amplitude de 
suas consequências, mas pelo tratamento 
institucional a ele aplicado. A ocorrência de 
um dos maiores desastres socioambientais 
do mundo tem sido administrativamente 
tratada como um conflito socioambiental 
para o qual são dedicadas tecnologias 
diversas de prevenção das disputas, com 

modo, trata-se de uma espécie de “harmo-
nia coerciva”, conceito adotado por Laura 
Nader para avaliar a criação e utilização 
da ADR, ou Alternative Dispute Resolution 
(Resolução Alternativa de Disputa), como 
forma de controle cultural e como política 
de pacificação. Nessa lógica, escamoteia-se 
a discussão acerca do modelo de desenvol-
vimento adotado, dos riscos envolvidos nas 
atividades econômicas priorizadas e das 
responsabilidades dos agentes corporativos 
na profusão de incertezas, inseguranças e 
efetivos danos.

Sobressaem, assim, as limitações impos-
tas pelas práticas políticas e institucionais 
que pretendem “mediar” e “resolver” os 
conflitos, pois, nos chamados espaços de 
mediação, encontram-se sujeitos sociais 
com posições marcadamente assimétricas 
no espaço social. Sob o manto do acordo, 
por vezes, operam injunções excludentes, 
cujo efeito é a flexibilização de direitos já 
garantidos pela Constituição Federal. A 
redução das possibilidades de participação 
enseja não só o agravamento das vulnerabi-
lidades desencadeadas pelo desastre, mas a 
marginalização das mobilizações locais dos 
atingidos, cujas reivindicações se distanciam 
das esferas decisórias pactuantes. Com 
efeito, é preciso lembrar que os desastres 
não se limitam ao evento catastrófico, mas 
desdobram-se em processos duradouros de 
crise social frequentemente intensificada 
pelos encaminhamentos institucionais que 
lhe são dados.

ênfase em acordos provenientes da cons-
trução de pactos harmônicos entre partes 
potencialmente litigantes.

Entendemos que não se trata de um 
conflito socioambiental, mas de um desas-
tre tecnológico, como define Joseph Segen. 
O gerenciamento da crise tem implicado, 
até o momento, a mobilização de dispositi-
vos específicos, como mesas de negociação 
e a recente assinatura de um Termo de Acor-
do extrajudicial entre a União, os governos 
dos estados de Minas Gerais e do Espírito 
Santo e as empresas responsáveis pelo rom-
pimento da barragem de Fundão. Esses dis-
positivos são mobilizados sob a justificativa 
da necessidade de uma ação mais célere e 
eficaz, em vez da ênfase na punição por vias 
da judicialização das disputas associadas à 
responsabilização dos agentes corporativos 
e ao cumprimento das demandas apresen-
tadas pelos grupos afetados. Contudo, a 
perspectiva da contratualização, tal como 
problematizada por Henri Acselrad, embora 
se faça sob a justificativa da celeridade e da 
eficiência no tratamento do caso, realiza-se, 
de fato, em detrimento dos espaços e das 
possibilidades de participação dos grupos 
afetados, entidades e movimentos sociais 
apoiadores, segmentos que não foram 
ouvidos ou consultados quando da elabo-
ração do referido Termo de Acordo. Esse 
tratamento deixa evidente a fragilidade e 
a atual crise das instituições de defesa dos 
direitos, que sucumbem aos receituários 
das instituições financeiras internacionais 
– tais como o Banco Mundial –, que reco-
mendam o uso de tecnologias resolutivas 
que circunscrevem o debate político ao 
ajuste de interesses entre as partes. Desse 
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Gustavo de Francisco Campos está muito perto de concluir 
o curso de Medicina. São quase seis anos de muito estudo 
e sacrifício, mas, durante praticamente metade desse tem-

po, ele contou com um apoio muito especial: esteve em contato 
regular com os profissionais do Núcleo de Apoio Psicopedagógico 
ao Estudante da Faculdade de Medicina, o Napem. “A pressão é 
grande, o ambiente é ansiogênico, foi importante contar com ajuda 
qualificada”, afirma o estudante, que se prepara para a residência 
em Radiologia (diagnóstico por imagem). 

Gustavo, que hoje é tutor júnior do Programa de Tutoria – outra 
das instâncias responsáveis pelo acolhimento dos estudantes na 
Unidade –, esteve entre os 127 alunos atendidos pelo Napem no 
primeiro semestre de 2015. A demanda tem superado a capacidade 
do Núcleo, e 44 estudantes ficaram na fila de espera no fim do ano 
passado. Em março deste ano, 80 alunos estavam sendo atendidos, 
e dez aguardavam uma vaga na agenda.

Se em outros tempos havia resistência dos alunos, que não 
queriam passar imagem de fragilidade, hoje eles fazem questão de 
contar que frequentam o Napem. “A cultura na área médica sempre 
foi a de que o profissional não sofre, não adoece, o que é muito 
preocupante. Mas isso está mudando”, afirma o psicólogo Gilmar 
Tadeu de Azevedo Fidelis, psicólogo do Núcleo e coordenador do 
Programa de Tutoria da Faculdade de Medicina. Ele relata que os 
estudantes chegam por indicação dos professores, do serviço de 
Escuta Acadêmica, do Diretório Acadêmico e dos próprios colegas. 
“A experiência deles é positiva, e essa confiança é transmitida para a 
comunidade.” Ele lembra que rapazes e moças chegam à Faculdade 
bem jovens para encarar um ciclo básico exigente, um curso com 
carga horária extensa e grande volume de conteúdo, assim como o 
contato com pacientes já desde o 4º período. “São fatores geradores 
de grande pressão interna e externa”, acrescenta.

Segundo Fidelis, o trabalho do Napem é guiado pela necessidade 
de formação de médicos competentes técnica e emocionalmente. 
“Quando se fala em humanização da medicina, a ideia é que o 

AntÍdoto para prEssão
Estudantes da Medicina contam com apoio psicopedagógico, desde 
o ciclo básico, para enfrentar exigências do curso

Itamar Rigueira Jr.

cuidado pleno do paciente exige, além da técnica, formação huma-
nística do aluno. Queremos profissionais mais atentos e cuidadosos, 
cujo caminho seja marcado pelo desejo e pela vocação, e não pelas 
expectativas das outras pessoas e do mercado”, diz o psicólogo.

Cenários-limite
Embora tenha sido formalizado apenas em 2004, o Napem tem 

história que se alonga por quase quatro décadas. Entre 1978 e 1982, 
seminários sobre a relação médico-paciente, supervisionados pela 
professora Clara Feldman, revelaram dificuldades emocionais dos 
estudantes – de origem familiar e enfrentadas no próprio curso –, 
problemas de relacionamento e dificuldades de aprendizagem. Logo 
surgiria o Projeto Padrinho, em que professores e alunos discutiam 
esses problemas em encontros semanais.

Em 1996, com a aposentadoria de Clara Feldman, Gilmar Fidelis, 
então recém-chegado à UFMG, assumiu, com professores da Saúde 
Mental, o módulo Relação Médico-paciente da disciplina Prática de 
Saúde B. Quatro anos depois, foi criado o Projeto de Tutoria, um 
processo de integração, suporte emocional e acompanhamento 
sistemático ao estudante na formação médica, incluindo a abor-
dagem de cenários-limite. Também nessa época, surgiu o Napem, 
que já contribuiu decisivamente para a formação integral de quase 
dois mil estudantes. O Núcleo, que foi oficialmente estruturado em 
2004, além de acolher os alunos, assessora a diretoria da Faculdade 
de Medicina em questões de ordem psicopedagógica e psicossocial.

Gilmar Fidelis esclarece que, a princípio, os atendimentos não 
têm formato de psicoterapia, indicada somente em casos mais gra-
ves e em quadros clínicos e estruturais específicos. Após avaliação, os 
estudantes podem ser encaminhados para psicólogos e psiquiatras. 
As sessões de atendimento têm periodicidade variável e duração 
de 40 minutos a uma hora. “Da mesma forma que a equipe está 
apta e disponível para o atendimento de emergência num fim de 
semana, por exemplo, também está atenta para evitar situações de 
dependência e abusos”, afirma o psicólogo.

Acolhimento consolidado
A psicóloga Emely Vieira Salazar, servidora aposentada da Fa-

culdade de Medicina e integrante voluntária da equipe do Napem,  
lembra que o atendimento aos alunos foi “clandestino” durante 
muitos anos. Há décadas envolvida com o trabalho que hoje está a 
cargo do Núcleo, ela afirma que o espaço para o acolhimento está 
mais que consolidado. “Mudou a sociedade, e hoje a procura é 
mais equilibrada entre homens e mulheres, todos querem conversar 
sobre seus problemas”, diz Emely.

Com a dupla experiência de antigo usuário e atual colaborador 
do esforço de atendimento da Faculdade, Gustavo de Francisco 
Campos não hesita em recomendar o Napem para os colegas: 
“Muitos, como eu, chegam ainda adolescentes do interior e se 
sentem sozinhos. A pressão do curso nos faz esquecer a vida social 
e ignorar a necessidade de praticar um esporte. Por isso, o acolhi-
mento é importante. Os resultados exigem o esforço de cada um, 
eles vêm aos poucos, mas as coisas acontecem”. Ele acrescenta que 
aprendeu a se conhecer melhor e valorizar a psicologia. “Cuidar 
de si mesmo é fundamental para que o médico cuide melhor do 
outro”, completa Gustavo.

Gilmar Fidelis: estresse gerado por carga horária extensa, grande volume 
de conteúdo e contato precoce com pacientes
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Sibelle Diniz: ocupações ganham espaço nos domicílios 
com crianças e idosos 

Apesar de ocupar cerca de 20% dos 
brasileiros que trabalham, a eco-
nomia popular não é devidamente 

considerada pela análise econômica tradi-
cional, afirma a pesquisadora Sibelle Diniz, 
que, no início deste ano, defendeu tese sobre 
o tema, no Centro de Desenvolvimento e 
Planejamento Regional (Cedeplar) da UFMG. 
“Sempre me preocupou o fato de os estudos 
econômicos tratarem pouco a heterogeneida-
de de formas e racionalidades produtivas que 
caracteriza a economia brasileira”, comenta a 
pesquisadora, professora recém-concursada 
do Departamento de Economia da Faculdade 
de Ciências Econômicas (Face).

Conjunto de unidades produtivas indivi-
duais ou familiares que se orientam para o 
trabalho e não para o capital, a economia 
popular não comporta relação sistemática de 
assalariamento, e, muitas vezes, sua produção 
se confunde com a vida doméstica. Embora o 
maior grupo nessa categoria seja composto 
de atividades de agricultura, pecuária, pesca 
e extrativismo, na década de 2000 a 2010, 

No recesso do LAr
Tese da Face traça perfil da economia popular, que já ocupa dois em cada dez brasileiros; houve avanços 
também nas políticas para a economia solidária, representada por cooperativas e grupos informais 

Ana Rita Araújo

período observado na pesquisa, alguns gru-
pos cresceram significativamente no país: 
confecções, reciclagem, construção civil e 
cuidados pessoais. Este abrange o trabalho 
de embelezamento e o desempenhado por 
cuidadores de crianças e de idosos.

Na tese, Sibelle Diniz defende que a eco-
nomia popular tem potencial para passar de 
“componente precário das redes globais a 
componente fundamental de uma economia 
plural”. Para isso, alerta, são necessárias trans-
formações profundas nos mecanismos que 
regem as relações cotidianas e as orientações 
das políticas públicas. 

Autogestão
A pesquisadora aborda as tendências do 

trabalho na contemporaneidade, discute a 
integração das redes produtivas domésticas 
e familiares às cadeias globais, bem como as 
peculiaridades desse movimento nos países 
periféricos e no Brasil. Também mostra distan-
ciamentos e aproximações entre a economia 
popular e a economia solidária – subconjunto 

formado por cooperativas, asso-
ciações e grupos informais que 
se caracterizam pela autogestão 
das atividades.

Houve avanços, reconhece a 
autora, nas políticas dirigidas 
à economia solidária, como a 
criação da Secretaria Nacional 
de Economia Solidária (Sena-
es), no Ministério do Trabalho 
e do  Emprego, e nas políticas 
específicas para essas unidades 
autogestionárias. “O fomento 
à economia solidária avançou 
muito no Brasil nos últimos anos, 
devido principalmente à militân-
cia do movimento”, constata. 

No mesmo período, também 
houve avanços significativos “em 
termos de escolaridade, condições 
de moradia e acesso a bens de 
consumo no domicílio”, proces-
so que, para a autora, pode ser 
associado ao avanço da urbani-
zação e da provisão de bens de 
consumo coletivos que se verifica 
no período, com potencial para 
gerar impactos positivos sobre 
a organização social e sobre o 

trabalho. “Isso é especialmente 

relevante se considerarmos que os meios de 
produção utilizados na economia popular 
são, muitas vezes, os mesmos utilizados no 
cotidiano familiar”, observa.

Perfil
Com base em dados dos Censos Demo-

gráficos do IBGE dos anos 2000 e 2010, a 
autora traçou perfil da economia popular, 
caracterizada como estratégia de trabalho 
familiar, em que várias pessoas no mesmo 
domicílio têm ocupações próximas, sugerindo 
a transmissão do ofício ou profissão dentro 
da família. Boa parte desses trabalhadores 
realiza o ofício em casa.

Entre as principais ocupações da economia 
popular estão as que visam aos mercados 
locais, como confecções em pequena escala, 
cuidados pessoais, fabricação de alimentos, 
pequeno comércio local e reciclagem, e aque-
las associadas a cadeias globais de produção, a 
exemplo da construção civil e das confecções 
relacionadas às grandes marcas. “Neste caso, 
cabe questionar a condição de precariedade 
da inserção nessas cadeias”, adverte.

Ainda segundo o perfil traçado pela auto-
ra, a economia popular absorve fortemente 
a mão de obra feminina, sobretudo nos 
setores de cuidados pessoais, alimentação 
e confecções. Sibelle Diniz sugere que tais 
ocupações ganham espaço nos domicílios 
com crianças e idosos, o que possibilita 
conciliar as tarefas domésticas com a ativi-
dade produtiva. Tal organização, em bases 
flexíveis, torna a economia popular – e soli-
dária – estratégia de inserção relevante para 
públicos específicos, como mulheres, idosos 
e populações tradicionais. “Isso é relevante 
mesmo em um contexto de ampliação do 
emprego formal e queda significativa do 
desemprego, como se verificou na década 
de 2000”, ressalta. No mesmo período, a 
participação da economia popular era mais 
significativa nas áreas rurais e nos municípios 
de pequeno porte e, do ponto de vista das 
grandes regiões, no Norte e no Nordeste.

Como as pesquisas domiciliares do IBGE 
não têm o objetivo de identificar as ativida-
des da economia popular, Sibelle Diniz, ao 
elaborar o perfil, fez um recorte desse grupo 
de trabalhadores de acordo com categorias 
de ocupação, focando nos trabalhadores por 
conta própria (exceto os profissionais liberais) 
e na produção para o próprio consumo.
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tese: Do precário ao plural: realidades e 
possibilidades da economia popular no Brasil 
contemporâneo

Autora: Sibelle Cornélio Diniz

orientador: Roberto Luís de Melo Monte-Mór 

defesa: 18 de janeiro de 2016, no Programa de 
Pós-graduação em Economia e Demografia

Fora do mercado formal
“Somos, na maioria, mulheres, negras, 

acima de 35 anos, arrimos de família e 
semianalfabetas. Quem vai nos dar empre-
go?” A cozinheira Francisca Maria da Silva, 
conhecida como Xica da Silva, traça com 
propriedade o perfil dos trabalhadores da 
economia solidária, realidade que ela co-
nhece de perto. Coordenadora dos fóruns 
nacional e estadual de Economia Popular 
Solidária, Xica conta que entrou no mercado 
formal aos 14 anos, com carteira assinada 
como empregada doméstica. Depois de um 
casamento de dez anos, em que sofreu vá-
rios tipos de violência, tomou contato, em 
abrigo da Prefeitura de Belo Horizonte, com 
a possibilidade de trabalho autônomo. “Des-
cobri que na economia solidária também 
tinha renda”, conta. Com sua aptidão para 
a produção de alimentos, hoje, aos 51 anos, 
coordena microempresa autogestionária em 
que os trabalhadores são, em sua maioria, 
mulheres com vulnerabilidade à violência.

Xica da Silva: microempresa autogestionária

Um sentimento de desvalorização do exercício da docência na graduação, em 
comparação com as atividades desenvolvidas na pós-graduação (pesquisa 
e docência), tem sido observado em encontros organizados pela Comissão 

Própria de Avaliação (CPA) da UFMG. “Nosso contato foi com pessoas que estão en-
volvidas na graduação, acreditam na importância dessa atividade, mas não se sentem 
reconhecidas ou valorizadas”, observa a professora Cristina Alvim, presidente da CPA. 

Políticas de valorização do ensino e do professor da graduação será tema de mesa-
redonda nesta terça-feira, 5, que reunirá a professora Eliana Martorano Amaral, da 
Faculdade de Medicina da Unicamp, o pró-reitor de Graduação, Ricardo Takahashi, 
o coordenador da pós-graduação em Comunicação Social da UFMG, Elton Antu-
nes, e Cristina Alvim, que é também professora do Departamento de Pediatria da 
Faculdade de Medicina. 

O evento, que será realizado no Auditório 1 da Faculdade de Ciências Econômicas 
(Face), com início às 14h, poderá ser acompanhado por professores, diretores de uni-
dade, chefes de departamento, coordenadores de colegiado e membros dos Núcleos 
Docentes Estruturantes (NDE) – órgãos de apoio aos colegiados.

A intenção é elaborar diagnóstico mais aprofundado da real situação dos docentes 
de graduação na Universidade, iniciada com o processo de avaliação dos cursos, “que 
deve, além de identificar fragilidades, propor caminhos”, explica Cristina Alvim.

Ela ressalta que resolução de 2014, do Conselho Universitário, expressa signifi-
cativamente a importância do professor da graduação. “A aplicação prática dessa 
resolução, contudo, deve ser feita em cada unidade acadêmica, já que a diversidade e 
a imensidão da UFMG não possibilitam que um único documento alcance a realidade 
específica de cada curso”, explica a diretora da CPA.

Enade
Para analisar o ensino da graduação, a CPA utiliza dados da autoavaliação da 

Universidade, bem como os resultados de questionário aplicado a formandos que 
participam anualmente do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade). 
Segundo Cristina Alvim, o objetivo da Comissão é aprofundar as análises e não apenas 
focalizar resultados e rankings. “A proposta é compreender melhor como os resultados 
refletem a realidade da Universidade, seus pontos fracos e fortes.”

A professora ressalta que, no Enade, o estudante deve responder a um ques-
tionário constituído de duas partes: perfil socioeconômico e opinião a respeito do 
curso e das condições de ensino em sua universidade. Na mesa-redonda Valorização 
da docência e do professor universitário, a diretora da CPA vai apresentar avaliação 
dos resultados do Exame, obtidos nos anos de 2013 e 2014. “O objetivo é divulgar 
esse relatório para diversas mídias, para que os alunos percebam a importância do 
questionário do Enade”, diz.

Os dados do relatório levaram a CPA a investir no planejamento do ensino e na arti-
culação teórica e prática, com a intenção de desenvolver e fortalecer os colegiados e os 
NDEs e, com base nisso, promover a valorização da docência da graduação.

Docência VALorIZAdA
Nathalia Costa
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A cachaça, bebida derivada da cana-de-açúcar, influenciou 
significativamente o processo histórico da capitania mineira. 
A ela, podem ser associados conflitos, desordens e desca-

minhos ao longo século 18. Além disso, a bebida foi componente 
essencial de controle social e tributário. Havia também quem a 
considerasse fundamental à dieta nutricional e à cura de muitas 
enfermidades. 

Essas e outras premissas foram detalhadas na dissertação De 
cabeça de porco à bebida de negro: um estudo sobre a produção e 
o consumo da aguardente nas Minas Gerais no século XVIII, defen-
dida por Valquíria Ferreira da Silva no Programa de Pós-graduação 
em História, da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas (Fafich) 
da UFMG.

“O trabalho partiu da ideia de que a experiência concreta da 
sociedade colonial mineira só poderia ser apreendida se fosse con-
siderada em suas múltiplas dimensões. Para isso, procurei perceber 
como os interesses e as ações dos agentes sociais se combinavam, 
colidiam e se interpenetravam quanto à produção, circulação e 
ao consumo das aguardentes nas Minas setecentistas”, explica 
a autora. “Considerando aspectos da política e da administração 
setecentista do Império, procurei esmiuçar, na região mineradora, 
a história oculta da cachaça.”

Estancos e meias patacas
Valquíria abre o trabalho com uma reflexão sobre as ações da 

Coroa portuguesa. “Com base nas leis, analisei o cotidiano repleto de 
conflitos e desregramentos”, revela a pesquisadora, observando que 

as prerrogativas adminis-
trativas se moldavam con-
forme as necessidades da 
metrópole. “Com uma das 
mãos, a Coroa autorizou a 
construção de engenhos e 
a suspensão de estancos e 
meias patacas, impostos 
relativos à entrada e circu-
lação do produto na colô-
nia. Com a outra, instituiu 
vários outros  impostos”, 
exemplifica.

No segundo capítulo, a 
pesquisadora relata onde 
os produtores se encon-
travam, como e para quem 
produziam. Inventários 
post mortem, testamentos, 
declarações da produção e 
manuais de feitura foram 
as bases documentais. 
“Apurei peculiaridades 
como a pulverização da 
fabricação, representada 
pela imensa quantidade de 

Uma história ocuLtA da cAchAçA
Investigação sobre produção e consumo das aguardentes nas Minas 
Gerais setecentistas revela aspectos da sociedade colonial

Matheus Espíndola

pequenos e médios produtores. Havia poucos grandes produtores”, 
comenta Valquíria. 

Também veio à tona a coexistência de qualidades diferentes 
de aguardentes produzidas na capitania: aguardente de cabeça, 
aguardente da fraca, aguardente proveniente da garapa e aguar-
dente do melado. Por elas, eram cobrados valores diferenciados, 
estimulando um mercado consumidor diverso.

Ambulantes e lojas
Valquíria Ferreira explorou ainda o cenário da lida com a ca-

chaça por autoridades, comerciantes e consumidores. A leitura de 
19 autos de achadas (inquéritos decorrentes da fiscalização dos 
morros) mostrou que personagens como o preto vendedor de caldo 
de cana, que levava um barril sobre a cabeça e segurava os copos 
de medida, também estiveram presentes na região mineradora – 
embora essa figura fosse mais ligada ao cotidiano de venda do 
produto no Rio de Janeiro. 

“Os focos dessa parte do trabalho foram os artifícios utilizados 
pelos vendedores ambulantes, especialmente os que transitavam 
ilegalmente pelos morros das urbes mineradoras negociando 
bebidas e comidas, além das lojas estabelecidas nos centros des-
sas localidades, onde a bebida era comercializada legalmente”, 
conta Valquíria. 

A autora esclarece que os documentos examinados apresen-
taram situações paradoxais em relação aos diferentes tipos de 
bebida produzidas na capitania. “O termo ‘cachaça’ foi recorrente 
nos autos de achada e nas listas de almotaçarias [tabelamento de 
preços de produtos diversos], mas quase ausente nas cartas de 
doação de sesmarias, nos requerimentos para levantar engenhos 
e nas declarações das vendas ao governo, onde predominou o 
termo ‘aguardente’. No entanto, mesmo sendo associada de 
forma depreciativa aos negros e cativos, comprovou-se que a 
‘cachaça’ também esteve presente nos copos de outras camadas 
da sociedade mineira setecentista, sendo mesmo utilizada em 
curas de doenças”, explica a autora.

Ainda sobre essa aparente contradição, Valquíria constatou 
que, se nas Minas setecentistas predominou o caráter pejorativo 
atribuído à cachaça, bem diferente foi o destaque conferido à 
bebida pelo príncipe Maximiliano de Wied-Neuwied. Em viagem 
ao Brasil no ano de 1815, ele, de certa forma, anunciou o status 
que a bebida alcançaria nos dias atuais: “Entre tantos tipos de 
aguardente, a melhor de todas, vinda da Bahia, [era a] cachaça”.

dissertação: De cabeça de porco à bebida de negro: um estudo 
sobre a produção e o consumo da aguardente nas Minas Gerais 
no século XVIII

Autora: Valquíria Ferreira da Silva

orientadora: Júnia Ferreira Furtado

data da defesa: 2 de setembro de 2015, no Programa de 
Pós-graduação em História

Escravo vendedor de caldo de cana, na 
obra de Joaquim  Lopes de Barros (1840)
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Acontece

educação e psicanálise
Estão abertas as inscrições de trabalhos para apresentação no 11º Colóquio Interna-

cional do Laboratório de Estudos e Pesquisas Psicanalíticas e Educacionais sobre a Infância 
(Lepsi), que será realizado de 20 a 23 de setembro, na Faculdade de Educação (FaE), 
campus Pampulha. Também recebem inscrições três eventos paralelos: o 6º Congresso 
da Rede Universitária Internacional em Educação e Psicanálise (Ruepsy), o 2º Congresso 
Brasileiro da Revista Multimedia sobre la Infancia y sus Instituciónes e o 2º Simpósio de 
Psicanálise e Educação de Minas.

Os três seminários abordarão temas como Dificuldades escolares: os objetos que des-
conectam os jovens de sua própria experiência emocional, O trágico na adolescência e A 
atualidade das depressões como sintoma social. Entre os convidados estão a psicanalista 
Maria Rita Kehl e pesquisadores europeus e norte-americanos. Mais informações podem ser 
obtidas no site dos eventos: http://11coloquiolepsi.ufop.br/inscricao/.

caso clínico
Casos clínicos complexos relacionados à saúde mental e à experiência de quatro 

instituições belgas sobre a prática nessa área serão abordados, em perspectiva trans-
disciplinar, em seminário internacional nos dias 18 e 19 de abril. Promovido pelo 
grupo de pesquisa Tecendo a Rede, que é coordenado pelas professoras Aline Mendes 
(PUC Minas) e Angela Vorcaro (UFMG), o evento será realizado no Museu de Ciências 
Naturais da PUC Minas.

Segundo Ângela Vorcaro, do Departamento de Psicologia, o Tecendo a Rede oferece 
apoio a instituições públicas que trabalham com saúde mental, como o ambulatório para 
adolescentes da Faculdade de Medicina da UFMG e os Centros de Atenção Psicossocial 
(CAPs), utilizados como intermediários entre o hospital psiquiátrico e o atendimento 
ambulatorial. “Recebemos pedido das instituições para discutir casos difíceis e oferecer 
direção para o tratamento”, explica.

Com o trabalho de psicólogos, psiquiatras e assistentes sociais que atuam em  saúde 
mental, o grupo Tecendo a Rede articula uma visão profissional transdisciplinar, na 
discussão de casos que trazem embaraço ao saber instituído. Destinado especialmente a 
estudantes e profissionais da área de saúde e saúde mental, o seminário é aberto também 
a outros interessados. As inscrições devem ser feitas pelo e-mail projetotecendoarede@
gmail.com. As vagas são limitadas à capacidade do auditório (300 pessoas).

memória do mundo
O Comitê para América Latina e Caribe 

do Programa Memória do Mundo (Mowlac), 
da Unesco, tem chamada aberta para pro-
posições de registro até 31 de agosto. As 
candidaturas devem ser enviadas em duas 
cópias, nas línguas inglesa e espanhola, no 
formato de documento, arquivo ou coleção 
audiovisual.

A candidatura visa avaliar a incorpo-
ração ao Registro Memória do Mundo da 
América Latina e do Caribe de documentos 
ou  conjuntos documentais – de natureza 
arquivística, bibliográfica ou audiovi sual 
–, pertencentes a países da região e que 
 tenham relevância para a memória coletiva 
da sociedade latino-americana e caribenha. 
Mais  informações podem ser obtidas no site  
https://mowlac.wordpress.com/.

internacionalização da extensão
A discussão sobre experiências e estratégias de internacionalização do segmento de 

extensão da UFMG será tema de seminário promovido pela Pró-reitoria de Extensão (Proex) 
e pela Diretoria de Relações Internacionais (DRI). O evento, que será no dia 14 de abril, às 
8h30, na Escola de Engenharia, reunirá coordenadores de projetos e programas de extensão, 
coordenadores e secretários de centros de extensão e estudantes interessados na extensão 
universitária, além de membros do Comitê Permanente de Extensão da Associação das 
Universidades do Grupo Montevideo (AUGM). Mais informações podem ser obtidas pelo 
telefone (31) 3409-3215 e pelo e-mail eventos@proex.ufmg.br.

jovens e adultos
Jovens e adultos que não terminaram o 

ensino fundamental podem se inscrever até 
15 de abril no Projeto de Ensino Fundamen-
tal de Jovens e Adultos da UFMG, que inclui 
a formação do 6º ao 9º ano. Interessados 
devem comparecer na seção de ensino do 
Centro Pedagógico, das 14h às 21h, com 
cópia do documento de identidade, do CPF, 
do comprovante de residência e uma foto 
3x4. Não será necessário apresentar docu-
mentos que comprovem escolaridade. Mais 
informações podem ser obtidas pelo telefone 
(31) 3409-5187.

estudos na europa
Representantes de universidades e agên-

cias oficiais europeias vão apresentar, na 
próxima semana, oportunidades de estudos 
e bolsas na Europa para os estudantes de 
graduação e pós-graduação da UFMG. Em 
exposição no dia 11 de abril, das 11h às 
15h, no hall do Bloco de Ligação da Escola 
de Engenharia, eles vão esclarecer pessoal-
mente as dúvidas dos interessados. Também 
haverá palestras na Sala de  Seminários 1012, 
no 2º andar.

As instituições participantes do Study in 
Europe Road Show são Daad (Alemanha), 
Innovation Centre (Dinamarca), Lund Uni-
versity (Suécia), Embaixada da Espanha, 
Nuffic (Holanda), Twente University (Holan-
da), Campus France, French in Normandy e 
Université de Perpignan (França).

Para participar, é necessário fazer 
cadastro antecipado no site http://goo.gl/
forms/aYqOfsSp6G. Outras informações 
estão na página da Diretoria de Relações 
Internacionais (www.ufmg.br/dri).
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Livro: Diante do tempo: História da arte 
e anacronismo das imagens

Autor: Georges Didi-Huberman

Editora uFMG

328 páginas / R$ 65 (preço de capa) 

Georges Didi-Huberman é um dos 
pensadores mais influentes no cam-
po de estudos que se situa no cru-

zamento entre estética, filosofia e história 
da arte. Nas ciências humanas brasileiras, 
especificamente, assim como na área de 
linguística, letras e artes, sua leitura se po-
pularizou com traduções publicadas pelas 
editoras 34 e Contraponto e se intensificou 
especialmente a partir de 2011, com a pu-
blicação de Sobrevivência dos vaga-lumes, 
pela Editora UFMG.

O livrinho – que mobiliza uma postura 
de esperança face ao contemporâneo – 
fez-se um pequeno petardo ao propor 
reflexões que interessam a pesquisadores 
de áreas distintas (das belas-artes à história, 
da filosofia à literatura) e ao estabelecer 
um diálogo atualizado com intelectuais de 
diferentes gerações, como Walter Benjamin, 
Pier Paolo Pasolini e Giorgio Agamben.

Agora, cinco anos depois de Sobrevivên-
cia, a Editora UFMG dispõe nas prateleiras 
das livrarias brasileiras uma tradução inédita 
de Diante do tempo: História da arte e 
anacronismo das imagens, livro em que o 
historiador propõe uma arqueologia crítica 
da história da arte, partindo das relações 
entre imagem e tempo e dos valores de uso 
do tempo na história da arte.

Se no livro dos vaga-lumes Didi-Huber-
man investiu suas energias em defender a 
sobrevivência da imagem e da experiência 
no mundo contemporâneo (e em estabe-
lecer os parâmetros dessa sobrevivência), 
em Diante do tempo, ele vai propor uma 
“semiologia não iconológica” para suas 
reflexões sobre a imagem: “uma semiologia 
que não fosse nem positivista (a representa-
ção como espelho das coisas), nem mesmo 
estruturalista (a representação como siste-
ma de signos)”, escreve. Com isso, o crítico 
de arte põe em questão a própria ideia de 

A AnAcronIA do prEsEntE
Em livro publicado pela Editora UFMG, Didi-Huberman propõe arqueologia 
crítica da história da arte com base nas relações entre imagem e tempo

Ewerton Martins Ribeiro

representação, num “debate de ordem 
epistemológica sobre os meios e os fins da 
história da arte como disciplina”.

“Houve um investimento da Editora 
UFMG na compra dos direitos de tradução 
deste autor”, conta Roberto Said, vice-diretor 
da Editora. “Nesse sentido, já temos três no-
vas publicações programadas: Atlas: o gaio 
saber inquieto, O olho da história e Quando 
as imagens tomam posição. Com esse in-
vestimento, a Editora UFMG provavelmente 
será, no Brasil, a que mais terá publicações 
da vasta obra do escritor”, comemora.

Futuro em mutação
Traduzido por Vera Casa Nova e Márcia 

Arbex, professoras da Faculdade de Letras, 
o livro agora publicado sugere que “sem-
pre, diante da imagem, estamos diante do 
tempo” e nos propõe interrogar os objetos 
imagéticos do contemporâneo com olhares 
aguçados, perscrutando neles aquilo que, em 
anacronismo, eles nos contam sobre o tempo.

Na obra, Didi-Huberman vai dizer que, 
diante de uma imagem antiga, por mais 
antiga que ela seja, vemos o presente, que 
nunca para de se reconfigurar. Ao mesmo 
tempo, sentencia que, diante de uma 
imagem recente, por mais recente que ela 
seja, vemos da nossa parte o passado, que 
também nunca cessa de se reconfigurar, 
já que toda imagem só se torna pensável 
numa construção de memória.

Mais do que isso, Didi-Huberman nos 
provoca dizendo que, diante de uma ima-
gem, seja ela antiga ou recente, vemos 
ainda o futuro – a ideia de futuro, em 
constante mutação. “Temos de reconhecer 
humildemente isto: que ela [a imagem] pro-
vavelmente nos sobreviverá”, diz. “Somos 
diante dela o elemento de passagem, e ela 
é, diante de nós, o elemento do futuro, o 
elemento da duração.”

Nesse sentido, “a imagem tem frequen-
temente mais memória e mais futuro que o 
ser que a olha”, diz Didi-Huberman, mas sem 
ver nesse achado um entrave para a investi-
gação intelectual. Para o crítico, ao contrário, 
sendo a imagem um arcabouço anacrônico 
de tempos, ela se faz o objeto de excelência 
para a investigação do tempo presente e do 
seu anacronismo. Entrar em contato com 
essa multiplicidade temporal, assim, seria 
entrar “no saber que tem o nome de história 
da arte”, interessando-se pela arqueologia 
“do saber sobre a arte e sobre as imagens”.
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