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este remédio funciona?
Pesquisadores da Faculdade de Farmácia elaboraram diretriz metodológica que 
possibilitará a avaliação permanente do desempenho de 600 medicamentos 
adotados como referência pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Se incorporada, a 
proposta pode ajudar o Ministério da Saúde a racionalizar seus gastos com compra 
e distribuição de remédios, que alcançam anualmente a cifra de R$ 15 bilhões.

Página 5

Método proposto em pesquisa do 
Cedeplar corrige estimativas de 

mortes por Alzheimer
Página 3
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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. 

Por uma política de saÚde mentaL
Maria Stella Brandão Goulart*

*Presidente da Comissão Institucional de Saúde 
Mental (Cisme) da UFMG

O sofrimento mental (psíquico) de 
estudantes e servidores – docentes e 
técnico-administrativos – pulsa já há 

muito tempo. Corrosivo. Insidioso.  Quando 
alguém chega ao seu limite, já carrega uma 
história amarga de desamparo e o ônus da 
falência de diversos projetos de vida. As se-
quências estão marcadas por insuficiências 
e contradições que dizem respeito a todos 
e não são necessariamente patologizáveis. 

Constatamos, desde o ano passado, 
quando essa realidade começou a ganhar 
notória visibilidade, que o risco das situações 
de limite é naturalizado e silenciado entre nós. 
Essas constatações têm sido fruto dos “Con-
versatórios” que envolveram alguns promoto-
res de cuidado da UFMG. Daí nasceu a Rede 
de Saúde Mental e o primeiro grande tema 
convergente, Por uma vida menos solitária. 
Todos foram capturados por essas palavras, 
colhidas de depoimento de uma estudante.

A UFMG, além de criar uma rede que 
aproxima iniciativas de cuidado, está promo-
vendo a IV Semana de Saúde Mental e Inclu-
são Social e criou comissão institucional para 
tratar do assunto, a Cisme. Essa comissão, 
presidida por mim, é formada por pessoas 
vinculadas ao ensino, à extensão, à pesquisa 
e à militância sindical. Somos dez: nove ser-
vidores (docentes e técnico-administrativos) 
e uma estudante, com a tarefa de constituir 
agenda e diretrizes. A sigla diz tudo: cogite, 
considere, cuide, discorra, matute, medite, 
pense, pondere, raciocine, reflita. 

Em 2016, a Cisme convocou reuniões e 
promoveu três “Conversatórios”. O diálogo 
começou com a “Rede Cidades” e teve 
continuidade com o Sindifes (Sindicato dos 
Trabalhadores das Instituições Federais de 
Ensino), a Pró-RH (Pró-Reitoria de Recur-
sos Humanos), o Dast (Departamento de 
Atenção à Saúde do Trabalhador), a Fump 
(Fundação Universitária Mendes Pimentel), o 
NAI (Núcleo de Acessibilidade e Inclusão), a 
Apubh (Sindicato dos Professores de Univer-
sidades Federais de Belo Horizonte, Montes 
Claros e Ouro Branco), a Ouvidoria da UFMG, 
a Casu (Caixa de Assistência à Saúde da 
Universidade) e o DCE (Diretório Central dos 
Estudantes), envolvendo também diversas 
pró-reitorias, comissões e redes.

Obviamente, não são todos que sucum-
bem, mas o sofrimento mental é a principal 
causa de afastamento identificada pelo Dast e 
relatada pelos colegiados. Quem pode e quer 
admitir que não consegue prosseguir? Quais 
são as artimanhas e manejos reproduzidos 
cotidianamente para contornar e evitar o 
constrangimento de estar “à beira de um 
ataque de nervos”? Quem consegue sobre-
viver na academia após um diagnóstico psi-
quiátrico? Poderíamos evitar tantas perdas?

Todos querem fazer jus ao padrão 
UFMG de excelência. Como operar com o 
sofrimento cotidiano, que se naturaliza nas 
virtudes do mérito? Os gestores, frequente-
mente, são impotentes diante da lógica que 
não contempla a possibilidade de alguém 
poder se deter um pouco, recuar, pausar, 
sem ameaçar o patrimônio institucional co-
letivamente conquistado. As informalidades 
e insuficiências convidam a pôr em cheque 
os limites pessoais, subjetivos, éticos. Uma 
das denúncias mais graves é justamente 
a do assédio, como sinalizou o Sindifes. 
Todos se machucam onde a indiferença 
viceja. O que somos capazes de saber e 
fazer? Ninguém quer abandonar a cena. 
É com sofrimento que alguém se submete 
a uma perícia e se expõe ao risco de um 
afastamento ou demissão, à possibilidade 
de uma aposentadoria ou jubilamento, à 
exclusão quase sempre irreversível.

O sofrimento mental instaura uma in-
certeza dramática que só pode ser superada 
se colhemos sua potência, que nos conduz 
em direção ao outro, à misteriosa alterida-
de da desrazão. O rei está nu. Honesto é 
olhar para nossa própria nudez e costurar 
os projetos capazes de nos (re)conduzir na 
direção da alegria de estar aqui. A casa é 
nossa? Então, tudo também pode flores-
cer e alimentar a excelência coletivamente 
pactuada, mas cega às próprias ameaças. A 
construção da política de saúde mental da 
UFMG, que será desencadeada no Fórum 
desta sexta-feira, dia 20, exige atenção e, 
certamente, uma vida menos solitária.

Convidamos a UFMG a ir além da sua 
mítica homogeneidade e se ver como um 
organismo plural: “Saúde mental na univer-
Cidade”. “Trocamos as letras” e promove-
mos errâncias em nosso território. Foi uma 
ode à diversidade: de olho na utopia da 
cidade de nossos sonhos. Cidade saudável? 
Inclusiva? Como adjetivar o nosso espaço e 
estabelecer suas fronteiras? 

Idealizou-se o projeto de uma “universi-
dade acolhedora”, ou ainda, de uma “uni-
versidade para todos”. No entanto, quando 
discutimos a saúde mental dos estudantes 
e servidores, ficou evidente um profundo 
desconhecimento acerca desse sofrimento. 
Vencida a batalha por uma vaga, a UFMG 
absorve e, não raramente, exclui os seus 
cidadãos. Constatamos que é relativamente 
viável entrar aqui – difícil é permanecer. 
Não é banal a sequência que marca todo 
o processo de pertencimento ao quadro 
funcional e à dinâmica de formação. Os pro-
cedimentos se multiplicam e configuram cir-
cularidades e ciladas insuperáveis. A quem 
recorrer? Como encontrar o fio de Ariadne 
que nos salve do labirinto construído ao 
longo de quase um século de história? O 
depoimento dos estudantes e servidores 
nos “Conversatórios” foi marcante: os tele-
fonemas reencaminhados, as transferências 
de responsabilidade, as inconsistências, as 
siglas, a comunicação cifrada e a ausência 
de contato face a face efetivo são exemplos 
de obstáculos relatados. 

Desinformação. Desamparo. Conhe-
cer a instituição tão sonhada converte-se 
numa prova de paciência e racionalidade. 
A sociabilidade se dispersa, pois o convite 
ao desempenho enclausura os sujeitos no 
drama dos resultados individuais, na con-
tramão das exigências contemporâneas de 
produção colaborativa. A arquitetura desa-
fia. A burocracia corrompe. Se no caminho 
uma ocorrência mais grave detém o sujeito, 
fazendo-o perder o ritmo da procura, ele 
acaba entrando em silenciosa sintonia com 
a sensação de solidão, ecoando a lógica fria 
das grandes cidades. Quanto tempo se passa 
até a consciência da exaustão? Até que os 
sintomas encontrem centralidade no embate 
procedimental? A UFMG adoece?
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Mortes por Alzheimer são mais comuns entre idosos menos instruídos

Aumenta a expectativa de vida, e cresce a taxa de envelhe-
cimento das populações. A demência é fator relevante de 
redução da sobrevida dos idosos, e a Doença de Alzheimer 

aparece como o tipo mais frequente desse mal. E mais: é grave 
o quadro de subnotificação relacionada às mortes em países em 
desenvolvimento, como o Brasil. 

Dados como esses compõem a realidade que motivou pesquisa 
do colombiano Juan de Jesús Sandoval, que, em abril, defendeu 
tese na Faculdade de Ciências Econômicas (Face). Ele estabeleceu 
metodologia de ajuste para estimar com maior grau de credibi-
lidade a mortalidade adulta por demência resultante da Doença 
de Alzheimer, no Brasil, de 2009 a 2013.

Graduado em matemática – ênfase em estatística –, com 
mestrado em epidemiologia e, agora, doutorado em demografia, 
Sandoval aliou conhecimentos nas três áreas de formação para 
enfrentar a dificuldade representada pela falta de dados confiá-
veis no sistema de saúde brasileiro. Ele lançou mão da estatística 
bayesiana para correção de registros e chegou a números que 
relacionam de forma consistente o nível educacional à mortali-
dade que se pode atribuir à Doença de Alzheimer. Os resultados  
informam também que, diferentemente do que indicam estudos 
anteriores, não há diferença significativa entre o número de mortes 
de homens e o de mulheres.

Os métodos bayesianos atuais – inspirados em teorema do 
inglês Thomas Bayes (1701-1761), que trata as incertezas de 
forma probabilística – possibilitam misturar os dados empíricos a 
fontes externas com a finalidade de promover correções naqueles 
em que haja evidência de insuficiência de informações. Utilizando 
informação externa no modelo bayesiano, construída mediante 
distribuições de probabilidade a priori, o resultado da estimativa 
final das taxas de mortalidade se aproxima mais da realidade do 
fenômeno do que aquele calculado somente com base nos dados 
empíricos.

“Em nosso trabalho, captamos a informação externa pela 
meta-análise em estudos feitos majoritariamente em países desen-
volvidos, para cruzamento com os dados empíricos do Datasus, 
via métodos bayesianos completos. Nosso estimador das taxas de 
mortalidade pela doença de Alzheimer se oferece, então, como 
atualização do estimador clássico”, explica Juan Sandoval.

Escolaridade previne
Segundo o pesquisador, foi possível confirmar o aumento expo-

nencial da tendência à morte atribuível a Alzheimer com o passar 
da idade e a relação direta entre a escolaridade do idoso (que ajuda 
a explicar hábitos e qualidade de vida) e taxas de mortalidade. Ele 
comenta que um terço das pessoas com baixa escolaridade que 
vão a óbito no Brasil podem ter a causa de sua morte vinculada 
à demência por Alzheimer. “Estudos mostram que maior reserva 
cognitiva é fator de prevenção para diversos tipos de demência. E 
os novos dados revelam que escolaridade mais alta diminui a taxa 
de mortalidade por essa causa”, diz.

Sandoval ressalta que, assim como faltam dados que relacio-
nem a causa de morte à demência, e especificamente a Alzheimer, 
entre outras razões pela falta de acompanhamento especializado 
do paciente, também são precários os registros acerca da esco-
laridade dos pacientes que morrem. “Aí entra a importância da 

reGistros corriGidos
Pesquisador da Face usa metodologia estatística para superar dados 
faltantes e estimar mortalidade por Alzheimer no Brasil

Itamar Rigueira Jr.

Tese: Mortalidade adulta atribuível à demência devido à Doença 
de Alzheimer, Brasil 2009-2013: uma perspectiva bayesiana 
Autor: Juan de Jesús Sandoval 
Orientador: Cassio Maldonado Turra 
Coorientadora: Rosângela Helena Loschi 
Defesa em 29 de abril de 2016, no Programa de Pós-graduação 
em Demografia

Alzheimer estimado
ü De 2009 a 2013, foram estimadas 51.307 mortes atribuíveis a 

demências, o que corresponde a 6,58% dos óbitos. Nesse universo, 
a prevalência do Alzheimer foi de 72%.

ü Morreram com Alzheimer 161,5 a cada 100 mil pessoas em risco.

ü Uma pessoa com 75 a 79 anos de idade tem risco de desenvolver e 
morrer com Alzheimer 7,5 vezes maior que uma de 65 a 69 anos. 
Uma pessoa com mais de 85 anos tem risco 66 vezes maior.

ü Alguém com mais de 64 anos de idade sem estudos tem oito vezes 
mais chances de desenvolver e morrer com Alzheimer que alguém 
com alto nível de escolaridade.

ü Na faixa de 65 a 69 anos, morreram com Alzheimer 168 pessoas a 
cada 100 mil em risco, no grupo com menos estudos; entre aquelas 
com mais estudos, a taxa se reduz em até 26 pessoas por 100 mil.

ü A população acima de 65 anos sem estudos representou 27,5% 
de todas as mortes por Alzheimer.

inferência bayesiana”, salienta. “A metodologia possibilitou fazer 
ajustes nas informações colhidas em 27 capitais brasileiras, que 
oferecem dados mais precisos, também ajudando a estendê-los 
para o restante do território.” O pesquisador reconhece, entretanto, 
que o procedimento da imputação de dados tem limitações, como 
a suposição inevitável de que a distribuição de probabilidades para 
nível de estudos era a mesma para vivos e mortos, utilizando infor-
mação censitária. “Isso, provavelmente, afetou as estimativas finais 
de taxas de mortalidade nos estratos educacionais mais baixos, mas, 
sem dúvida, foi melhor que desconsiderar em minha análise os dados 
obtidos”, diz Ivan Sandoval.
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Equipe do professor Augusto Guerra (em primeiro plano) se reuniu com representantes do 
Ministério da Saúde para discutir detalhes do projeto

Matérias jornalísticas sobre novos medicamentos, tecnolo-
gias e procedimentos em saúde nem sempre revelam os 
aspectos mais importantes – sobretudo os negativos – do 

tema que abordam. Preocupados com a qualidade da informação 
em saúde consumida pela população brasileira, pesquisadores 
da UFMG decidiram adotar no país a metodologia Media Doctor, 
criada na Austrália e disseminada em países como Estados Unidos, 
Canadá e Japão. Coordenado pelo professor Augusto Guerra, do 
Departamento de Farmácia Social, o projeto de pesquisa financiado 
pelo Ministério da Saúde tem lançamento previsto para setembro, 
em site no qual serão publicadas avaliações semanais de conteúdos 
da mídia nacional impressa e eletrônica.

A análise será feita por equipe multidisciplinar, formada, so-
bretudo, por farmacêuticos vinculados ao Centro Colaborador do 
SUS para Avaliação de Tecnologias e Excelência em Saúde (CCates), 
sediado na Faculdade de Farmácia. Serão examinados critérios 
como segurança, custo, alternativas, novidade, disponibilidade 
da intervenção ou produto, quantificação de benefícios e de ris-
cos e independência da informação. Experiências internacionais 
mostram que menos de 10% das matérias alcançaram avaliação 
“cinco estrelas”, ou seja, abordaram adequadamente esses pontos. 
Segundo Augusto Guerra, a indústria muitas vezes cria e disse-
mina conceitos com a intenção de gerar e desenvolver mercados 
de consumo, o que mostra a importância de um monitoramento 
das informações por especialistas. 

“O objetivo não é trazer a informação correta, mas indicar o que 
está faltando na matéria original. Associo o Media Doctor a uma 
qualificação das matérias jornalísticas de veiculação leiga e à dissemi-
nação de contrainformação, para prover uma visão de outra parte”, 
explica o professor. Além de alertar o consumidor – identificando 
também as notícias que parecem ser financiadas pela indústria –, 
o projeto pretende mostrar aos veículos de comunicação que eles 
são alvos de monitoramento, o que pode, com o tempo, resultar 

Com a LuPa na mÍdia
Pesquisadores da UFMG vão adotar no Brasil metodologia australiana de 
análise de conteúdos de saúde produzidos por veículos de comunicação

Ana Rita Araújo

em aumento da qualidade dos conteúdos publicados, acredita o 
professor. “Já que vamos acompanhar sempre os mesmos veículos, o 
projeto terá uma característica de coorte. Assim, podemos observar 
se as avaliações e recomendações estão sendo incorporadas às novas 
produções jornalísticas”, pondera. Em sua opinião, o projeto tende 
a auxiliar os jornalistas que produzem matérias de interesse social 
a esclarecer melhor o consumidor.

Parceria
Depois de fazer revisão de literatura, a equipe coordenada por 

Augusto Guerra está adaptando à realidade brasileira o método 
de investigação desenvolvido em outras universidades. O passo 
seguinte à criação do site será a composição da amostra de veículos 
cujas matérias relacionadas ao tema saúde serão submetidas pe-
riodicamente à avaliação. “Por fim, analisaremos se o trabalho teve 
algum impacto, seja nos consumidores, seja nos veículos”, relata 
o pesquisador. Atualmente, o projeto está na fase de definição de 
processo e de instrumentos. “Acabamos de validar com a equipe 
do Ministério da Saúde. Portanto, acredito que, em setembro, te-
remos as primeiras divulgações semanais de todas as notícias sobre 
saúde publicadas em cerca de dez veículos de comunicação, em sua 
maioria da mídia escrita”, prevê. Além de sinopse de cada notícia, 
com nota representada por número de estrelas, o site vai divulgar 
dados sobre a equipe que a avaliou, comentários sobre os critérios 
utilizados e link para o veículo no qual a notícia foi publicada.

Augusto Guerra também está estabelecendo parceria com pes-
quisadores da Universidade de Minnesota, responsável pelo Media 
Doctor nos Estados Unidos, a fim de agregar experiências ao projeto. 
Ao lembrar que os veículos de comunicação não estão habituados 
a se submeter à avaliação científica das matérias que produzem, o 
professor da UFMG enfatiza a importância de conhecer iniciativas 
mais antigas, especialmente dos Estados Unidos, país caracterizado 
por “ambiente muito judicializado”. “Acreditamos que se houver 

algum conflito, eles já saibam lidar com o 
problema”, explica.

Possibilidade de comparar
O Media Doctor foi criado na Universi-

dade de Newcastle (Austrália) por pesqui-
sadores da empresa pública responsável 
pela comunicação de saúde do país, com o 
objetivo de verificar como a imprensa publica 
evidências em saúde. Na revisão de literatura, 
a equipe da Faculdade de Farmácia observou 
que, embora haja variabilidade nos critérios 
adotados pelos diversos países que mantêm 
o programa, os métodos utilizados e a forma 
de apresentação dos resultados são muito 
semelhantes, o que possibilita comparação 
internacional. A seleção dos veículos monito-
rados pela equipe coordenada por Augusto 
Guerra será feita com base em dados da 
Pesquisa Brasileira de Mídia, que identifica 
hábitos da população do país relacionados 
ao consumo de comunicação. 
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Conduzidos pela indústria farmacêutica 
e utilizados para a entrada de me-
dicamentos no mercado, os ensaios 

clínicos são insuficientes para vislumbrar a 
efetividade desses produtos ao longo dos 
anos, em situações da vida real, afirma o pro-
fessor Augusto Guerra, do Departamento de 
Farmácia Social da UFMG. “É fundamental 
monitorar o desempenho de todas as tec-
nologias – algumas das quais extremamente 
caras – custeadas pelo sistema público de 
saúde e avaliar se estamos gastando bem”, 
enfatiza. O assunto esteve em consulta pú-
blica até o último dia 28, na página eletrô-
nica do Ministério da Saúde, valendo-se de 
diretriz metodológica elaborada por Augusto 
Guerra e equipe de pesquisadores, no Cen-
tro Colaborador do SUS para Avaliação de 
Tecnologias e Excelência em Saúde (CCates), 
sediado na Faculdade de Farmácia.

Caso seja adotada, a proposta Diretriz 
metodológica de avaliação de desempenho 
de tecnologias em saúde: desinvestimento e 
reinvestimento pode tornar o Brasil um dos 
primeiros países do mundo a desenvolver 
programa permanente com esse objetivo. 
Augusto Guerra ressalta que, dos cerca de 
R$ 15 bilhões que o Ministério da Saúde 
investe anualmente em medicamentos dis-
tribuídos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) 
para consumo domiciliar e ambulatorial, 
parte significativa é aplicada em remédios 
muito caros, como o betainterferona, para 
tratamento de esclerose múltipla, que já 
não tem patente e chega a custar aos cofres 
públicos R$ 53 milhões o grama, quantidade 
suficiente para tratar apenas 700 pacientes 
ao preço individual aproximado de R$ 75 
mil. “É preciso perguntar se está valendo a 
pena ou se esse recurso poderia ser usado de 
outra forma com os mesmos pacientes. Não 
estamos propondo desinvestir, mas realocar, 
usar melhor”, argumenta.

A ideia é monitorar os 600 medicamen-
tos-referência em uso no país, universo que 
também abrange soros e vacinas. O professor 
esclarece que, embora haja cerca de 20 mil 
remédios registrados na Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa), a maioria 
é similar ou genérico, o que reduz signifi-
cativamente a quantidade de tecnologias a 
monitorar. Com o avanço dos sistemas de 
informações nas redes de saúde, a proposta 
é que tão logo um produto seja incorporado 
ao SUS, além da avaliação prévia baseada em 

efetiVidade em cÁPsuLas
Faculdade de Farmácia propõe diretriz para avaliar desempenho de medicamentos distribuídos pelo SUS

Ana Rita Araújo 

dados fornecidos pelo fabricante, também 
seja feito monitoramento permanente com 
as informações coletadas na ficha de cada 
paciente que recorrer a alguma unidade do 
sistema de saúde. “Acredito que, já no primei-
ro ano de uso, será possível fazer avaliação de 
desempenho para a maioria das tecnologias”, 
prevê Augusto Guerra, que atuou como ges-
tor público no Ministério da Saúde.

Vida real
Segundo o pesquisador, para que um 

medicamento seja registrado nas agências 
reguladoras de cada país, o fabricante deve 
fazer ensaios clínicos, que avaliam basica-
mente eficácia e segurança, em um número 
restrito de pacientes. “Assim, quando se toma 
a decisão de incorporar ao SUS um novo pro-
duto, não há estudos que não tenham sido 
feitos pelo fabricante. De uma amostra de 
300 ou mil pessoas, esse medicamento passa 
a ser usado por um milhão de pacientes. Terá 
os mesmos resultados?”, questiona Guerra. 
Ele ressalta que ensaio clínico é conhecido na 
metodologia como “controlado”, justamente 
por não oferecer as mesmas condições da 
vida real. Enquanto no ensaio mede-se a 
eficácia, no uso pelos pacientes mede-se a 
efetividade, o que, “na maioria das vezes, 
traz resultados diferentes”, enfatiza.

As diretrizes postas em consulta pública 
foram elaboradas no âmbito do termo de 

Governo federal gasta cerca de R$ 15 bilhões por ano com a distribuição de medicamentos

cooperação entre o Ministério da Saúde, a 
Organização Panamericana da Saúde e o 
CCates. De acordo com o documento, se 
a avaliação demonstrar que os resultados 
obtidos com uma tecnologia estão aquém 
do desejado, deve-se pensar em estabelecer 
um processo de desinvestimento e reinves-
timento para tornar mais eficiente o uso 
dos recursos disponíveis, podendo estes 
ser alocados para outras tecnologias que 
apresentem real benefício à população, ou 
mesmo para determinados subgrupos que 
possam obter mais benefícios em termos 
de saúde coletiva.

A partir da implantação dessa diretriz, a 
ideia é que o Ministério da Saúde estabeleça 
prioridades de avaliações, que serão feitas por 
centros e grupos de pesquisa como o CCates, 
que já atende o SUS com pareceres de for-
necimento administrativo e por via judicial de 
qualquer tecnologia ou procedimento. Para 
as análises, cada centro de pesquisa poderia 
recorrer aos seus integrantes, da mesma 
forma que o Centro Colaborador trabalha 
na UFMG. “Temos uma rede que também 
envolve pesquisadores de outras escolas e 
profissionais de saúde”, comenta o professor. 

Todos os temas que chegam ao Centro 
também contribuem para a ampliação 
das áreas de pesquisa da Faculdade e têm 
 gerado dissertações, teses e artigos.
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Cerimônia de casamento coletivo: estudo do Cedeplar buscou aprofundar o 
conceito de homogamia de valores

tese: Homogamia de valores e felicidade marital no Brasil

autora: Luisa Pimenta Terra

defesa: fevereiro de 2016, no Programa de Pós-graduação 
em Demografia da Face

orientação: Gilvan Ramalho Guedes e Maria Carolina Tomás

Com origem na Física e no estudo dos polos magnéticos, a 
noção de que “os opostos se atraem” tornou-se popular 
também para tipificar as relações conjugais. No entanto, 

uma pesquisa realizada no âmbito do Centro de Desenvolvimento 
e Planejamento Regional (Cedeplar) da Face constatou que, em se 
tratando da vida matrimonial, a associação a ser feita é exatamente 
oposta: características semelhantes de um homem e de uma mulher 
são determinantes para o sucesso da união entre eles.

“Casais com valores similares apresentam mais chances de ser 
felizes na vida em comum, pois as equivalências reduzem o potencial 
de conflitos”, afirma a pesquisadora Luísa Pimenta Terra, autora 
da tese de doutorado Homogamia de valores e felicidade marital 
no Brasil, defendida em fevereiro deste ano no Programa de Pós-
graduação em Demografia da UFMG.

“As variáveis que utilizo em minha tese dizem respeito a atitudes 
relacionadas com a religião e o sexo, além de padrões morais e 
opiniões políticas. Também analisei características como idade, raça/
cor, escolaridade, tipo de união (formal ou consensual) e presença 
de filhos”, descreve Luísa Pimenta.

O trabalho teve os objetivos de aprofundar o conceito de ho-
mogamia de valores e descortinar os principais determinantes da 
felicidade marital no Brasil. “Os resultados mostraram que são mais 
felizes os mais velhos, os homens, os religiosos, os menos escolari-
zados e os oficialmente casados.”

Esses resultados se justificam com base em algumas premissas 
da literatura sobre o tema. Uma delas sugere que os efeitos de 
proteção, saúde física e mental proporcionados pelo matrimônio 
são mais expressivos entre os homens. A associação positiva entre 
felicidade marital e idade se deve à provável redução de conflitos, já 
que os mais velhos tendem a ser mais maduros e menos impulsivos.

Os dados utilizados por Luísa Pimenta foram extraídos da 
pesquisa World Values Survey (WVS), desenvolvida desde 1981 
por uma rede de cientistas sociais de algumas das principais 
universidades do mundo. O levantamento mensura, entre outros 
fatores, as mudanças nos valores relacionados a religião, questões 
de gênero, democracia, participação política e tolerância. Dados 

Os iGuais se atraem
Tese do Cedeplar analisa fatores determinantes da felicidade conjugal 

Matheus Espíndola

sobre a felicidade marital foram apurados no Brasil em rodada de 
questionários realizada em 1991, com 1.782 indivíduos.

A pesquisa apurou que, entre as pessoas legalmente casadas, 
prevalece o compartilhamento de atitudes sociais, padrões morais 
e opiniões políticas. “Possivelmente, as pessoas que valorizam a 
instituição do casamento formal são influenciadas por resquícios 
de padrões morais tradicionais. Podemos pensar também que as 
pessoas que optam pela união informal são mais tolerantes às 
divergências morais”, observa Luisa Pimenta.

Para a autora, as transformações políticas ocorridas na história 
recente do país podem ter contribuído para a atitude dos indivíduos 
no casamento. “Gerações que vivenciaram momentos de grande 
mudança política, principalmente após um período de repressão, 
tenderiam a compartilhar mais intensamente os valores e as ati-
tudes políticas do que gerações que experimentaram períodos de 
democracia”, observa.

Mercado de casamentos
“A teoria nos diz que a manutenção de tradições familiares e de 

recursos financeiros e culturais é uma das funções do casamento. 
Talvez por isso os indivíduos tendem a procurar pessoas semelhantes 
para se unirem”, explica Luísa Pimenta.

Variáveis como educação, renda, altura, raça e inteligência in-
fluenciam na escolha do parceiro, além da opinião dos familiares e 
amigos. “Ao controlar algumas características do candidato a cônju-
ge, as novas famílias tentam manter seu status”, defende a autora.

A pesquisadora reconhece que os resultados do seu estudo 
apresentam algumas limitações, como a própria indisponibilidade 
de dados mais recentes (a amostra que serviu de base para seu 
estudo foi colhida há 25 anos), a ausência de informações sobre 
os cônjuges dos entrevistados, o tamanho da amostra e a inviabi-
lidade de generalizá-la para a população brasileira – a proporção 
de brasileiros negros, religiosos e menos escolarizados revelada 
nos dados censitários de 1991 não foi usada como parâmetro na 
escolha dos entrevistados.

No entanto, ao destacar que seu trabalho é o primeiro levan-
tamento sobre determinantes da felicidade marital no Brasil, Luisa 

Pimenta Terra afirma que conhecer as variáveis de bem-estar 
nos relacionamentos conjugais é importante para o plano 
demográfico da família. “A felicidade marital tem implicações 
que extrapolam o bem-estar do casal. Estudos sugerem, por 
exemplo, que relacionamentos ruins têm efeitos negativos na 
saúde física e mental do casal, com implicações, inclusive, na 
produtividade no trabalho”, argumenta a autora.

[Matéria publicada no Portal UFMG, seção Pesquisa e Inovação, 
em 10/05/2016)
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Acontece

organização de 
documentos

Pesquisadores que trabalham com 
modelagem conceitual para organização 
hipertextual de documentos vão se 
 reunir, nos dias 2 e 3 de junho, na Escola 
de  Ciência da Informação (ECI), para 
discutir temas relacionados à organização 
do conhecimento e recuperação da 
informação. As inscrições para participantes 
devem ser feitas na página do evento: 
http://goo.gl/dtOlJu.

Com o tema A pesquisa integrada na 
organização e representação da informação, 
o seminário será aberto com a conferência 
Knowledge organization and information 
retrieval: a research agenda, proferida 
por Dagobert Soergel, da University at 
Bufallo (EUA). A programação inclui mesas-
redondas e palestras com convidados da 
área de organização da informação e do 
conhecimento, como Nair Kobashi (USP), 
Mariângela Fujita (Unesp), Maria Luiza 
Almeida Campos (UFF), Renato Rocha 
(FGV/RJ), Gercina Lima e Mauricio Barcelos, 
ambos da UFMG.

O seminário comemora os 12 anos 
do Grupo de Pesquisa MHTX, que realiza 
estudos para a implantação do protótipo 
denominado Mapa hipertextual-MHTX: 
um modelo para organização hipertextual 
de documentos.

mostra das profissões
Alunos e professores das escolas de ensino médio, cursos pré-vestibulares e supletivos 

interessados em participar da edição 2016 da Mostra das Profissões podem se inscrever 
até o dia 25 de junho – ou até as vagas se esgotarem. O evento será realizado no dia 17 
de setembro, no campus Pampulha. 

A Mostra tem o objetivo de apresentar à comunidade escolar os objetos de estudo, 
os campos de atuação, as perspectivas do mercado de trabalho e o perfil profissional 
referentes aos cursos de graduação oferecidos pela UFMG. A programação conta com 
salas interativas e palestras sobre cada curso.

As informações sobre as inscrições estão disponíveis no site www2.ufmg.br/mostradas-
profissoes. Demais dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone (31) 3409-6472 ou pelo 
email eventos@prograd.ufmg.br.

enem
Estudantes que desejam ingressar nos cursos de graduação da UFMG em 2017 devem 

se inscrever até sexta-feira, 20, para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2016), no 
site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (http://enem.
inep.gov.br/), onde está disponível edital com as regras do exame. As provas do Enem serão 
realizadas nos dias 5 e 6 de novembro.

Os editais de regulamentação do processo seletivo Sisu/UFMG 2017 serão publicados e 
divulgados em data a ser definida. Alguns cursos da UFMG utilizam o Enem apenas como pri-
meira etapa da seleção. Estão nessa condição os cursos de graduação em Artes Visuais, Cinema 
de Animação e Artes Digitais, Dança, Design, Design de Moda, Música, Teatro e Licenciatura 
em Educação do Campo, além dos processos de transferência e obtenção de novo título.

habilidades escolares
Fundamentos neurocognitivos das 

 habilidades escolares básicas e o modo como 
crianças adquirem conhecimento serão 
abordados em curso de férias ministrado 
pelo professor Vitor Geraldi Haase, do 
 Departamento de Psicologia, de 11 a 15 de 
julho. As matrículas podem ser feitas no site 
da Fundep (http://goo.gl/6r6nYr).

Destinado a estudantes e profissionais 
de psicologia e das áreas de saúde e 
educação, o curso também contará 
com palestras das professoras da UFMG 
Lívia de Fátima Silva Oliveira, Larissa de 
Souza Salvador e Flávia Neves Almeida. 
A atividade será dividida em um módulo 
teórico e dois práticos, que tratarão 
de avaliação neuropsicológica e de 
treinamento de pais. Será fornecido CD 
com artigos sobre os tópicos abordados 
nas aulas teóricas. Os participantes 
receberão outro CD contendo protocolos, 
normas e textos discutidos durante as 
atividades práticas.

voluntários
Alunos, professores e servidores técnico-administrativos da UFMG, com idades entre 18 e 

60 anos e sem queixas de tontura, podem participar de pesquisa realizada pelo Departamento 
de Fonoaudiologia da Faculdade de Medicina. O objetivo do estudo, orientado pela professora 
Patrícia Mancini, é avaliar os órgãos responsáveis pelo equilíbrio.

Os voluntários passarão por exame indolor e de resultado imediato. O conjunto de dados 
possibilitará a análise da padronização interna dos aparelhos e a comparação de resultados 
dos grupos com e sem queixa de tontura. Os voluntários devem entrar em contato com Mar-
lon Ribeiro pelo telefone (31) 98364-7477 ou pelo e-mail marlonfono16@gmail.com, para 
definição de data e local da realização do exame.

pós em arquitetura
Estão abertas, até 3 de junho, as inscrições para o curso de doutorado do Programa de 

Pós-graduação em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável, da Escola de Arquitetura. 
Serão oferecidas 12 vagas para ingresso no segundo semestre letivo de 2016. A documentação 
deverá ser enviada exclusivamente pelos Correios, via Sedex ou equivalente, para o endereço: 
Secretaria do Programa de Pós-graduação, Escola de Arquitetura UFMG – Rua Paraíba 697, 
sala 201, Bairro Funcionários, CEP 30.130-140 – Belo Horizonte. Mais informações podem 
ser obtidas pelo telefone (31) 3409-8874, pelo e-mail macps@arq.ufmg.br e no site do 
programa: https://www.ufmg.br/pos/ambienteconstruido/index.php/home.
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Estudantes em edição anterior da Mostra: panorama dos campos de atuação profissional

BOLETIM 1940.indd   7 12/05/2016   10:34:10



16.5.2016 Boletim UFMG8

EX
PE

D
IE

N
T

E Reitor: Jaime Arturo Ramírez – Vice-reitora: Sandra Goulart Almeida – Diretor de Divulgação e Comunicação Social: Marcílio Lana – Editor: Flávio de Almeida (Reg. 
Prof. 5.076/MG) – Projeto Gráfico: Marcelo Lustosa – Diagramação: Romero Morais – Revisão: Cecília de Lima e Josiane Pádua – Impressão: Imprensa Universitária – 
Tiragem: 4,6 mil exemplares – Circulação semanal – Endereço: Diretoria de Divulgação e Comunicação Social, campus Pampulha, Av. Antônio Carlos, 6.627, CEP 31270-901, 
Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil – Telefone: (31) 3409-4184 – Internet: http://www.ufmg.br e boletim@cedecom.ufmg.br. É permitida a reprodução de 
textos, desde que seja citada a fonte.

8

EX
PE

D
IE

N
T

E Reitor: Jaime Arturo Ramírez – Vice-reitora: Sandra Goulart Almeida – Diretor de Divulgação e Comunicação Social: Marcílio Lana – Editor: Flávio de Almeida (Reg. 
Prof. 5.076/MG) – Projeto Gráfico: Marcelo Lustosa – Diagramação: Romero Morais – Revisão: Cecília de Lima e Josiane Pádua – Impressão: Imprensa Universitária – 
Tiragem: 4,6  mil exemplares – Circulação semanal – Endereço: Diretoria de Divulgação e Comunicação Social, campus Pampulha, Av. Antônio Carlos, 6.627, CEP 31270-901, 
Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil – Telefone: (31) 3409-4184 – Internet: http://www.ufmg.br e boletim@cedecom.ufmg.br. É permitida a reprodução 
de textos, desde que seja citada a fonte.

Livro: Crime e transgressão na literatura 
e nas artes

organizadores: Julio Jeha, Lyslei 
Nascimento e Laura Juárez

editora ufmG

244 páginas / R$ 42 (preço de capa)

As abordagens realizadas no campo 
da literatura sobre o crime e a trans-
gressão sempre subsidiaram (ou 

estimularam) reflexões em outras áreas do 
conhecimento, como o direito, a filosofia e 
a psicanálise. Um exemplo é o trabalho que 
Freud realiza com Édipo Rei, de Sófocles, es-
tabelecendo, com base na obra, uma de suas 
mais importantes hipóteses psicanalíticas. 
Nesse sentido, a abordagem literária mais 
livre de temáticas relacionadas ao mal estaria 
intimamente ligada à potência de desenvolvi-
mento humano – o fato de a literatura não se 
submeter à tutela do “politicamente correto” 
se relacionaria mais ou menos diretamente 
com a realização mais ampla dessa vocação 
progressista da arte literária.

“A lei prescreve o que é bom, o que é cor-
reto, o que é aceito pela sociedade. Contudo, 
essa prescrição é limitadora. Se o ser humano 
submeter-se plenamente a essa prescrição, 
não progride. Daí a função da arte”, argu-
menta o professor Julio Jeha, da Faculdade 
de Letras (Fale). Para ele, a arte transgressora 
investe contra a ordem em favor da renova-
ção, no campo metafórico. “Precisamos da 
arte porque precisamos da transgressão para 
nos desenvolver”, diz, sugerindo que a arte 
possibilita aprender com as “experiências” do 
mal sem que se tenha de, necessariamente, 
vivenciá-lo empiricamente.

Com as professoras Lyslei Nascimento, 
também da Fale, e Laura Juárez, da Univer-
sidade Nacional de La Plata, na Argentina, 
Julio Jeha organizou o livro Crime e trans-
gressão na literatura e nas artes, lançado 
recentemente pela Editora UFMG. Na obra, 
ensaístas do Brasil, da Argentina e de Portu-
gal discutem estratégias de representação do 
crime, do delito e da transgressão na literatu-
ra, em diálogo com o cinema e outras artes, 

oLHar para o maL
Ensaios reunidos em livro sugerem que, para descobrir os valores simbólicos de uma sociedade, é necessário 
identificar seus delitos e transgressões, tarefa que a literatura cumpre com brilhantismo

Ewerton Martins Ribeiro

disciplinas e conhecimentos. Com as análises 
dessas representações, os autores buscam 
perscrutar, nas obras, os valores simbólicos 
das sociedades em que elas surgiram.

“Reunimos estudos que cobrem desde os 
textos clássicos latinos até os pós-modernos. 
Com a coletânea, tentamos oferecer uma 
amostra de como o crime e a transgressão, 
de forma ampla, ocorrem nas artes e de 
como as artes, em geral, e a literatura, em 
específico, dependem do mal, da trans-
gressão, para que a sua produção ocorra”, 
explica o professor.

Obstáculo e progresso
Para Julio Jeha, a literatura e a filosofia 

lidam, basicamente, com a ideia ampla de 
mal. “Porque o mal é o obstáculo, qualquer 
obstáculo que se apresenta para o desen-
volvimento do ser. É aquilo que impede 
que a pessoa atinja a sua plenitude”, diz. 
O paradoxo, sugere o professor, é que, ao 
mesmo tempo em que obsta a esse desen-
volvimento, o mal também o estimula, na 
medida em que a transgressão convoca o 
progresso humano em direção ao novo, para 
além das limitações.

No volume, Julio Jeha assina o texto A 
morte de um estado de espírito: a trilogia 
californiana de Thomas Pynchon, que desfe-
cha a obra. No ensaio Mulheres que matam: 
Judite, crime e redenção, Lyslei Nascimento 
discute a representação da violência femi-
nina em obras literárias. Ao todo, o volume 
conta com 12 reflexões.

O livro é resultado das atividades do 
núcleo de estudos Crimes, pecados, mons-
truosidades (CPM), da Fale, que já fomentara 
a publicação de duas outras obras sobre 
o tema. Em 2007, Julio Jeha organizou o 
volume Monstros e monstruosidades na 

literatura, em que ensaístas abordam a 
categoria “monstro” como corporificação 
de tudo o que é perigoso, horrível e caótico 
na experiência humana. E, em 2009, Julio 
e Lyslei Nascimento organizaram a obra 
Da fabricação de monstros, em que uma 
galeria de monstros é tomada para ensejar 
análises sobre a intolerância, a transgressão, 
a desmedida, o totalitarismo, a violência e a 
ideia de mal absoluto. Os dois livros também 
foram publicados pela Editora UFMG.
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