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genéticas que podem estar ligadas 

aos governantes Incas
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Quase 10% de 8,8 mil pessoas atendidas em unidades de 
saúde de 272 municípios brasileiros fazem uso simultâneo 
de cinco ou mais medicamentos. Esse é um dos principais 
resultados de estudo desenvolvido por pesquisadores da 
UFMG sobre a prática da polifarmácia no país. Em artigo, o 
grupo também discute os riscos desse hábito.
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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. 

Flávia Henriques de Souza* 

Vagner Luciano de Andrade** 

A educação atual tem exigido novas 
tecnologias que atendam às deman-
das da realidade cultural constituída 

de novos atores sociais. Os principais motivos 
para as reformulações têm raiz no projeto 
educativo vigente: salas de aula do século 19, 
professores do século 20 e alunos do século 
21. As demandas atuais são bem específicas 
e exigem ações inovadoras no âmbito da 
coletividade. Olhar, ver e agir são ações que 
devem se  sequenciar frente à realidade.  
Assim sendo, uma educação que invista na 
valorização do olhar, do ver, do perceber, do 
julgar e do agir se faz necessária. E quando 
se trata de percepção visual, estão em jogo o 
patrimônio, a paisagem e as artes, como ele-
mentos prioritariamente captados pela visão. 

Explicitamente, destaca-se a apropriação 
das paisagens e das artes entendidas como 
conhecimento adquirido por meio do visual, 
no âmbito das técnicas contemporâneas 
empreendidas na escola da atualidade. O 
ensino visual, sem excluir os alunos com 
deficiência, agrega educação, história e 
turismo na construção de novos diálogos 
e práticas escolares, tendo como princípio 
que o turismo pedagógico é a prática mais 
adequada à compreensão e interação com o 
espaço visualmente captado. Uma visitação 
turística desenvolve uma visão crítica que 
enxerga o mundo e suas múltiplas rela-
ções. A visão, como “sentido fisiológico”, 
pressupõe a construção de uma percepção 
filosófica. Tendo essa premissa básica como 
eixo norteador, a educação se refaz na pers-
pectiva da construção de conhecimentos 
contextualizados e baseados na prática e no 
contato do indivíduo com seu meio social 
e cultural. Diversos educadores defendem 
que esse meio é um importante mecanismo 
facilitador do processo ensino-aprendizagem 
contemporâneo.

Trabalhos didáticos de turismo estrutu-
ram ações relevantes como guiar e educar de 
forma conjunta e articulada, correlacionando 

ARTES, ensino visual e técnicas 
CONTEMPORÂNEAS

*Guia de turismo e historiadora
** Guia de turismo e geógrafo

a história a outras áreas do conhecimento, 
em especial a geografia, a literatura, as artes 
visuais e as ciências naturais de maneira a 
ampliar os horizontes da educação e o fazer 
pedagógico. Mas sair da sala de aula, sem 
o devido preparo, não dinamiza essa poten-
cialidade. O sair demanda todo um processo 
de preparação, que envolve o pré-campo, o 
campo propriamente dito e o pós-campo. 
Sem protocolos básicos, essa prática incorre 
em banalização e saturação. Algumas expe-
riências de turismo escolar tem-se mostrado 
sucateadas e maçantes devido justamente à 
falta de um bom planejamento. Inventários 
sobre as cidades que possam ser trabalha-
das pedagogicamente e o levantamento de 
suas potencialidades são indispensáveis para 
planejar a saída para o trabalho de campo. 
Executar projetos, tendo como foco o turis-
mo pedagógico e recreativo, por sua vez, 
somente apresentará benesses se houver um 
pós-campo, um desdobramento da visita no 
cotidiano escolar, uma aplicação e conexão 
com a realidade estudada na sala de aula. 

O sair para o campo se conecta com o 
pensar a vida em sociedade e seus desdobra-
mentos. Assim, com o objetivo de conciliar a 
teoria tradicionalmente desenvolvida em sala 
de aula às práticas de percepção, análise e 
interação em campo, faz-se necessária a arti-
culação com a realidade social na qual o edu-
cando está inserido. Vários educadores têm 
atuado com propostas turísticas de ensino 
visual em diversas instituições de ensino da 
educação básica, apresentando e aplicando 
os elementos significativos dessa ferramenta 
didático-pedagógica diferenciada. A visita a 
museus e a espaços naturais e a apropria-
ção dos espaços visitados se ampliam e se 
fortalecem. Permitir aos alunos transpor os 
limites da sala de aula para explorar as suas 
potencialidades por meio da investigação, 
do reconhecimento e da interação promo-
ve mudanças significativas na leitura e na 
compreensão de mundo. Ver alunos em 

campo participando e atuando ativamente 
na realidade/comunidade é vislumbrá-los 
futuramente integrados à ordem social como 
cidadãos engajados, conscientes e críticos. 

Outro ponto fundamental é a possibi-
lidade de ampliar o acesso dos discentes 
ao legado histórico e artístico. História, 
educação e turismo também se fazem por 
meio dos muitos processos artísticos e cul-
turais e se efetivam como grande recurso 
motivador para a compreensão do mundo 
em suas diversas nuances, dimensões e 
temporalidades.

O ensino visual e as artes como compo-
nentes de técnicas educativas contempo-
râneas contribuem significativamente para 
construir possibilidades e perspectivas sobre 
novos conhecimentos e métodos relacio-
nados ao processo ensino-aprendizagem, 
visando à contínua melhoria de práticas 
educativas em campo. São as artes do povo, 
seus múltiplos patrimônios que, apropriados 
visualmente e filosoficamente pelos alunos, 
possibilitam novas apreensões e significados. 
Arte nos museus, no folclore, nos saberes e 
fazeres enunciam jeitos de ser e estar em 
diferentes temporalidades e espacialidades. 
Os olhos são a janela da alma, já dizia um 
velho ditado.

Referenciando práticas que tentam 
potencializar a criatividade para melhorar 
os processos de percepção e cognição, 
buscam-se métodos inovadores que estimu-
lem  a imaginação, a curiosidade, a melhor  
expressão e integração dos discentes com o 
meio. Ler o mundo para nele intervir será a 
mola propulsora de novos formatos educa-
tivos comprometidos com a construção de 
um novo homem e de um novo projeto de 
sociedade. 
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Rafael Capanema, aluno de engenharia metalúrgica, paga almoço com cartão de débito

Cerca de 10% dos usuários dos 
Restaurantes Universitários (RUs) 
do campus Pampulha já estão 

 utilizando cartão de débito, modalidade 
de pagamento implantada no fim do 
mês passado. Por enquanto, o meca-
nismo está disponível em um guichê 
exclusivo em cada uma das unidades: 
 setoriais 1 e 2 (campus Pampulha), 
campus Saúde, Faculdade de Direito, 
Instituto de Ciências Agrárias (ICA), em 
Montes Claros, e Hospital  Risoleta Tolen-
tino Neves, em Venda Nova.

A instalação de máquinas para ope-
ração de cartões nos demais guichês 
de pagamento depende da avaliação 
do serviço, com base nos primeiros 
meses de funcionamento. “A adoção do 
cartão de débito facilita o pagamento, 
ao disponibilizar uma nova opção, e 
proporciona agilidade para a operação 
dos restaurantes. A receptividade tem 
sido muito boa, a julgar, por exemplo, 
pelas manifestações nas redes sociais”, 
afirma a professora Sandra Bianchet, 
presidente da Fundação Universitária 
Mendes Pimentel (Fump), que administra 
os Restaurantes Universitários. As unidades 
funcionam de segunda a sábado e aten-
dem, com preços diferenciados, estudantes 
e servidores da Universidade e também a 
comunidade externa.

Preços
A gratuidade é assegurada a todos os 

estudantes da UFMG classificados no nível 
socioeconômico I, que corresponderam a 
550 mil das 2,3 milhões de refeições ser-
vidas pelos RUs em 2017. Os classificados 
nos níveis II e III pagam R$ 1 por refeição. O 
café da manhã é servido gratuitamente aos 
estudantes que se enquadram nesses três 
níveis. Alunos com renda familiar de um a 
três salários mínimos per capita são classi-
ficados nos níveis IV-A e IV-B (específicos 
para acesso aos RUs). Esses alunos pagam 
R$ 2 (IV-A) e R$ 2,90 (IV-B) por refeição. A 
avaliação socioeconômica é realizada com 
base em um conjunto de indicadores sociais, 
econômicos e culturais.

FACILIDADE no guichê
Bandejões da UFMG passam a aceitar cartão de débito como forma de pagamento

Da redação

inclusão social e garantir segurança alimentar 
e nutricional. Em Belo Horizonte, a Empresa 
de Assistência Técnica e Extensão Rural do 
Estado de Minas Gerais (Emater-MG) recebe 
as previsões de consumo de gêneros e faz 
uma avaliação dos produtores capazes de 
atender às necessidades dos restaurantes 
universitários em relação a quantidade, qua-
lidade e prazos de entrega.

“Ao comprar da agricultura familiar, a 
Universidade se alinha não só às políticas 
públicas, mas também aos estudos que 
nós mesmos desenvolvemos. Valorizar a 
produção regional é importante tanto pelo 
aspecto nutricional quanto pela finalidade 
de fortalecer uma identidade e uma ideia de 
pertencimento cultural e social”, explicou, ao 
BOLETIM, em 2016, a professora Flávia Maria 
Galizoni, do ICA, que desenvolve projetos de 
ensino, pesquisa e extensão relacionados à 
agricultura familiar.

[Matéria publicada no Portal UFMG, em 
12/03/2018]

Demais estudantes da UFMG pagam 
R$ 5,60 por refeição; servidores técnico-
administrativos e profissionais das funda-
ções desembolsam R$ 6; trabalhadores das 
obras e docentes, R$ 8,50. Visitantes pagam 
R$ 11,50 por refeição. Para ter direito aos 
preços diferenciados, os usuários dos RUs 
devem apresentar a carteira única da UFMG.

Cardápio
O programa de alimentação da UFMG 

tem capacidade para fornecer, nos bandejões, 
mais de 12 mil refeições por dia – almoço, 
jantar e café da manhã. Nos setoriais 1 e 2, 
são servidas mais de oito mil refeições diárias; 
no campus regional de Montes Claros, quase 
mil refeições. No almoço, são oferecidas três 
opções proteicas, guarnição, três acompa-
nhamentos, um trio de saladas, molho e 
refresco; na sobremesa, doce ou fruta.

Os RUs de Montes Claros e os setoriais 1 
e 2, no campus Pampulha, servem hortaliças 
cultivadas por pequenos agricultores, para 
incentivar a agricultura familiar, promover 
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O envelhecimento da população e o 
decorrente aumento da prevalência 
de doenças crônicas são fatores 

que têm contribuído para o aumento da 
polifarmácia, definida como a utilização 
simultânea de cinco ou mais medicamentos 
por um mesmo paciente. Embora muitas 
vezes seja necessária em tratamentos de 
saúde, a polifarmácia, caso praticada de 
forma irresponsável, pode causar reações 
adversas e aumentar o risco de morte.

No artigo Polifarmácia: uma realidade na 
atenção primária do Sistema Único de Saúde, 
pesquisadores da Faculdade de Farmácia da 
UFMG e de outras instituições traçam um 
panorama da prática no Brasil. O trabalho, 
publicado em setembro do ano passado na 
Revista de Saúde Pública, vinculada à Uni-
versidade de São Paulo (USP), apurou que 
a prevalência de polifarmácia alcança 9,4% 
da população geral investigada e 18,1% 
das pessoas com mais de 65 anos. Foram 
entrevistados 8.803 usuários de unidades 
de atenção básica à saúde, em 272 municí-
pios, compondo amostra representativa da 
população brasileira. A pesquisa levou em 
conta todos os fármacos utilizados pelos par-
ticipantes nos 30 dias anteriores à entrevista.

“A maior incidência de polifarmácia foi 
observada nas regiões Sul e Sudeste do 
Brasil, o que podemos atribuir à maior ex-
pectativa de vida e prevalência de doenças 
crônicas nesses locais. Portadores de planos 

Raio-x da POLIFARMÁCIA
Pesquisa revela perfil dos brasileiros que utilizam cinco ou mais 
medicamentos simultaneamente e discute os riscos da prática

Matheus Espíndola

de saúde também costumam tomar mais 
medicamentos, já que têm acesso facilitado 
a consultas com especialistas e estão mais 
sujeitos à prescrição médica”, revela a pes-
quisadora Renata Macedo, do Programa 
de Pós-Graduação em Medicamentos e 
Assistência Farmacêutica da UFMG. Além 
dela, figuram entre os 12 autores do artigo 
os professores Augusto Guerra, Juliana Álva-
res, Micheline Rosa e Francisco Acúrcio, do 
Departamento de Farmácia Social.

Efeitos inesperados
As consequências às reações adversas 

a remédios são muito variáveis e abran-
gem desde as de baixa intensidade ou 
pouca relevância clínica até as que causam 
prejuízo mais grave como hospitalização, 
incapacitação ou até morte. “No organismo, 
quando dois ou mais medicamentos compe-
tem, por exemplo, pela absorção, e um deles 
‘ganha a disputa’, o ‘perdedor’ pode ter seu 
efeito prejudicado ou exacerbado”, explica 
a pesquisadora.

O uso indiscriminado da polifarmácia, 
adverte Renata Macedo, pode aumentar 
a necessidade de cuidados com o pacien-
te, especialmente no caso de idosos. “O 
agravamento do estado clínico demanda 
mais exames e eleva os gastos da família. O 
sistema também é prejudicado por causa do 
aumento de consultas, exames e internações 
que poderiam ter sido evitadas”, analisa.

Entre as substâncias 
mais utilizadas,  algumas 
s ã o  c o n s i d e r a d a s 
inapropria das para ido-
sos, como a  amitriptilina, 
o clonazepam, o diaze-
pam, a fluoxetina e o 
ibuprofeno, segundo o 
critério  Beers, metodolo-
gia que estabelece uma 
lista de medicamentos 
considerados pouco se-
guros para pessoas de 
faixa etária avançada. 
“Como o estudo en-
controu uma correlação 
entre polifarmácia e o 
avanço da idade, o alto 
índice de uso desses me-
dicamentos pode ser uma 
agravante e demanda 

Artigo: Polifarmácia: uma realidade na 
atenção primária do Sistema Único de Saúde 

Autores: Renata Macedo, Augusto 
Guerra, Juliana Álvares, Francisco Acúrcio 
e Micheline Rosa (UFMG); Ediná Alves 
(UFBA), Isabel Gomes (FCM-MG), Silvana 
Leite (UFSC), Karen Sarmento (Unicamp), 
Orlando Soeiro (PUC-Campinas), Ione 
Aquemi (FCM-SP) e Margô Gomes (UnB). 

Disponível em: http://www.rsp.fsp.usp.
br/artigo/polifarmacia-uma-realidade-na-
atencao-primaria-do-sistema-unico-de-
saude/Associação de remédios pode provocar reações adversas variáveis

acompanhamento ainda mais criterioso”, 
defende Renata Macedo. As principais  
doenças indicadas pelos entrevistados foram 
hipertensão, dislipidemia, artrite, artrose, 
depressão e diabetes mellitus.

A pesquisadora destaca que o farmacêu-
tico é o profissional com condições de checar 
todas as prescrições vigentes e recomendar 
as adaptações necessárias. “Deve ser verifi-
cado, periodicamente, se cada condição da 
doença permanece e se é necessário manter 
a indicação dos medicamentos em uso, ana-
lisando se a dosagem pode ser ajustada ou 
o medicamento, suspenso”, afirma.

A automedicação e o consumo de remé-
dios por indicação de conhecidos são hábitos 
comuns, mas perigosos, alerta Renata Mace-
do: “No momento da consulta, o paciente 
deve relatar ao médico, ao farmacêutico 
ou a outro profissional de saúde todos os 
medicamentos que já vêm sendo utilizados, 
para que seja elaborado ou revisto o plano 
de terapia medicamentosa”.

Para a coautora do artigo, a pesquisa 
representa um marco na identificação dos 
segmentos mais vulneráveis, para os quais 
é preciso aprimorar as políticas públicas de 
saúde. “Infelizmente, ainda não contamos 
com um sistema nacional de gestão da as-
sistência farmacêutica. Além disso, o acesso 
ocorre de diferentes maneiras, o que dificulta 
a compreensão da realidade. Mas o passo 
que demos pode ser muito importante para 
preencher essa lacuna e formar uma linha 
de base para o acompanhamento do uso 
de medicamentos no Brasil”, analisa Renata 
Macedo.
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Artigo: Genetic ancestry of families of putative Inka descent

Revista: Molecular Genetics and Genomics (2018)

Autores: José R. Sandoval, Daniela R. Lacerda, Marilza S. 
Jota, Ronald Elward, Oscar Acosta, Donaldo Pinedo, Pierina 
Danos, Cinthia Cuellar, Susana Revollo, Fabricio R. Santos e 
Ricardo Fujita

Disponível em: http://bit.ly/2GsmKUp

Mulheres Quéchua do Lago Titicaca, nos Andes: banco de dados é 
composto de informações de dois mil indivíduos

Quando os espanhóis aportaram em territórios andinos, no 
século 16, encontraram o Tawantinsuyu, maior império 
pré-colombiano da América do Sul, governado pela família 

imperial Inca, que havia unificado diversos povos da região. Como 
a conquista se apoiava também na imposição de valores e crenças, 
os invasores queimaram templos e destruíram a maior parte do que 
era venerado pelo povo nativo. Por essa razão, entre outras, faltam 
registros de múmias e restos ósseos dos governantes. 

A busca por descendentes da realeza Inca recorre, então, à 
genealogia genética, e os primeiros esforços nesse sentido vêm 
sendo feitos desde 2014 por pesquisadores do Projeto Genográfico 
Sul-americano, dirigido pelo professor Fabrício R. Santos, do ICB. 
Cientistas do Brasil, do Peru e da Bolívia descobriram, em investiga-
ção que envolve centenas de povos indígenas andinos – incluindo 
18 indivíduos de 12 famílias que se declaram descendentes dos 
imperadores Incas –, duas linhagens paternas que remetem a dois 
fundadores diferentes e que podem estar ligadas direta ou indireta-
mente aos governantes ou a um processo de expansão populacional 
ocorrida nos Andes, nos anos 1000 a 1450 d.C.

Os resultados desse trabalho foram publicados, no início de 
março, na revista Molecular Genetics and Genomics, tendo como 
primeiro autor José Raul Sandoval, professor da Universidade de San 
Martín de Porres (USMP), de Lima (Peru), que cursou o doutorado 
em Genética na UFMG, orientado por Fabrício Santos. “Identifi-
camos duas linhagens de cromossomos Y (passados de pai para 
filho) que podem ter sido herdadas dos imperadores Incas, pois 
são encontradas em algumas famílias Panakas, que se proclamam 
descendentes”, conta o professor. “Para atestar isso, será preciso 
analisar o DNA de esqueletos de descendentes dos Incas, que ainda 
não são disponíveis para o estudo”, acrescenta Santos.

O artigo revela também que as duas linhagens masculinas es-
tão intimamente relacionadas às populações andinas Quéchuas e 
Aimarás, que vivem em localidades ao sul de Cusco, sede do antigo 
império; no norte da Bolívia, onde floresceu o Império Tiwanaku 
(400 a 1200 d.C.); e ao redor do Lago Titicaca (na fronteira de 
Peru e Bolívia). Essas localidades aparecem nos mitos de origem 
da família real Inca. 

Clã de transmissão masculina
O estudo é parte da colaboração entre UFMG e USMP, por 

meio do professor Ricardo Fujita, iniciada em 2007 com o Projeto 
Genográfico Sul-americano. O grupo já realizou estudos que con-
tribuíram para a reconstrução histórica de etnias como os Uros, do 
Peru e da Bolívia, e os Quéchua-Lamistas, da Amazônia peruana. O 
trabalho sobre a descendência dos imperadores Incas, financiado 
principalmente pela National Geographic Society (EUA), apoiou-se, 
inicialmente, em registros de antigos cronistas, de genealogistas 
e das próprias famílias que seriam vinculadas geneticamente aos 
governantes.

O estudo é feito com DNA extraído da saliva obtida de raspagem 
das bochechas dos indivíduos. Os pesquisadores deram prioridade 
à coleta de material dos homens, uma vez que era adotada pelos 
governantes Incas a formação de clãs paternos. A principal estra-
tégia foi comparar os dados genéticos das famílias Panakas com os 
de outros grupos indígenas – o projeto conta com a participação 
de mais de dois mil indivíduos de diferentes povos sul-americanos. 

DESCENDENTES dos IMPERADORES
Projeto executado na UFMG encontrou linhagens genéticas que podem estar ligadas aos 
governantes Incas dos séculos 15 e 16

Itamar Rigueira Jr.

“Filtramos esse universo para os povos dos Andes, a fim de sim-
plificar as análises e aumentar a eficiência do trabalho”, comenta 
Fabrício Santos. O cruzamento das informações genéticas revelou 
pequenas diferenças entre linhagens indígenas das famílias Panakas 
que remetem à época do Império Inca. 

Santos acrescenta que uma das linhagens de cromossomos Y 
está distribuída atualmente em vários indígenas dos Andes, o que 
poderia ser explicado pelos relatos de que os imperadores tinham 
filhos com outras mulheres. 

Passado resgatado
Além de atrair novas informações que contribuam para o avanço 

das pesquisas, a divulgação desses primeiros resultados, de acordo 
com o professor, serve para demonstrar que a “associação de dados da 
história e da genealogia com técnicas da genética é fundamental para 
resgatar histórias que os conquistadores europeus tentaram apagar”.

Segundo Fabrício Santos, os dados dessa pesquisa foram gerados 
nos laboratórios da UFMG e da USMP, mas, visando à investigação 
futura com ossos muito antigos que possam ser atribuídos de forma 
convincente aos governantes do Tawantinsuyu, será preciso contar 
com ajuda de outros colaboradores estrangeiros para a investiga-
ção do DNA antigo. “O trabalho é muito mais complexo. Numa 
ossada de alguns séculos de idade, é muito mais difícil encontrar 
material em condições de análise, livre dos efeitos de bactérias, 
entre outros agentes de deterioração e contaminação”, analisa o 
professor do ICB.
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Na abordagem da psicologia social, o indivíduo torna-se 
 adulto quando tem o primeiro filho, assume a responsa-
bilidade por uma família ou começa no primeiro emprego. 

Mas as formas de fazer a transição para essa nova fase diferem entre 
grupos da população, de acordo com fatores como gênero e situa-
ção socioeconômica. Com base em dados dos censos demográficos 
realizados a cada dez anos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), o economista e demógrafo Matheus Menezes 
dos Santos investigou hipóteses sobre o tema em seu trabalho de 
mestrado, defendido no mês passado, no Cedeplar. Ele usou dados 
disponíveis no período 1970-2010. 

Matheus confirmou, por exemplo, que grupos mais vulneráveis 
do ponto de vista socioeconômico, sobretudo as mulheres, transitam 
mais cedo para a vida adulta por meio de eventos ligados à formação 
de família (primeira união ou primeiro filho). “Essa diferença perdeu 
magnitude entre 2000 e 2010, mas ainda é significativa e alimenta 
o debate sobre a fecundidade precoce como fator de encurtamento 
da juventude das mulheres menos favorecidas”, diz Matheus. Ele 
acrescenta que as mulheres brasileiras mais escolarizadas transitam 
mais tarde e quase sempre em razão do trabalho, o que as aproxima 
das mulheres de países desenvolvidos.

De acordo com o pesquisador, o padrão é que homens de todos 
os níveis socioeconômicos chegam à vida adulta, majoritariamente, 
via entrada no mercado de trabalho.

Como o Brasil ainda não conta com levantamentos longitudinais 
–  capazes de prover dados de fluxo (no caso, quantas pessoas fize-
ram transição), ideais para esse tipo de estudo –, Matheus Menezes 
explorou metodologias que possibilitaram extrair as características 
da transição dos dados de estoque fornecidos pelos censos (quantas 
pessoas há em cada situação). “Usei informações de momentos 
diferentes para deduzir movimentos familiares e profissionais dos 
grupos populacionais”, explica o pesquisador.

Uma das motivações de Matheus Menezes para a escolha do 
tema do mestrado foi o desejo de contribuir para a compreensão 
das mudanças dos limites entre os ciclos de vida. Segundo ele, à 
medida que ocorrem mudanças socioeconômicas, institucionais e 
demográficas, alteram-se as demarcações entre infância, adoles-
cência, vida adulta e velhice.

Escolaridade
Outra das hipóteses confirmadas pelo trabalho de Matheus 

Menezes é a de que grupos mais escolarizados transitam para a 
vida adulta mais tarde que aqueles com menos anos de estudo. “Os 
resultados indicam que o ensino superior se mostrou um impor-
tante marcador de diferentes grupos sociais no que diz respeito a 

CAMINHOS para a MATURIDADE

Estudo da Demografia mostra como grupos populacionais 
distintos realizam, no Brasil, a transição para a vida adulta

Itamar Rigueira Jr.

padrões de transição, mas não há óbvia relação de causa e efeito, 
já que uma transição adiantada pelo motivo família, no caso o 
nascimento do primeiro filho, pode dificultar o acesso do indivíduo 
ao ensino superior.

Como um dos resultados mais importantes de sua investigação, 
Matheus cita a confirmação de que, de 1970 a 2010, aumentou 
o peso para as mulheres da transição marcada pelo ingresso na 
vida profissional. Ou seja, o padrão feminino de passagem para a 
vida adulta convergiu para o dos homens. “A análise conjunta dos 
diferenciais entre homens e mulheres no tempo e dos diferenciais 
socioeconômicos para 2010 leva a concluir que as mulheres de 
nível socioeconômico mais alto transitam, sobretudo, via mercado 
de trabalho, numa idade mais alta”, diz Matheus. “As mulheres 
menos favorecidas, por sua vez, fazem esse processo via formação 
de família, em padrão mais jovem”.

Segundo o pesquisador, é possível, portanto, que sempre 
tenham existido dois grupos e que a convergência do padrão fe-
minino rumo ao padrão dos homens esteja relacionada ao ganho 
de importância relativa do primeiro grupo em relação ao segundo, 
o que derrubou a idade média da transição entre as mulheres. Em 
sua dissertação, ele sugere, para trabalhos futuros, a investigação 
da hipótese de que as mulheres que transitavam via mercado de 
trabalho eram justamente as de nível socioeconômico mais baixo, 
pois elas tinham de contribuir para a renda familiar, e as que tran-
sitavam por razões familiares eram as mais favorecidas.

Entre diversos outros aspectos, o trabalho de Matheus Menezes 
revela que não houve alteração no padrão da transição dos homens 
quanto à ordem dos eventos. “Desde 1970, pelo menos, eles sempre 
passaram para a vida adulta por meio da carreira profissional. O 
que diferenciou a transição dos homens no tempo e entre grupos 
socioeconômicos foi a idade modal (predominante) para a transição 
(menor no passado e no grupo de menor nível socioeconômico) e a 
dispersão da transição (mais concentrada próximo à idade modal no 
presente e no grupo de nível socioeconômico mais alto)”, escreve.

Dissertação: Heterogeneidade na transição para a vida adulta 
no Brasil

Autor: Matheus Menezes dos Santos

Orientador: Bernardo Lanza Queiroz

Coorientadora: Ana Paula de Andrade Verona

Defesa: 16 de fevereiro de 2018, no Programa de Pós-graduação 
em Demografia do Cedeplar/Face
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economia e mercado florestal
Dissertação sobre regularização do pas-

sivo de reserva legal nos estados do Pará e 
Mato Grosso, defendida no Programa de 
Pós-graduação em Análise e Modelagem de 
Sistemas Ambientais da UFMG, alcançou o 
primeiro lugar na categoria profissional do 5º 
Prêmio Serviço Florestal Brasileiro em Estudos 
de Economia e Mercado Florestal, promovido 
pela Escola de Administração Fazendária do 
Ministério da Fazenda. A autora, Rayane Pa-
checo Costa, foi orientada pelos professores 
Raoni Rajão e Britaldo Soares-Filho. 

Na mesma categoria, Elaine Lopes da 
Costa recebeu menção honrosa por disser-
tação sobre a importância do açaí no de-
senvolvimento socioeconômico das famílias 
extrativistas no Acre, trabalho desenvolvido 
no mesmo Programa, sob a orientação dos 
professores Britaldo Soares-Filho e Sónia 
Carvalho Ribeiro.

Natural do Pará, Rayane Pacheco Costa 
concluiu o mestrado em 2016 e atualmente é 
doutoranda do Programa de Pós-graduação 
em Engenharia de Produção da UFMG, sob 
orientação do professor Raoni Rajão. Elaine 
Lopes da Costa nasceu no Acre e terminou 
o mestrado em 2017.

sarandeiros
O Grupo de Dança Sarandeiros, da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional (EEFFTO), vai promover, no dia 14 de abril, sua audição anual para a sele-
ção de novos dançarinos. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas em formulário 
disponível no site do grupo (www.sarandeiros.com.br/).

Podem se candidatar pessoas com mais de 17 anos que demonstrem habilidades em 
qualquer estilo de dança. Durante três meses, os selecionados participarão de aulas e 
oficinas e, no dia 29 de junho, passarão por avaliação final, que consiste em uma apre-
sentação, por meio da qual será decidida a relação definitiva de aprovados. A participação 
no grupo é gratuita e voluntária.

prêmio carolina nemes
Com o objetivo de reconhecer as contri-

buições femininas para o desenvolvimento 
da física no Brasil, foi instituído o Prêmio 
Carolina Nemes, que será outorgado a 
mulheres em início de carreira (que tenham 
terminado o doutorado na área da Física 
há até dez anos). As candidatas também 
devem ter concluído o doutorado no Brasil 
e, a partir de então, atuado em instituições 
brasileiras ao menos durante 70% da carrei-
ra. As indicações deverão ser encaminhadas 
até 31 de março. 

Podem propor candidaturas sócios da 
Sociedade Brasileira de Física (SBF), a pró-
pria interessada em concorrer e instituições 
universitárias e centros de pesquisa. A vence-
dora receberá diploma e prêmio em dinheiro. 
A indicação deve ser enviada para o e-mail 
premiocarolinanemes@sbfisica.org.br.

Criado pela SBF com apoio do Grupo de 
Trabalho para Questões de Gênero (GTG), o 
prêmio presta homenagem à professora da 
UFMG Maria Carolina Nemes, que faleceu 
em dezembro de 2013. Mestre e doutora 
pela USP, ela ingressou na Universidade 
como professora em 1991. Atuava, sobre-
tudo, na área de física quântica de campos. 

preparação para pós
Estudantes interessados em cursar pós-

graduação podem se inscrever, até 2 de abril, 
no curso Métodos e técnicas em pesquisa 
científica: preparação para a pós-graduação, 
que será oferecido de 26 de abril a 17 de 
maio na Escola de Ciência da Informação 
(ECI). Com 40 horas-aula, o curso oferecerá 
instruções sobre a preparação de projeto de 
pesquisa e informações sobre fundamentos 
do método científico e escrita de artigos 
acadêmicos. Mais informações podem ser 
obtidas pelo e-mail cenex@eci.ufmg.br e 
na página http://bit.ly/2pbIDPd.

febre amarela
A eficácia da vacina contra febre amarela 

será discutida no próximo sábado, 24, a 
partir das 11h, no Espaço do Conhecimento 
UFMG, na Praça da Liberdade. Os convidados 
desta edição do Café Controverso: saúde em 
pauta são os médicos Tânia Marçal e José 
Geraldo Leite Ribeiro, que participarão de 
mesa mediada pela professora aposentada 
da Faculdade de Medicina Rocksane Norton. 

O evento é gratuito, sem necessidade de 
inscrição prévia. O público poderá tirar dúvi-
das sobre a febre amarela, doença infecciosa 
febril aguda causada por um vírus transmiti-
do por mosquitos vetores. Na forma silvestre, 
o inseto pica um macaco contaminado e 
o transmite para o ser humano. Na forma 
urbana, o Aedes aegypti pica uma pessoa 
contaminada e passa o vírus para outra. 

Até meados de março, Minas Gerais 
registrou 320 casos da doença, dos quais 
108 evoluíram para óbito. Outros 624 casos 
suspeitos estão sob investigação. Cerca de 
dois milhões de pessoas ainda não recebe-
ram imunização, oferecida gratuitamente 
nos postos de saúde.

voz do ator
O curso de extensão A voz do ator: 

cuidados, técnicas e expressividade, de 8 
horas-aula, recebe inscrições até 9 de abril. 
Podem se candidatar maiores de 16 anos em 
busca de informações introdutórias sobre 
voz cênica, nos aspectos técnicos, de saúde 
vocal e de expressividade. As aulas serão 
realizadas de 10 de abril a 22 de maio, na 
Escola de Belas Artes, às terças-feiras, das 
18h30 às 20h. As inscrições devem ser feitas 
pela internet: http://bit.ly/2p9xdM0.

Grupo Sarandeiros vai selecionar novos dançarinos em audição e estágio 
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Imagens das capas dos seis primeiros livros da coleçãoPor que os animais entram em extinção? De onde vem a água 
dos rios? Por que sentimos dor? Mães, tios e avós já viveram 
momentos em que as crianças disparam sua metralhadora 

de perguntas, ansiosas por desvendar um mundo que, de uma 
hora para outra, passou a se apresentar como sequência infinita de 
incógnitas, e não mais apenas como conjunto de exclamações. Para 
ajudar os adultos na tarefa de aplacar essas curiosidades, a Editora 
UFMG está lançando a coleção Universidade das Crianças, na qual 
professores e pesquisadores se valem do conhecimento científico 
para elaborar respostas criativas e lúdicas para dúvidas surgidas no 
universo infantil.

Os primeiros seis livros serão lançados nesta semana, durante a 
9ª Feira Universitária do Livro. O evento será realizado pela Editora 
UFMG, na Praça de Serviços, até 22 de março, com descontos que 
partem de 40%. Outros volumes da coleção devem chegar às livrarias 
nos próximos meses.

O diretor da Editora UFMG, Flávio Carsalade, explica que a coleção 
foi criada para atender a uma demanda identificada. “A alta procura 
pelas atividades que o Espaço do Conhecimento UFMG desenvolve 
com foco em crianças e adolescentes já indicava o interesse desse 
público por temas relacionados à ciência”, afirma. “Paralelamente, 
percebemos que a Universidade reúne vários grupos que vinham 
adaptando as informações científicas para jovens. O que fizemos 
foi criar um canal para a divulgação desses trabalhos em livros”, 
explica o diretor.

A coleção nasce de uma parceria entre a editora e o projeto 
Universidade das Crianças, que, há mais de uma década, tem aliado 
didática ao rigor científico para responder perguntas que crianças 
fazem sobre o próprio corpo, animais, plantas, astronomia e relações 
humanas. Com a parceria, especialistas da Universidade estão sendo 
convidados a escrever livros para responder às principais questões 
contidas no banco de perguntas do projeto.

“Trata-se de um trabalho que aproxima a Universidade de ques-
tões próprias da sociedade”, afirma a professora Débora d’Ávila Reis, 
do Instituto de Ciências Biológicas (ICB), coordenadora do projeto 
Universidade das Crianças. “Foi por isso que a Editora UFMG nos 

De gente GRANDE  
para gente PEQUENA
Editora UFMG estreia coleção que adapta conhecimento 
científico ao universo infantil; lançamento será realizado 
durante Feira Universitária do Livro

Ewerton Martins Ribeiro

fez esse convite. As crianças têm facilidade de expor questões que, 
muitas vezes, são dúvidas de todos nós, mas que nem sempre 
ousamos expressar”, afirma. Além de subsidiar a coleção com seu 
manancial de temas e questões, o Universidade das Crianças fornece 
ilustradores para a empreitada. “A ilustração também é parte da 
narrativa. Nos livros, as perguntas são respondidas por duas pes-
soas, aquele que escreve e aquele que ilustra”, argumenta Débora.

“Mais do que responder a perguntas, os livros buscam abrir a 
mente das crianças para novas questões. É uma proposta muito 
inovadora”, afirma a professora Zélia Versiani, da Faculdade de 
Educação. Segundo ela, que é uma das leitoras críticas da coleção, 
o projeto reúne livros que contemplam desde as crianças que não 
sabem ler e que precisam da mediação de adultos para ter acesso 
às histórias até aquelas que já leem com autonomia.

A música de Milton
A partir desta edição, a Feira Universitária do Livro contará com 

programação cultural. Em razão do lançamento da coleção infantil, 
as atividades deste ano serão, em sua maioria, destinadas a crianças. 

No dia 20, às 9h, a Praça de Serviços recebe uma oficina de 
desenho para crianças de quatro a oito anos, seguida de roda de 
conversas sobre livros e animações. Às 11h, está agendada a oficina 
Um help no self, com dicas para crianças com nove anos ou mais 
sobre como fazer uma selfie no celular. Às 12h, será oferecida uma 
atividade de origami.

No dia 21, quarta-feira, Chico Amaral e a Editora UFMG farão o 
pré-lançamento do livro A música de Milton Nascimento. Duzentos 
exemplares da obra serão vendidos com 40% de desconto para os 
primeiros compradores. A venda ocorrerá a partir de 11h30. Às 
12h30, Chico Amaral apresenta o show Jazz mineiro e promove 
sessão de autógrafos.


