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Introdução 

O “Hino Nacional”, verso do poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade, publicado 
pela primeira vez em 1934, associado aos paradigmas teóricos e metodológicos do “Estudo 
para despertar o respeito aos índios, afro-descendentes e homoafetivos”, é o percurso da 
pesquisa. O ano corresponde também à chegada de uma nova Constituição Federal, 
promulgada por Assembleia Nacional Constituinte, cultivada por uma ambientação política que 
pretendia conduzir os brasileiros a se orgulhar de sua nacionalidade. (....) 

Objetivo Geral  
Avaliar o perfil do alunado do Univag - Centro Universitáriosobre ações 

discriminatórias nas áreas temáticas dos grupos indígenas, afro-descendentes e homoafetivos, 
visando o respeito, a redução de preconceitos e educação para a diversidade. 

 
Objetivo  Específicos (se houver) 
- Realizar estudos para a elaboração de questionários que contemplem as temáticas propostas 
pelo projeto; 
- Coletar dados entre o alunado do Univag - Centro Universitário, com base no questionário; 
- Tabular os dados coletados através dos questionários; 
- Reunir dados para elaboração do relatório parcial; 
 
Métodos Utilizados 

A proposta do projeto em epígrafe nasceu a partir de um conhecimento prévio, 
detectado no exercício da docência, quando alunos externaram em sala de aula comentários e 
atitudes preconceituosas diante dos conteúdos das disciplinas. A escolha da aplicação do 
questionário às turmas dos últimos semestres dos cursos recaiu da premissa de que o 
percurso acadêmico contribui significativamente para a revisão de pré-conceitos negativos dos 
alunos prestes a se formarem e atuarem profissionalmente em suas respectivas áreas do 
conhecimento. Diante ao observado pelas docentes, o projeto visou mensurar atitudes e 
comportamentos do alunado do Univag - Centro Universitário em relação às temáticas 
indígenas, afro-descendentes e homoafetivas. Para isso, o caminho inicial contou com um 
levantamento bibliográfico e audiovisual que tratasse dos assuntos em pauta, a fim de orientar 
um percurso teórico necessário à elaboração do questionário, dos relatórios, do artigo final e do 
pensar docente e discente. (...) 

Descrição de resultados 
Até a presente data, o projeto“Estudo sobre Desigualdades para despertar o respeito 

aos índios, afro-descendentes e homoafetivos” foi aplicado a 200 (duzentos) alunos dos 
seguintes cursos: Administração (10 alunos), Biologia (12 alunos), Enfermagem (33 alunos), 
Engenharia Civil (27 alunos), Letras (10 alunos) Pedagogia (12 alunos), Psicologia (66 alunos), 
Serviço Social (30 alunos). Deste total, a grande maioria, 156 é do sexo feminino, 42 são do 
sexo masculino e 2 responderam à alternativa “outros”. (...) 

 
 
Conclusão 
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A primeira etapa deste projeto, realizado entre julho de 2014 e julho de 2015, 
entrevistou 200 alunos dos últimos semestres dos cursos de Administração, Biologia, 
Enfermagem, Engenharia Civil, Letras, Pedagogia, Psicologia e Serviço Social. Dentre os 
entrevistados, 156 são do sexo feminino, 42 do masculino e 2 sem indicação de sexo A maior 
parte dos entrevistados encontra-se na faixa de 21 a 35 anos e 94, quase a metade dos alunos 
da pesquisa, identificam-se como pardos e mais da metade mora em Várzea Grande. (...) 
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