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Dedicamos essa publicação ao educador Paulo Freire 
por sua luta incansável em prol da educação brasileira.
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É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar; 
porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. 

E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. 
Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é 

construir, esperançar é não desistir!
Paulo Freire
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APRESENTAÇÃO

É com muito contentamento que realizamos nos dias Realizamos 27 e 28 
de outro do ano de 2021 o XV MICCAPHON - MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO 
CIENTÍFICO E CULTURAL DO APHONSIANO.

O evento contou com palestras e atividades que envolveram a temática: 
Direitos humanos e sustentabilidade socioambiental. A primeira palestra rea-
lizada teve o seguinte título: Culturas africanas: mundo diversos e conflitantes, 
proferida pela professora Damiana Pereira de Souza que é outoranda em Geo-
grafia pela Universidade federal de Goiás (UFG), mestra em Geografia também 
pela Universidade Federal de Goiás.Possui especialização em Educação em As-
tronomia (2016) e, graduação em Geografia (2013), ambas também pela Uni-
versidade Federal de Goiás. Participa do grupo de Estudos e Pesquisa Espaço, 
Sujeito e Existência “Dona Alzira” (IESA/UFG), do Grupo de Estudos e Pesquisa 
em Vigilância e Saúde dos Trabalhadores (FIOCRUZ), e da Rede de Pesquisa Ge-
ografia, Turismo e Literatura – ENTREMEIO (USP), com foco nos seguintes te-
mas: Geografia e Literatura e Literatura Indígena.

Em um país tão heterogêneo, falar de Cultura Afro é entremear em raízes, 
silenciadas por anos de afastamento do Estado ao propiciar um ambiente para 
demonstrá-las sem medo e sem ideologias paradigmáticas. Esse propósito se 
iguala ao da educação, que atualmente com bases em políticas públicas pre-
coniza a necessidade da exploração da temática afro em ambientes escolares 
e acadêmicos, evidenciada pela leitura da Lei 10.639/03.

Ao identificarmos traços em nossas raízes culturais, desde a forma em que 
nos alimentamos, os pratos típicos brasileiros, a música, a dança, até a forma 
de nos expressarmos é emponderar vivência cultural ainda tão estereotipada 
pela falta de conhecimento. 

O Aphonsiano entende que nossos alunos necessitam de um conhecimen-
to cultural amplo, a fim de que evitemos o preconceito, as ideologias e por fim 
toda forma de discriminação. Preparamos para abrilhantar esse evento, uma 
apresentação musical onde fomos agraciados pela nossa aluna Agda Ogawa do 
8º período do Curso de Administração. Prestigiem essa brilhante apresentação.
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Para tratarmos da interdisciplinaridade do tema, ao Curso de Administra-
ção e Ciências Contábeis, os alunos contam com a disciplina Gestão Ambien-
tal, onde faz-se necessário o conhecimento do manejo de recursos financeiros 
e cumprimento das normas de proteção ambiental em grandes, médias e pe-
quenas indústrias, temas aplicados e comentados também nas disciplinas de 
agronegócios e contabilidade em agronegócios.

No curso de Pedagogia, a disciplina Meio ambiente traz didaticamente 
conhecimento aos acadêmicos para que possam instruir crianças e adolescen-
tes, com base da educação e no respeito ao meio ambiente e também a pre-
servação dos recursos naturais.

No Curso de Direito com transversalidade nas disciplinas Direito Constitu-
cional, Direito Administrativo, Direito Ambiental e Direito Agrário.

O respeito ao meio ambiente traz no Aphonsiano um dos ambientes aca-
dêmicos mais agradáveis para convivência, espaços arborizados em todo o 
complexo, instalação de usina de produção de energia fotovoltaica e também 
reaproveitamento da água da chuva para irrigação e limpeza da instituição. No 
Recanto Aphonsiano temos o projeto de proteção ambiental desenvolvido pe-
los alunos do Colégio Aphonsiano e realizamos também todos os anos a Cami-
nhada da Biodiversidade e plantio de árvores na cidade.

Durante toda a semana também tivemos a exposição dos trabalhos de-
senvolvidos pela Disciplina Direito Ambiental, com curadoria do Prof. Alano 
Franco de Bastos sobre os problemas e solução ambientais desenvolvidas no 
município de Trindade. Políticas Públicas de Proteção Ambiental e Desenvolvi-
mento Sustentável.

A definição mais aceita para desenvolvimento sustentável é o desenvolvi-
mento capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a 
capacidade de atender as necessidades das futuras gerações. É o desenvolvi-
mento que não esgota os recursos para o futuro.

Essa definição surgiu na Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e De-
senvolvimento, criada pelas Nações Unidas para discutir e propor meios de 
harmonizar dois objetivos: o desenvolvimento econômico e a conservação 
ambiental.

Sabendo dessa importância e conscientização, a palestra da segunda noi-
te trouxe o tema: Políticas Públicas de Proteção Ambiental e Desenvolvimento 
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Sustentável que será proferida pelo Superintendente de Proteção Ambiental 
e Desenvolvimento Sustentável do Estado de Goiás – proferida por ROBSON 
DSARZ - mestre em Ciências de Florestas Tropicais – Instituto Nacional de Pes-
quisa da Amazônia, INPA,especialista em Geoprocessamento Ambiental – Uni-
versidade de Brasilia, UnB e Graduado em Engenharia Florestal – Universidade 
Federal de Santa Maria, UFSM.

É válido lembrar que em todo evento, foram cumpridas as normas sanitá-
rias de enfrentamento contra a COVID 19- como distanciamento social, higie-
nização e uso de máscaras.

Outra característica importante do MICCAPHON é o incentivo â produção 
científica tanto de docentes quanto discentes do Aphonsiano, neste volume 
dos Anais do XV MICCAPHON apresentamos resumos expandidos de trabalhos 
científicos produzidos.

Arthur Augusto Lima Queiroz
Professor e coordenador de apoio das Faculdades e Colégio Aphonsiano





RESUMOS EXPANDIDOS



A LEI DE CRIMES AMBIENTAIS E A PRETENSA 
RESPONSABILIZAÇÃO PENAL DE PESSOAS JURÍDICAS 

COMO INSTRUMENTO DE PROMOÇÃO  
DE SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

Alano Franco Bastos1

1. INTRODUÇÃO

Considerando o transcurso de quase 200 anos de sua independência polí-
tica, pode-se afirmar que, em terras brasileiras, a instituição de normas regula-
mentadoras das questões ambientais ainda é deveres recente, máxime as ca-
ráter protetivo, cujo maior influxo adveio com a promulgação da Constituição 
da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988.

Nesse sentido, o § 3º do artigo 225 da vigente Constituição Federal dis-
pôs que tanto as pessoas físicas quanto as pessoas jurídicas deveriam respon-
der, penal e administrativamente, por condutas danosas perpetradas por elas 
em detrimento do meio ambiente, bem como serem obrigadas a promoverem 
a reparação de todo e qualquer dano causado aos bens ambientais (BRASIL 
1988).

Nesse contexto, cumprindo a referida determinação constitucional, foi 
editada a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, designada por Lei Am-
biental, ou Lei de Crimes Ambientais, a qual contém 82 artigos, sendo 69 
de natureza criminal, com 34 tipos penais incriminadores, dos quais 6 são 
relativos à fauna (artigos 29 a 37); 14 referentes à flora (artigos 38 a 53); 5 
concernentes à poluição (artigos 54 a 61); além de 4 contra o ordenamento 
urbano e o patrimônio cultural (artigos 62 a 65); e, por último, outros 5 (ar-
tigo 66 a 89-A) sancionando prejuízos à administração ambiental, além de 
também prever a ocorrência de infrações administrativas nos artigos 70 até 
76 (BRASIL, 1998).

1 Professor Mestre do Curso de Direito do IAESup.
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Com efeito, a Lei de Crimes Ambientais é considerada um marco na 
política de promoção da sustentabilidade socioambiental não apenas por 
adensar e ampliar, num único texto legislativo, regras esparsas e protetivas 
do meio ambiente, mas por também prever punições para, além das pesso-
as físicas, pessoas jurídicas utilizadas para a degradação criminosa do meio 
ambiente.

Destarte, passados 23 anos da promulgação da Lei de Crimes Ambientais, 
faz-se cogente pautar o debate sobre a sua aplicabilidade para as pessoas ju-
rídicas.

2. OBJETIVOS

O presente estudo tem por escopo avaliar a legitimidade, ou não, das pe-
nas previstas na Lei nº 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais) para as pessoas ju-
rídicas, a poder se traduzir em instrumento de promoção da Sustentabilidade 
Socioambiental.

Nesse sentido, faz-se imprescindível evidenciar o contexto de surgimento 
da dita norma e os debates que se seguiram após a sua edição até a presente 
data.

3. METODOLOGIA

O método utilizado para o desenvolvimento do estudo em tela foi o dedu-
tivo, pois, para maior abrangência e segurança científica dos resultados, con-
siderando, ademais, o modelo de trabalho atualmente encetado, é recomen-
dável principiar com o emprego de uma premissa maior, versando acerca da 
necessidade de uma norma protetiva de cunho penal aplicável para pessoas 
jurídicas, quando do cometimento de crimes ambientais, para se promover a 
Sustentabilidade Socioambiental, seguida da análise de suas particularidades, 
que podem corroborar, ou não, a concretização da proteção almejada pela re-
ferida norma.

Por sua vez, a pesquisa bibliográfica e documental foi empregada para 
ofertar a fundamentação teórico-jurídica ao artigo em foco.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Como dito, a Lei nº 9.605/1998, obedecendo a comando constitucional, 
previu no art. 3º, dentre outros temas, a responsabilização penal das pessoas 
jurídicas: “nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu repre-
sentante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou bene-
fício da sua entidade” (BRASIL, 1998).

Por sua vez, o parágrafo único do art. 3º da citada norma acrescentou que: 
“A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, au-
toras, co-autoras ou partícipes do mesmo fato”. (BRASIL, 1998).

Não obstante tais previsões normativas, inclusive de índole constitucio-
nal, a aplicabilidade do postulado em tela não se revela pacífico no ordena-
mento jurídico pátrio, porquanto diversos doutrinadores aduzem que os men-
cionados dispositivos se antepõem aos mais rudimentares princípios do direi-
to penal.

Daí que surgiram, “a priori”, dois posicionamentos sobre o tema: 
1º) O art. 225, § 3º, da Constituição Federal de 1988 não estaria basicamen-

te a prever a repressão penal das pessoas jurídicas, uma vez que, segundo o bro-
cado latino: “societas delinquere non potest”, mas tão somente disporia que as 
condutas praticadas pelas pessoas físicas ensejam a responsabilidade penal des-
tas e as responsabilidades civil e administrativa das pessoas jurídicas, sem preju-
ízo de todos serem responsabilizados pela reparação dos danos ambientais.

Dessa forma, o artigo 3º da Lei nº 9605/98 seria inconstitucional: “diante 
da configuração do ordenamento jurídico brasileiro – em especial do subsis-
tema penal – e dos princípios constitucionais penais (v.g., princípios da perso-
nalidade das penas, da culpabilidade, da intervenção mínima)” (PRADO, 2019, 
p. 190).

2º) A pessoa jurídica é um ente com existência real (Teoria da Personali-
dade Real ou da Realidade de Otto Gierke) com vontade e existência próprias.

Dessarte, elas podem praticar condutas socialmente reconhecíveis e atu-
arem com culpabilidade social, devendo, portanto, serem penalizadas de for-
ma compatível com a sua natureza, mediante a aplicação de medidas restriti-
vas de direitos e multa; daí que o disposto no art. 3º da Lei de Crimes Ambien-
tais é “in totum” constitucional (MILARÉ, 2018).
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Manifestando-se sobre o tema em comento, o Supremo Tribunal Federal, 
em julgado datado de 19 de agosto de 2008, o qual foi publicado no Diário da 
Justiça de 26 de setembro de 2008, proferido nos autos do “Habeas Corpus” nº 
92921, por sua 1ª Turma, relatado pelo ministro Ricardo Lewandowski, admi-
tiu, “mutatis mutandis”, a tese da responsabilização penal das pessoas jurídi-
cas, conforme se vê na ementa a seguir transcrita,”in verbis”:

EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. HA-
BEAS CORPUS PARA TUTELAR PESSOA JURÍDICA ACUSADA EM 
AÇÃO PENAL. ADMISSIBILIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA: INO-
CORRÊNCIA. DENÚNCIA QUE RELATOU a SUPOSTA AÇÃO CRIMI-
NOSA DOS AGENTES, EM VÍNCULO DIRETO COM A PESSOA JU-
RÍDICA CO-ACUSADA. CARACTERÍSTICA INTERESTADUAL DO RIO 
POLUÍDO QUE NÃO AFASTA DE TODO A COMPETÊNCIA DO MI-
NISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E BIS 
IN IDEM. INOCORRÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE DA ORDEM DE 
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA. I - Res-
ponsabilidade penal da pessoa jurídica, para ser aplica-
da, exige alargamento de alguns conceitos tradicional-
mente empregados na seara criminal, a exemplo da cul-
pabilidade, estendendo-se a elas também as medidas 
assecuratórias, como o habeas corpus. II - Writ que deve 
ser havido como instrumento hábil para proteger pessoa jurídica 
contra ilegalidades ou abuso de poder quando figurar como co-
-ré em ação penal que apura a prática de delitos ambientais, para 
os quais é cominada pena privativa de liberdade. III - Em crimes 
societários, a denúncia deve pormenorizar a ação dos denuncia-
dos no quanto possível. Não impede a ampla defesa, entretanto, 
quando se evidencia o vínculo dos denunciados com a ação da 
empresa denunciada. IV - Ministério Público Estadual que tam-
bém é competente para desencadear ação penal por crime am-
biental, mesmo no caso de curso d’água transfronteiriços. V - Em 
crimes ambientais, o cumprimento do Termo de Ajustamento de 
Conduta, com conseqüente extinção de punibilidade, não pode 
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servir de salvo-conduto para que o agente volte a poluir. VI - O 
trancamento de ação penal, por via de habeas corpus, é medida 
excepcional, que somente pode ser concretizada quando o fa-
to narrado evidentemente não constituir crime, estiver extinta 
a punibilidade, for manifesta a ilegitimidade de parte ou faltar 
condição exigida pela lei para o exercício da ação penal. VII - Or-
dem denegada. (BRASIL, 2008, grifo nosso).

Como alhures visto, o STF admite seja atribuída a prática de crime am-
biental à pessoa jurídica e atualmente, a partir desse entendimento, se posi-
ciona no sentido de ser até mesmo dispensável a persecução penal simultânea 
de qualquer pessoa física que possa integrar a empresa processada, que, em 
tese, seria a responsável pelo delito ao meio ambiente, deixando de aplicar, 
dessa forma, a Teoria da Dupla Imputação, conforme se manifestou nos autos 
do Recurso Extraordinário nº 548181, relatado pela ministra Rosa Weber, jul-
gado pela 1ª Turma em 6 de agosto de 2013, e cuja publicação 30 de outubro 
de 2014 (BRASIL, 2014).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Analisando a proposição eleita para a elaboração deste trabalho acadê-
mico, a consistir no exame da legitimidade ou da inaplicabilidade, para as pes-
soas jurídicas, das penas previstas na Lei de Crimes Ambientais, infere-se, ante 
os provimentos do Supremo Tribunal Federal, ser plenamente admissível que 
empresas utilizadas para a prática de delitos ao meio ambiente sejam devida-
mente responsabilizadas, e isso até mesmo quando não possível identificar a 
pessoa física que efetivamente praticou o ato criminoso.

Com efeito, se o próprio Supremo Tribunal Federal não identificou qual-
quer inconstitucionalidade no art. 3º da Lei nº 9.605/1998, que tão somente 
regulamenta dispositivo originário da Constituição Federal, “in casu” o § 3º do 
art. 225, não há que questionar a sua validade, a configurar, portanto, a intro-
dução no ordenamento de um novo paradigma social, superando vetusto en-
tendimento no sentido de que as sociedades (pessoas jurídica) não poderiam 
cometer delitos. Novos tempos, novos posicionamentos.
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Assim, a liquidação forçada da pessoa jurídica instituída ou utilizada para 
a prática de crime ambiental, com o perdimento de todo o seu patrimônio, nos 
termos do art. 24 da Lei nº 9.605/1998, ou mesmo a aplicação da pena de mul-
ta, bem como as de natureza restritivas de direitos, além da previsão de pres-
tação de serviços à comunidade servem, não apenas para desestimular tais 
condutas, mas, igualmente, para a recomposição das áreas degradadas pelas 
práticas delituosas, o que, aliás, é o escopo maior da norma em foco.
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VIVÊNCIAS DA CULTURA AFRO EM  
CONTEXTO CONSTITUCIONAL

Arthur Augusto de Lima Queiroz1

1. INTRODUÇÃO

Em um país tão heterogêneo, falar de Cultura Afro é entremear em raízes, 
silenciadas por anos de afastamento do Estado ao propiciar um ambiente para 
demonstrá-las sem medo e sem ideologias paradigmáticas. Esse propósito de 
iguala ao da educação, que atualmente com base em políticas públicas preco-
niza a necessidade da exploração da temática afro em ambientes escolares e 
acadêmicos. Evidencia-se pela leitura da Lei nº 10.639/03:

Art. 3º. A Educação das Relações Étnico-Raciais e o estudo de His-
tória e Cultura Afro-Brasileira, e História e Cultura Africana será 
desenvolvida por meio de conteúdo, competências, atitudes e 
valores, a serem estabelecidos pelas Instituições de ensino e seus 
professores, com o apoio e supervisão dos sistemas de ensino, 
entidades mantenedoras e coordenações pedagógicas, atendi-
das as indicações, recomendações e diretrizes explicitadas no Pa-
recer CNE/CP 003/2004 (DCN, 2004, p. 32)

Ao identificarmos traços em nossas raízes culturais, desde a forma em que 
nos alimentamos, os pratos típicos brasileiros, a música, a dança até a forma de 
nos expressarmos é elevar essa vivencia cultural ainda tão estereotipada pela 
falta de conhecimento. 

Por anos esta comunidade foi desassistida pelo Estado e por políticas pú-
blicas de igualdade racial. Não abordaremos aspectos como racismo e precon-
ceito, mas o impacto das vivencias culturais no constitucionalismo brasileiro.

1 Arthur Augusto de Lima Queiroz. Mestre em Desenvolvimento Regional. Especialista em Di-
reito Constitucional e Administrativo. Profesor de Direito Constitucional e Direito Administra-
tivo nas Faculdades Aphonsiano.
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Erigidos por uma Constituição tida como cidadã, nossa Carta Magna obs-
ta qualquer tipo de preconceito racial, e ainda, baseia-se em um princípio mor: 
dignidade da pessoa humana.

Não há como falar em dignidade humana, se algumas práticas culturais 
podem se confrontar com princípios da própria Constituição. E é com base 
nesse aspecto que traz-se abaixo alguns comentários de precedentes judiciais 
relacionados ao tema em fulcro.

2. OBJETIVOS

Por meio de uma análise jurisprudencial debater aspectos relacionados as 
vivências da cultura afro em um contexto constitucional. 

3. METODOLOGIA

Pesquisa bibliográfica e documental foi agregada para proporcionar a 
fundamentação jurisprudencial do estudo.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Um tema polêmico diz respeito ao sacrifício de animais por determinadas 
vertentes de matrizes africanas. O imbróglio já permeia o judiciário há anos, 
em que de um lado entendem que o sacrifício, a dor, a sujeição destes animais 
é algo atualmente inaceitável, e do outro lado, uma comunidade que busca 
desmistificar a crueldade e o uso de animais em seus ritos. Esse tema foi objeto 
de Recurso Extraordinário que tem por objeto uma decisão do TJ-RS, de uma 
norma do Código de proteção aos animais do Estado, que explicitou que não 
se enquadra na vedação dos maus tratos o livre exercício dos cultos e liturgias 
das religiões de matriz africana. A lei gaúcha 11.915/2003, a seguir transcrito 
e destacado: 

Art. 2º. É vedado: 
I - ofender ou agredir fisicamente os animais, sujeitando-os a 
qualquer tipo de experiência capaz de causar sofrimento ou 



Anais Psicopedagogia 202122

dano, bem como as que criem condições inaceitáveis de exis-
tência; 
II - manter animais em local completamente desprovido de as-
seio ou que lhes impeçam a movimentação, o descanso ou os 
privem de ar e luminosidade; 
III - obrigar animais a trabalhos exorbitantes ou que ultrapassem 
sua força; 
IV - não dar morte rápida e indolor a todo animal cujo extermínio 
seja necessário para consumo; 
V - exercer a venda ambulante de animais para menores desa-
companhados por responsável legal; 
VI - enclausurar animais com outros que os molestem ou ater-
rorizem; VII - sacrificar animais com venenos ou outros métodos 
não preconizados pela Organização Mundial da Saúde - OMS –, 
nos programas de profilaxia da raiva. 
Parágrafo único. Não se enquadra nessa vedação o livre 
exercício dos cultos e liturgias das religiões de matriz 
africana.

Primeiramente, afastando-se pressupostos jurídicos da ação, a materiali-
dade é um tanto quanto questionável. Duas vertentes foram analisadas pelo 
julgamento dos ministros: igualdade e isonomia (possível privilégios a essa li-
nhagem religiosa) e o princípio da laicidade do Estado (Estado não deve apoiar 
em uma religião estabelecida).

Tal liturgia, que inclui o sacrifícios, são remotas historicamente e com fun-
damentos milenares e mágicos, representando, para estas religiões, traduzin-
do-se como um dogma. 

Nas religiões de matriz afro-brasileiras, o sacrifício de animal é entendido 
como uma troca de energias entre o fiel e o animal imolado, quando este tem 
a finalidade de tirar as energias negativas do adepto (chamado descarrego). 
Existe outro tipo de sacrifício, em que o animal é sacrificado para o Orixá (di-
vindade), como uma oferenda. 

Assim, cada divindade (Orixá) tem um animal específico de sua preferên-
cia, e é este que lhe é ofertado. Esta oferenda, em geral, é realizada uma vez por 
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ano na festa do Orixá, que costuma receber também outros tipos de oferenda, 
composta por flores e frutos, assim como existem outros meios de descarregar 
uma pessoa. Dessa forma, o sacrifício pode ser substituído por uma outra prá-
tica, se não for confortável ao fiel, mas existem situações em que o sacrifício se 
faz necessário e insubstituível, caso em que cabe ao fiel, se entender preciso, 
recusar-se, aceitando que não obterá os favores do orixá (ROBERT, p. 2).

Antes de proferirem seus votos, até para embasar, foi invocado o instru-
mento do amicus curiae – amigo da corte, pessoas ou associações que explici-
tarão seu conhecimento e embasarão o um entendimento da corte que até o 
momento não tinha. 

Interessante a colocação do Dr. Hedio Silva Júnior, representante da União 
de Tendas de Umbanda e Candomblé do Brasil e Conselho Estadual da Umban-
da e dos Cultos Afro-Brasileiros do Rio Grande do Sul - CEUCAB/RS, ao dizer, 
que a própria narrativa dos defensores dos animais, estavam todos trajando 
sapatos de couro. É nesse aspecto que o advogado afirmou que sempre foi as-
sim que as ações oriundas dos cultos foram tratadas, com hipocrisia e racismo.

Nesse contexto, ele ainda diz que “não vejo nenhum movimento quando 
negros são assassinados nas favelas, parece que a galinha da macumba vale 
mais que a vida de jovens negros”. Ainda veemente, traz que a “vida de preto 
não gera sentimento algum, não gera comoção social”.

Então não estamos tratando apenas de proteção aos animais. Estamos 
analisando um pressuposto onde é no conceito religioso que se encontra o 
maior problema, ainda mais arreigado do altíssimo preconceito existente no 
Brasil: RACISMO RELIGIOSO.

Quando trazemos a dificuldade da ideia de reunir em um único país diver-
sas formas de expressão de fé ainda mais, um Direito Constitucional onde se 
admite questionar várias vezes o mesmo tema na corte Suprema, acaba que, 
reduz num conceito cheio de sentimentos de nojo, repulsa, ódio e segregação 
religiosa. Assim já ampara o artigo 5º da Constituição Federal:

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros resi-
dentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
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(...)
VI  - e inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo 
assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na 
forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias;

Interessante entender que o sacrifício destes animais é defendido pelas 
entidades apenas e tão somente no uso de suas atribuições litúrgicas, enten-
dendo a riqueza da diversidade cultural e religiosa do povo brasileiro. 

Nesse interim, o Estado Democrático de Direito se mede pelo tratamento 
que o Estado dispensa às confissões que tem menos familiaridade com o po-
der, mas nem por isso são menos portadoras de dignidade e são menos mere-
cedoras de respeito do que qualquer outra religião.

O Estado assim não deve intervir nem nas formas de expressões religiosas 
muito menos na liturgia destas.

Entender nessa linha, leva-se a ver que se caso o STF tenha acatado o prin-
cípio da proteção animal em detrimento do livre exercício dos cultos de religi-
ões de matrizes afro, seria basicamente como o Estado se sobrepor ao laicismo, 
evoluindo infelizmente para a extinção de cultos que historicamente foram a 
base da cultura brasileira.

De um lado tem-se a liberdade de culto assegurada no art. 5º VI e defen-
dida no art. 19,I e de outro a proteção à fauna. Partindo da premissa que ne-
nhum princípio é absoluto, nem a própria liberdade de culto, o relator no seu 
julgamento pondera que este princípio é limitado por medidas de ordem pú-
blica tendo de respeitar as leis penais. 

Neste sentido, o desembargador cita Manoel Jorge e Silva Neto:

“É absolutamente decisivo para entender-se a liberdade de cul-
to – e, no particular, a liberdade de sacrifício de animais no ritual 
do Candomblé e da Umbanda – situar o art. 5.º, VI, no contexto 
da teoria da aplicabilidade das normas constitucionais, como se 
realizou, no momento, sob pena de equivocada compreensão da 
sua amplitude”. “Assim, torna-se impositivo percorrer o sistema 
normativo, de lá retornando com a conclusão, a respeito da exis-
tência ou não de regra limitativa do sacrifício de animais.” 
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“E a resposta é positiva: há, sim. É precisamente o art. 64 da Lei 
das Contravenções Penais, cuja conduta caracterizada como fa-
to típico é ‘tratar animal com crueldade ou submetê-lo a traba-
lho excessivo”. “Inegavelmente, uma vez ocorrido o sacrifício de 
animais, não há como desvencilhar do fato típico descrito no art. 
64 da LCP”.
“Poder-se-ia argumentar que o termo ‘crueldade’ é caracteriza-
do por fortíssimo componente ambíguo, porque aquilo que seria 
considerado cruel por um indivíduo não o seria por outro, e, as-
sim, os adeptos dos segmentos religiosos afro-brasileiros e qual-
quer outro que se utilizasse da prática litúrgica certamente não 
reconheceria a ‘crueldade’ em tais sacrifícios. Mas não seriam os 
integrantes da facção religiosa aqueles que estariam legitimados 
a concluir a respeito, mas sim a sociedade de uma forma geral, o 
que se consuma com o exame da situação pelo juiz”.

Em razão do exposto, trata-se de então constitucionalizar a proteção ani-
mal, a fim de resguardar a liberdade religiosa permitindo então o sacrifício em 
razão dos cultos religiosos de matriz africana.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após tantos desdobramentos que sobrecarregam o judiciário, o Brasil ain-
da discute muito sobre religião. Para alguns um tabu, para outros uma bandei-
ra a ser erguida como quem acredita e dever ser respeitado.

O afastamento do Estado das religiões, intitulado como laicismo, não de-
veria afasta-las da sua pratica irrestrita. O Estado por sua vez não pode promo-
ver opção a uma ou outra religião, mas deve propiciar um ambiente pacífico e 
harmonioso para que qualquer expressão de fé possa ser respeitada, sem que 
a tese da inconstitucionalidade seja mais uma vez levantada. 

Foi esse o argumento tecido em cede de Arguição de Controle de Consti-
tucionalidade, por sua vez, a Corte suprema do país mais uma vez demonstrou 
legítima a tese da liberdade religiosa, de seus cultos e suas liturgias.



Anais Psicopedagogia 202126

6. REFERÊNCIAS

BRASIL. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico 
Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Brasília: 
MEC/SEF, 2004. Disponível em: <http://www.uel.br>. Acesso em: 07 de outu-
bro de 2021. 

______. Lei nº. 10.639/03. Inclui a obrigatoriedade da temática “História e cul-
tura afrobrasileira” no currículo oficial da rede de ensino. Diário oficial da união, 
Brasília, 2003.

Constituição da República Federativa do Brasil, de 05.10.1988. Brasília, 1988. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Consti-
tuiçao>.

ROBERT, Yannick Yves Andrade; PLASTINO, Carlos Alberto; LEITE, Fábio Carva-
lho. Sacrificio de animais em rituais de religiões de matriz africanas. 
Disponível em: <http://www.puc-rio.br/pibic/relatorio_resumo2008/relato-
rios/ccs/dir/yannick_yves_andrade_robert.pdf>. Acesso em: 07 outo 2021.

STF - RE: 494601 RS - RIO GRANDE DO SUL, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Da-
ta de Julgamento: 28/03/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-251 1 
9-11-2019.



Anais Psicopedagogia 2021 27

DIREITOS HUMANOS E SUSTENTABILIDADE 
SOCIOAMBIENTAL: UMA REFLEXÃO SOBRE  

A TEMÁTICA DO XV MICCAPHON 

Edilane Neves1

Prof. Dr. Elias Pascoal2

1. INTRODUÇÃO

Um dos ideais defendidos pelo célebre educador brasileiro, Paulo Freire é 
que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a 
sua própria produção ou a sua construção. E é nessa perspectiva que as ativi-
dades realizadas no XV MICCAPHON se concentraram.

As instituições de Ensino Superior são contribuintes dinâmicas na cons-
trução de produção do conhecimento. E neste processo os indivíduos estão 
em constante interação, estabelecendo relações e transformando continua-
mente aquilo que os transforma.

Ainda em referência a visão Freiriana: a teoria sem a prática é vazia e 
morta e a prática sem um embasamento teórico se torna inútil e vã. (FREIRE, 
1990), nesta perspectiva, a realização do MICCAPHON anualmente se mate-
rializa na conquista de meios e mecanismos para tornar concreta a aprendi-
zagem adquirida em sala de aulas. Entre os princípios norteadores da EDH 
estão a transversalidade, vivência e globalidade; e sustentabilidade socioam-
biental. A Resolução traz como um dos ditames que as Instituições de Edu-
cação Superior estimularão ações de extensão voltadas para a promoção de 
Direitos Humanos, em diálogo com os segmentos sociais em situação de ex-
clusão social e violação de direitos, assim como com os movimentos sociais e 
a gestão pública.

1 Bibliotecária do Aphonsiano; especialista em Avaliação de Ambientes Informacionais e Ba-
charel em Direito. 

2 Coordenador do curso de Pedagogia do IAESuo.
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Em tese de doutoramento (RIBEIRO, 2013) defende que a responsabilida-
de social universitária é um fenômeno que tem ganhado relevância nos de-
bates do campo da educação superior: é um conceito social e politicamente 
construído; diz respeito ao desenvolvimento promovido pela universidade nas 
seguintes dimensões: social, cultural, ambiental e econômica

A Educação para a Sustentabilidade Socioambiental no Ensino Superior 
configura-se como um novo desafio para o sistema acadêmico uma vez que 
muitas IES tem trabalhado para a sua implementação por meio de estudos so-
bre as barreiras dos processos, documentos, diretrizes, com objetivo de busca 
de novos desafios e novas metodologias para a inserção da sustentabilidade 
nos seus respectivos currículos. 

Segundo Nobre, Menezes e Frega (2012) para caracterizar o processo de 
Educação para a Sustentabilidade - EpS no Ensino, de maneira transversal, é 
necessário desenvolver o discente em cinco dimensões, quais sejam: a cons-
ciência; conhecimento; atitude, capacidade e participação, pilares fundamen-
tais para o desenvolvimento da EpS, uma vez que a educação para uma socie-
dade sustentável deve centrar-se nos estudantes e no desenvolvimento de sua 
autonomia, juntamente com a produção de conhecimento acadêmico e cultu-
ral, para a formação de discentes com pensamento coletivo crítico. 

Nossas práticas atuais de ensino na gestão sustentável, segundo afirma-
ção de Shrivastava (2010), estão repletas de fatos científicos, ferramentas ana-
líticas, modelos de otimização e técnicas de gestão onde se destaca um dos 
pilares para a aprendizagem da sustentabilidade na educação – a pedagogia 
da paixão cujo o objetivo é o de auxiliar os estudantes a compreenderem e re-
solverem problemas. Esse autor advoga, ainda, que a paixão para a sustenta-
bilidade pode ser ensinada utilizando uma pedagogia holística que integra a 
aprendizagem física e emocional ou espiritual com cognitivo (intelectual) de 
aprendizagem tradicional sobre o manejo sustentável.

A sustentabilidade no ensino está presente na Constituição Federal Bra-
sileira - CFB de 1988 e o CNE retoma esta questão no artigo 15 da Lei Fede-
ral 9.795 (27 de abril de 1999), que dispõe sobre a educação ambiental, ins-
tituindo a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências, 
no capítulo I, artigo 01º e 03º - a educação ambiental é enfatizada como 
componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar 
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presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do proces-
so educativo, em caráter formal e não formal. Ao poder Público, nos termos 
dos artigos 205 e 225 da Constituição Federal, cabe a responsabilidade de: 
definir políticas públicas que incorporem a dimensão ambiental; promover a 
educação ambiental em todos os níveis de ensino e o engajamento da socie-
dade na conservação e promover ações de educação ambiental integradas 
aos programas de conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente 
(CNE, 1999). 

Na Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável 
- CNDUS conhecida como RIO + 20, a Sustentabilidade voltou à pauta, com a 
participação de chefes de estados de cento e noventa nações, na qual analisa-
ram e propuseram mudanças sobre os recursos naturais do Planeta. Seguindo 
esse viés, à educação Brasileira, foi proposta a inserção da sustentabilidade na 
formação do discente. O CNE, no DOU de 15 de junho de 2012, aprova as Dire-
trizes Curriculares Nacionais para Educação Ambiental (MEC, 2012, p. 01) onde 
ficaram estabelecidas as referidas Diretrizes a serem observadas pelos siste-
mas de ensino e suas instituições de Educação Básica e de Educação Superior, 
com os seguintes objetivos: 

A Instituição deve observar e levar em conta o compromisso, o 
papel socioeducativo, ambiental, artístico, cultural e as questões 
de gênero, etnia, raça e diversidade que compõem as ações edu-
cativas. A organização e a gestão curricular são componentes in-
tegrantes dos projetos institucionais e pedagógicos, bem como 
o planejamento dos currículos deve considerar os níveis dos cur-
sos, as idades e especificidades das fases, etapas, modalidades e 
da diversidade sociocultural dos estudantes (MEC, 2012, p.03). 

Além das normativas da CF e do CNE o Plano Nacional de Educação - 
PNE, para o decênio de 2014/2024 estabelece diretrizes no projeto de Lei nº 
8.035/2010 (com vistas ao artigo 214 da CF), inciso VI - promoção da sustenta-
bilidade socioambiental (PNE, 2011, p. 1) e, por meio destas iniciativas o Go-
verno Brasileiro visa ampliar e fomentar o ensino para educação com vistas 
para a sustentabilidade.
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2. OBJETIVOS

Proporcionar um espaço de discussão que integre temáticas que envol-
vam a Direitos Humanos e Sustentabilidade Socioambiental na sociedade em 
geral e em cada área dos Cursos ofertados por esta Instituição.

3. METODOLOGIA

O MICCAPHON visa o reconhecimento e valoração dos saberes extracurri-
culares e efetivação de parcerias no trabalho educativo. Considerando que to-
dos os participantes do processo educativo têm a capacidade de elaboração 
de propostas para a melhoria do processo educativo e da vida comunitária co-
mo um todo, mantendo o isolamento social e usando as Tecnologias Digitais 
da Informação e Comunicação disponíveis e acessíveis. 

Esse processo de interação e planejamento foram pautados no diálogo e 
na confiança, o que possibilitou a instituição oportunizar: “situações de encon-
tro com uso de tecnologias” a fim de conhecer os recursos da comunidade e os 
aspectos da sua realidade, visando à melhoria do processo formativo dos aca-
dêmicos e a melhoria de vida na comunidade assistida. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Com a realização do XV MICCAPHON foram alcançados resultados e dis-
cussões formidáveis ora pontuadas abaixo:

• Criação de espaços de interação entre os acadêmicos e professores for-
talecendo as relações, a afetividade e cuidar de si e do outro;

• Priorização de práticas relacionadas às necessidades sociais mais emer-
gentes relacionadas à área de atuação dos seus cursos e áreas afins;

• Promoção da educação em Direitos Humanos;
• União do saber acadêmico ao saber comum e produção de resultados 

efetivos no bem-estar dos acadêmicos e da sociedade;
• Realização de momentos culturais;
• Incentivo o espírito criativo, cooperativo e empreendedor nos acadê-

micos;
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• Fortalecimento de práticas individuais e sociais que gerem ações e 
instrumentos em favor da promoção, da proteção e da defesa dos direitos hu-
manos,

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O XV MICCAPHON contribuiu para a formação em Direitos Humanos e a 
Sustentabilidade Socioambiental na perspectiva de transversalidade nas di-
versas áreas dos cursos ofertados pela instituição.

Diante dos argumentos acima apresentados se justifica com veemência 
a temática proposta para o XV MICCAPHON: DIREITOS HUMANOS E SUS-
TENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL à qual foi desenvolvida por meio da 
realização de palestras, procurando contextualizar a área de atuação de cada 
curso com a transversalidade do tema.

 Ademais o projeto foi uma forma de proporcionar: espaços de intera-
ção entre os acadêmicos e professores fortalecendo as relações; formação 
de uma consciência cidadã capaz de se fazer presente em níveis cognitivo, 
social, cultural e político; espírito criativo, cooperativo e empreendedor nos 
acadêmicos e o fortalecimento de práticas individuais e sociais que gerem 
ações e instrumentos em favor da promoção, da proteção e da defesa dos 
direitos humanos.
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DIREITOS HUMANOS DA POPULAÇÃO DE RUA EM 
TRINDADE: o Projeto Galileu em foco

Janete de Freitas Rodrigues1

Karla Augusta Gonçalves e Silva2

Prof. Dr. Elias Pascoal3

1. INTRODUÇÃO

A existência de um elevado número de pessoas em situação de rua no 
Brasil é consequência do agravamento de questões sociais. Diversos fatores 
colaboraram para esse agravamento e para o crescimento da quantidade de 
cidadãos nessa situação, dentre os quais destacam-se a rápida urbanização 
ocorrida no século 20, a migração para grandes cidades, a formação de gran-
des centros urbanos, a desigualdade social, a pobreza, o desemprego, o pre-
conceito da várias camadas da sociedade com relação a esse grupo popula-
cional e, em muitos casos, a ausência de políticas públicas condizentes com 
as demandas.

O estudo realizado por Maria Lúcia Lopes considera que o fenômeno “si-
tuação de rua” é consequência de diversos condicionantes, dentre os quais se 
destacam fatores estruturais – ausência de moradia, trabalho e renda; fatores 
biográficos relacionados à vida particular do indivíduo – por exemplo, a que-
bra de vínculos familiares, doenças mentais e uso abusivo de álcool ou drogas; 
e fatos da natureza – como terremotos ou inundações (LOPES, 2006). Certa-
mente, a invisibilidade é um dos graves problemas que assola essa população 
e impede que ela tenha seus direitos reconhecidos.

Nas últimas décadas, a população de rua no Brasil ganhou mais visibili-
dade e conquistou diversos avanços, dentre os quais se destacam a institui-
ção da Política Nacional para a População em Situação de Rua e do Comitê 

1 Aluna do curso de Pedagogia do Instituto Aphonsiano de Ensino Superior - IAESup.
2 Aluna do curso de Pedagogia do Instituto Aphonsiano de Ensino Superior - IAESup.
3 Professor orientador do projeto.
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Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento, por meio do Decreto nº 
7.053, de 23 de dezembro de 2009. No campo da saúde, a publicação do Pla-
no Operativo de Saúde para a População em Situação de Rua e a implantação 
do Programa Consultório na Rua representam algumas conquistas mais sig-
nificativas.

Considera-se população em situação de rua o grupo populacio-
nal heterogêneo que possui em comum a pobreza extrema, os 
vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e a inexistên-
cia de moradia convencional regular, e que utiliza áreas públicas 
como espaço de moradia e de sustento, de forma temporária ou 
permanente, bem como as unidades de acolhimento para per-
noite temporário ou como moradia provisória. (Fonte: Política 
Nacional para a População em Situação de Rua).

Estima-se que, no Brasil, mais de 50 mil adultos estejam em situação de 
rua. Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a 
Fome (MDS), essa população é composta predominantemente por homens 
(82%), negros (67%) e que exercem alguma atividade renumerada (70%). En-
tre os principais motivos que os levaram à situação de rua estão o alcoolismo/
drogas (35,5%), o desemprego (29,8%) e os conflitos familiares (29,1%).

Em Trindade, a Secretaria Municipal de Assistência Social realiza nas ruas 
do município, o trabalho de abordagem e atendimento às pessoas em situa-
ção de vulnerabilidade. Nesse atendimento os moradores em situação de rua 
recebem cobertores, entregues à prefeitura pela Organização das Voluntárias 
de Goiás (OVG) e sopa. Já o Programa Consultório de Rua faz atendimento com 
profissionais de saúde e realizam abordagem, oferecendo assistência para a 
reinserção às famílias ou o tratamento em clínica de reabilitação, caso seja o 
desejo. 

Uma das entidades que recebe esses moradores é a Comunidade Tera-
pêutica Projeto Galileu, que tem como trabalho principal o atendimento de 
homens com idade entre 18 e 69 anos, dependentes de drogas e/ou álcool, 
propondo a estes, regime de internação residencial em modelo de comuni-
dade terapêutica, utilizando a convivência com outros que também buscam 
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sanar o problema com a dependência comportamental e entrevista motiva-
cional, juntamente com laborterapia e espiritualidade, fator de mudança com-
portamental que norteia o tratamento visando a nova inserção do indivíduo 
na sociedade como ser producente e obtendo resgate total de valores éticos 
e morais. 

Essa comunidade terapêutica tem sido o campo de estágio do Curso de 
Pedagogia das Faculdades Aphonsiano desde o ano de 2019, oportunizando 
aos acadêmicos da disciplina Estágio Supervisionado em Espaços Escolares e 
Não Escolares um contato maior e significativo com a temática dos Direitos 
Humanos por meio de vivências e atividades várias com os sujeitos internos e 
diversos agentes dessa instituição.

2. OBJETIVOS

Por meio deste artigo, busca-se alcançar dois objetivos principais, quais 
sejam: 1. Realizar, por meio de uma reflexão ancorada teoricamente nos direi-
tos humanos como processos de luta por uma vida digna de ser vivida, uma re-
flexão das disputas e contingenciamento que informam as práticas das popu-
lações de rua em contextos de permanente violação de direitos; 2. Apresentar 
uma análise sobre o trabalho em direitos humanos realizado na Comunidade 
Terapêutica Projeto Galileu vivenciado pelas acadêmicas do Curso de Pedago-
gia das Faculdades Aphonsiano no ano de 2021. 

3. METODOLOGIA

A metodologia empregada para atingir os objetivos propostos foi a reali-
zação de estudos e pesquisas sobre os direitos humanos e a condição dos su-
jeitos em condição de moradores de rua, incluindo a compreensão das ações 
de acolhimento realizadas no município de Trindade, em especial, pela Comu-
nidade Terapêutica Projeto Galileu. Publicar, por meio de um artigo científico, 
a análise dos dados referentes à pesquisa vivencial das acadêmicas do Curso 
de Pedagogia das Faculdades Aphonsiano na Comunidade Terapêutica Projeto 
Galileu no segundo semestre de 2021.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Considerando a complexidade, fluidez e flexibilidade envolvidas na no-
meação da população em situação de rua se propõe nesse trabalho o olhar 
mais detidamente para a definição oficial que vem orientando no Brasil os pro-
gramas, serviços e projetos que têm a população nessa situação como públi-
co-alvo. A legislação que consagra como sujeito coletivo de direitos, a popula-
ção em situação de rua é definida como um grupo populacional heterogêneo 
que possui em comum a pobreza extrema, com os vínculos familiares inter-
rompidos ou fragilizados e a inexistência de moradia convencional regular, e 
que, por isso, utiliza os logradouros públicos e as áreas degradadas como es-
paço de moradia e de sustento, de forma temporária ou até permanente, ou 
mesmo as unidades de acolhimento para pernoite temporário ou como mora-
dia provisória (Brasil, 2009).

Tal definição já expõe o caráter normalizador e prescritivo do texto moti-
vado por inclinações pessoais, enquadrando a população em situação de rua 
a uma não conformação às orientações de uma certa moral cristã e burgue-
sa, considerada como norma, ou seja o “restabelecimento de vínculos” e a “in-
serção pelo trabalho”, como formas de “retorno” ao “desejado” mundo domici-
liado, o seu eterno contraponto. O conceito exposto no Decreto nº 7.053 não 
apresenta nenhuma menção ao alijamento dos direitos fundamentais como 
habitação, educação, saúde, que na realidade não estão disponíveis a todos 
e todas como direitos amplamente garantidos pelo Estado. O próprio texto 
da Política aponta para as preocupações dos poderes públicos com aqueles 
e aquelas que levam um estilo de vida “não convencional”, fora da norma, por 
meio da formulação de políticas públicas de inclusão. 

Outra questão é o destaque dado à caracterização da pessoa em situação 
de rua e seus modos de vida no Decreto nº 7.053 em detrimento de uma situ-
ação de rua como reflexo concreto das opções políticas e econômicas assumi-
das no país, detalhando apenas quem é a pessoa em situação de rua, sem se 
interrogar: O que leva uma pessoa à rua? 

Ao desfocar as causas estruturais e, estruturantes da situação de rua, o 
texto reforça uma concepção liberal e individualizante que culpa o sujeito pela 
situação em que se encontra. Ao legislar sobre pessoas e não sobre situações 
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concretas, as posições de sujeito e identidades adquirem centralidade em to-
do o texto, como afirmam Silva e Costa (2015 p. 6):

Manejando, paradoxalmente, categorias flexíveis e dinâmicas 
tornadas estáveis, mas que ao mesmo tempo são possíveis de 
serem esgarçadas até o limite para incluir cada brasileiro, brasi-
leira ou cidadão e cidadã estrangeiro no país que não tenha fa-
mília, casa e trabalho, não é difícil perceber os limites e disputas 
com os quais a definição legal se depara no dia a dia.

Assim, a definição legal e as conceituações que a informam apresentam li-
mites concretos que reforçam a representação das pessoas em situação de rua 
como somatório de faltas, inadequações e resultado de fracasso pessoal, Nes-
se sentido, as consequências vão muito além de circunscrever certa população 
a uma conceituação específica ao tentar descrever “quem é a pessoa em situ-
ação de rua” ao mesmo passo em que encobre as causas que levam pessoas a 
essa situação (SILVA e COSTA, 2015).

Ao conhecer o Plano Terapêutico do Projeto Galileu, ficaram claros os ob-
jetivos de realizar o plano individual terapêutico (PIT) de acordo com as neces-
sidades da pessoa e da família, tanto no período de internação, como na conti-
nuação após a alta, em apoio familiar de modo facilitar a ressocialização, num 
processo que inclui os objetivos de conter a síndrome de dependência quími-
ca, auxiliando o residente desde a desintoxicação para os pacientes com grau 
de comprometimento leve a moderado (Portaria 430/2008) até a reinserção na 
sociedade, bem como assistir à reinserção social deste através de ações multi-
profissionais que envolvem educação, oração, trabalho terapêutico, disciplina, 
atividades esportivas, culturais e diversão, contribuindo na aquisição de novos 
hábitos através da mudança em seu estilo de vida. 

Quanto aos procedimentos de admissão e permanência foram observa-
dos e analisados alguns aspectos como a questão da espiritualidade que ali 
é tratada de forma ecumênica e sem imposição de crenças religiosas ou ide-
ológicas. Também que há registros do manejo e avaliação do tratamento em 
prontuário único, lembrando que a permanência do indivíduo na instituição 
se dá única e exclusivamente de forma voluntária, podendo este interrom-
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per o tratamento a qualquer momento, mas considerando-se a possibilida-
de de uma mudança na ideia sobre a interrupção do tratamento, este deve 
permanecer na instituição por mais 24 horas, após comunicar sua decisão 
inicial. 

A comunidade se compromete a ter cuidados com o bem-estar físico e 
psíquico da pessoa, proporcionando um ambiente livre de SPA e violência, res-
guardando o direito dos serviços e estabelecendo as atividades relativas à es-
piritualidade, garantindo ao residente a alimentação nutritiva, cuidados de hi-
giene e alojamento adequados, sendo, ainda, expressamente proibido dentro 
da comunidade e todos os seus colaboradores usarem de castigos físicos, psí-
quicos ou morais, visando sempre respeitar a dignidade, independente da et-
nia, credo religioso e ideologias, nacionalidade, preferência sexual, anteceden-
tes criminais ou situação financeira.

 No que tange à saúde, há acompanhamento das recomendações médi-
cas e/ou utilização de medicamentos, sob critérios previamente estabelecidos, 
acompanhando as devidas prescrições, administração, dispensação, controle 
e guarda dos medicamentos, sendo encaminhados à rede de saúde, os resi-
dentes que apresentarem intercorrências clínicas decorrentes ou associadas 
ao uso ou privação de SPA, como também para os casos que apresentem ou-
tros agravos à saúde. A comunidade trabalha com mecanismos de encaminha-
mento dos ex-residentes ao longo de um ano para rede de referência em saú-
de e saúde mental na cidade em que o residente fixará residência.

Partindo do pressuposto que a comunidade terapêutica atende a pesso-
as com transtornos decorrentes do uso ou abuso de SPA, segundo modelo psi-
cossocial, e sendo um espaço temporário de tratamento, o tempo de perma-
nência é flexível, consideração o cumprimento mínimo do programa terapêu-
tico de 9 meses, mas havendo necessidade pode ser estendido, visto que cada 
caso é único, contudo evita-se a perda dos vínculos familiares e sociais. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Desde a segunda metade do século XX as ideias que formalizam os direi-
tos humanos apresentam um dos grandes consensos sociais: necessidade de 
ações a fim de transformar o mundo em um lugar mais justo e igualitário on-
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de os marcos legislativos e políticos inaugurados pelos direitos humanos in-
formam e articulam as mais diversificadas lutas por dignidade humana. Entre-
tanto, apesar das conquistas jurídicas no campo da luta política, é necessário 
atentar para uma perspectiva integradora, crítica e contextualizada em práti-
cas sociais emancipadoras de tais direitos, que só é possível a partir de uma 
posição que reconheça o caráter real dos direitos humanos para sua incontor-
nável exigência de uma vida digna. 

Isso significa uma exigência de uma vida digna de ser vivida, na qual o 
acesso aos bens materiais possa ser assegurado a todos e todas de forma irres-
trita que impõe permanente contraposição entre o que se costuma chamar de 
direitos humanos – um dever ser regulado por declarações, resoluções e acor-
dos em instâncias como as Nações Unidas – e o que estes direitos significam 
no nosso cotidiano – os planos e razões que justificam sua existência e os fins 
que pretendemos alcançar com eles e através deles.

De forma geral, esse foi um tempo muito proveitoso de entendimento do 
que significam os Direitos Humanos e sua aplicação em relação aos moradores 
em situação de rua em Trindade, em amostragem com os internos na Comuni-
dade Terapêutica Projeto Galileu. Considerando as avaliações do projeto reali-
zadas ao final de cada módulo (9 meses), tabuladas e com análise de todos os 
dados e informações organizados no Relatório Técnico, conclui-se que o traba-
lho tem sido profícuo no entendimento do que são os direitos humanos e em 
sua aplicação aos que ali são atendidos.
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CIDADANIA E MEIO AMBIENTE

Isac Cardoso das Neves1

1. INTRODUÇÃO

Para abordar a relação da cidadania com meio ambiente, é necessário en-
tender o que é a cidadania em si, o ser cidadão. Assim, com isso em mente, po-
de-se analisar o papel do cidadão em relação ao meio ambiente e sua imple-
mentação de forma a confirmar a aplicação da legislação ambiental.

Robaldo (2009) descreve a cidadania como uma condição jurídica e polí-
tica por meio da qual o cidadão adquire direitos e obrigações civis, políticas, 
sociais (pagar impostos, votar, obedecer às leis) associadas a um coletivo polí-
tico, além de poder participar da vida coletiva do Estado. Em consonância com 
esta definição, bem como com a ideia de cidadania como busca de melhores 
condições para garantir uma vida digna às pessoas, o Ministério da Educação 
(2007, p. 11) faz o seguinte:

[...] a cidadania expressa um conjunto de direitos e de deveres 
que permite aos cidadãos e cidadãs o direito de participar da vi-
da política e da vida pública, podendo votar e serem votados, 
participando ativamente na elaboração das leis e do exercício de 
funções públicas, por exemplo. Hoje, no entanto, o significado 
da cidadania assume contornos mais amplos, que extrapolam o 
sentido de apenas atender às necessidades políticas e sociais, e 
assume como objetivo a busca por condições que garantam uma 
vida digna às pessoas.

No entanto, o Ministério da Educação (2007, p. 69) define cidadão além 
dos termos relativos às obrigações legais, ensina-nos a ser cidadão e a agir co-
mo tal, a saber: 

1 Graduado em Direito pela Puc-GO. Mestre em Direito pela Puc-GO. Doutor pela Puc-GO. Coor-
denador do Curso de Direito das Faculdades Aphonsiano. Professor da Puc-GO.
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Aprender a ser cidadão e a ser cidadã é, entre outras coisas, 
aprender a agir com respeito, solidariedade, responsabilidade, 
justiça, não violência, aprender a usar o diálogo nas mais dife-
rentes situações e comprometer-se com o que acontece na vida 
coletiva da comunidade e do país.

Aprender a ser cidadão e ser cidadão é, entre outras coisas, aprender a agir 
com respeito, solidariedade, responsabilidade, justiça, não violência, aprender 
a usar o diálogo nas mais diversas situações e participar do que acontece no 
coletivo da vida. A definição de cidadão e cidadania para o Pequeno (2016) se 
dá por meio do entendimento de que ser cidadão significa respeitar e partici-
par das decisões coletivas que visam melhorar a sua vida e a de sua comunida-
de. O desrespeito a esses direitos por parte de estados, instituições ou indiví-
duos gera isolamento, marginalização e violência.

2. OBJETIVOS

Assim, entende-se que por meio da cidadania os cidadãos têm o status de 
exercer seus direitos civis, políticos e sociais, além de suas responsabilidades 
cívicas, de atuar para que se possa haver uma vida digna. Além do equilíbrio 
entre as pessoas e o Estado, para que os resultados sejam satisfatórios e agra-
dáveis a todos.

Nesse ínterim, a relação do homem, não só com os direitos sociais e o Es-
tado, mas também com o mundo que o cerca vem se modificando ao longo 
dos anos. A partir da evolução do homem, como sociedade, transformando o 
espaço habitável e a natureza por meio do trabalho, este buscou sua sobrevi-
vência por meio das condições favoráveis   que a natureza sempre ofereceu pa-
ra sua sobrevivência (DUARTE, 2016).

Segundo Montibeller-Filho (2008), os passos empreendidos pelo homem 
resultaram numa primeira forma de entender a natureza, caracterizada como 
um elemento inclusivo, pelo desenvolveu-se uma relação umbilical homem-
-natureza. Com isso em mente, e conforme mencionado no início deste tópi-
co, a relação entre o homem e a natureza sofreu várias mudanças ao longo dos 
anos, sendo um dos períodos em destaque a Revolução Industrial, que Carva-
lho (2003, p. 67) defende que:
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Essas transformações implicaram a formação de novos conceitos 
sobre o ambiente e o seu uso. A Revolução Industrial, que teve 
início no século XVIII, alicerçou-se, até as primeiras décadas do 
último século, nos três fatores básicos da produção: a natureza, o 
capital e o trabalho. Porém, desde meados do século XX, um no-
vo, dinâmico e revolucionário fator foi acrescentado: a tecnolo-
gia. Esse elemento novo provocou um salto, qualitativo e quan-
titativo, nos fatores resultantes do processo industrial. Passou-se 
a gerar bens industriais numa quantidade e numa brevidade de 
tempo antes impensáveis. Tal circunstância, naturalmente, não 
se deu sem graves prejuízos à sanidade ambiental.

 
Assim, pode-se entender que com o desenvolvimento da tecnologia du-

rante a revolução industrial, os danos ambientais causados   pela busca por ma-
térias-primas (recursos naturais) caracterizaram-se como graves danos à saúde 
ambiental. Outro período que se destaca na relação entre o homem e a nature-
za é a década de 1990, que Montibeller-Filho (2008) vê como um período im-
portante para a proteção ambiental brasileira, pois até então esse movimen-
to se preocupava com as questões ambientais, mas não as relacionava com a 
questão do desenvolvimento socioeconômico.

Segundo Leff (2007), existe uma relação clara entre o desenvolvimento 
da civilização e os problemas ambientais. O problema ecológico surgiu nas úl-
timas décadas do século XX como uma crise na civilização que alerta sobre a 
racionalidade econômica e tecnológica dominantes. Ainda, segundo o autor, 
esses processos estão intimamente relacionados ao conhecimento da relação 
entre a sociedade e a natureza: não só estão associados a novos valores, mas 
também a princípios epistemológicos e estratégias conceituais que norteiam 
a construção de processos produtivos racionais, baseados na sustentabilidade 
ambiental e na justiça social.

Assim, pode-se entender que a relação entre o homem e a natureza gira 
em torno do uso dos recursos naturais para o desenvolvimento social, desde 
o início, mas que o uso desses recursos, por não ser sustentável, gerou os pro-
blemas ambientais de hoje. Desde então, movimentos ambientalistas – como 
os empreendidos por organizações como WWF-Brasil, Greenpeace e a Funda-
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ção S.O.S Mata Atlântica – têm buscado conscientizar e principalmente reedu-
car a sociedade para que essas relações sejam conscientes e sustentáveis, pa-
ra que as gerações presentes e futuras possam usufruir dos recursos naturais 
(DUARTE, 2016).

Oliveira (2004, p. 25) acredita que:
 

Neste sentido, surgiram os princípios da vida sustentável: respei-
tar e cuidar da biosfera, melhorar a qualidade da vida humana, 
conservar a vitalidade e a diversidade do planeta Terra, minimi-
zar o esgotamento dos recursos não renováveis, permanecer nos 
limites da capacidade de suporte do planeta, modificar atitudes 
e práticas pessoais, permitir que as comunidades cuidem do seu 
próprio ambiente, gerar uma estrutura nacional para a integra-
ção de desenvolvimento e conservação e constituir uma aliança 
global.

Assim, é fato que a relação entre o homem e a natureza deve ser susten-
tável, como já foi dito, e o cidadão obrigado a agir de forma que todos possam 
contar com uma vida digna, e é justo que, ao utilizar recursos, é extremamente 
importante que haja conscientização, respeito e cuidado.

O Direito Ambiental vai além de sua esfera jurídica, mas também dá uma 
grande contribuição para a formação da cidadania. Pois, no que tange ao meio 
ambiente, é extremamente importante que haja consenso na relação entre o 
Direito e o cidadão, que possibilite a obtenção de resultados satisfatórios gra-
ças à experiência de cada um deles. Como o meio ambiente é um direito do 
interesse de todos, a comunidade experimenta tanto danos ambientais quan-
to uma melhoria na qualidade de vida. O Direito Ambiental busca a educação 
ambiental dos cidadãos, como forma de superar as desigualdades sociais (DU-
ARTE, 2016).

Sobre tal questão, Pires et al. (2010, p. 185) explicam:

A construção de uma nova cidadania ambiental passa pela trans-
formação das condutas científicas e sociais. Assim, não se pode 
construir uma postura ética se não há valores humanos, deve ha-
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ver o desenvolvimento de valores para que o exercício da cida-
dania possa acontecer e ser agente de mudanças. Por isso acre-
ditamos que as pessoas devem ser despertadas para exercer a 
cidadania ambiental que visa a construção de uma identidade 
cultural sustentada. Fazer uso da legislação ambiental para pro-
teger a natureza é uma prática que deve ser ensinada, principal-
mente nas escolas. Trabalhar na escola o conceito de educação, 
meio ambiente, cidadania e ética passou a ser uma necessidade 
nos dias atuais para conscientizar as pessoas e promover a trans-
formação social.

Outro ponto relevante relacionado ao Direito Ambiental é que a Consti-
tuição Federal de 1988 apoia integralmente as questões ambientais, especi-
ficando formas de prevenir ou eliminar quaisquer danos ao meio ambiente.  
E, ao mesmo tempo, no que diz respeito à cidadania, a legislação ambiental 
fornece todas as orientações necessárias para que as pessoas apliquem práti-
cas sustentáveis   em seu dia a dia. Na verdade, não apenas para uma pessoa, 
mas também para as instituições e o próprio Estado.

Conclui-se também que a Constituição Federal de 1988 enfatiza a prote-
ção do meio ambiente, proporcionando aos cidadãos e aos profissionais do di-
reito um direcionamento para a proteção do meio ambiente e, portanto, o de-
senvolvimento sustentável.

Magalhães (2002, p. 13) enfatiza que:

O Direito ambiental desempenha papel relevante na preserva-
ção ambiental e manutenção de um ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem como, na construção da cidadania a partir do 
momento que oferece elementos que oportunizam a defesa dos 
direitos coletivos e universais: “O Direito é uma ciência social”. Em 
razão disso, está intimamente ligado à mobilidade social. Como 
fato ou fenômeno social, o direito não existe senão na socieda-
de. Por esse motivo, a evolução social comanda a evolução dessa 
ciência social.
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3. METODOLOGIA

Assim, destaca-se a importância da consistência na relação entre a cida-
dania e o direito ambiental, ao mesmo tempo que é importante que os instru-
mentos de proteção ambiental sejam reforçados e os cidadãos compreendam 
a importância da proteção ambiental. Considerando que a legislação ambien-
tal, apesar de insubstituível, requer a cooperação da sociedade para a proteção 
efetiva do meio ambiente.

Cidadania ecológica é um conceito preciso de cidadania, mas confrontan-
do o meio ambiente para resolver o problema ecológico de uma sociedade. 
Para Waldman (apud DUARTE, 2016, p. 1):

A noção de cidadania ambiental pressupõe o estabelecimento 
de uma relação mais harmônica com a natureza. Essa postura de-
ve estar presente em toda a extensão da vida cotidiana, com ca-
da cidadão exercitando sua responsabilidade ambiental em toda 
ocasião que estiver manipulando bens e materiais, buscando a 
finalidade mais ecológica possível em cada atitude adotada no 
seu dia-a-dia e com consciência do impacto que os mais simples 
procedimentos podem provocar no meio natural.

A cidadania ambiental global é entendida pelo Programa das Nações Uni-
das sobre o Meio Ambiente, como aquisição de conhecimentos mais profun-
dos sobre o meio ambiente e utilizar essas informações e conhecimentos co-
mo uma ferramenta para a ação dos cidadãos responsáveis   pela proteção des-
te, tanto individual como coletivamente. O Programa ainda contempla o en-
tendimento de que na evolução da vida em uma sociedade, tratar da proble-
mática das relações políticas e sociais entre indivíduos e grupos é importante 
para a construção de um pacto social, em que o meio ambiente é o principal 
fator de preservação e, portanto, de garantia da sobrevivência da própria so-
ciedade (DUARTE, 2016).
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Assim, entende-se que na cidadania ecológica, deve haver conhecimen-
to e informação sobre o meio ambiente, para que os cidadãos possam se res-
ponsabilizar pela criação de um novo mundo voltado para um meio ambiente 
sustentável e ecologicamente equilibrado. Além disso, conforme discutido no 
início deste texto, um cidadão não tem apenas direitos, mas também respon-
sabilidades, para que sua cidadania seja exercida de forma a criar condições 
para uma vida digna. Assim, o cidadão deve atuar de forma a promover um 
melhor controle sobre a forma como os recursos naturais são utilizados, bem 
como a se controlar no que diz respeito à preservação do meio ambiente (DU-
ARTE, 2016).

O Brasil é considerado um país muito rico em recursos naturais, mas com 
alguns problemas com a proteção ambiental, fato que enfatiza os danos e a 
degradação ambiental como cada vez maiores, devido ao não cumprimento 
das disposições da lei. Sobre mau uso dos recursos naturais, uma das soluções 
identificadas é a transformação da forma de consumo, permitindo aos cida-
dãos tomarem melhores decisões em suas ações de consumo, estando cientes 
do impacto coletivo, ambiental e social em que as suas opções se transformam 
em promoção da qualidade de vida e desenvolvimento. Por trás do suposto ra-
ciocínio coerente sobre o consumo politicamente correto estão interesses, lu-
tas de poder e projetos díspares de organização social que se refletem na ma-
neira como as pessoas interagem com o meio ambiente na dinâmica da socia-
bilidade moderna (DUARTE, 2016).

Milaré (2014, pp. 63-68) ainda entende que desempenhamos um papel 
central na construção não só do mundo de hoje, mas também do mundo do fu-
turo. Portanto, quando se estabelece o princípio “todos têm o direito a um meio 
ambiente ecologicamente equilibrado”, esse equilíbrio cria as condições neces-
sárias para o planeta Terra e condições favoráveis   para as gerações futuras.

Nesse sentido, o próprio Milaré (2014, pp. 65-67) lista as características 
do que deveria ser uma comunidade sustentável: população com forte senso 
de comunidade, solidariedade e autoiniciativa para se resolver os problemas, 
grande capacidade de mobilização, pleno conhecimento de seus direitos, par-
ticipar ativamente em plataformas representativas e fóruns disponíveis para o 
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aprimoramento de políticas públicas, garantir meios de subsistência por meio 
de suas próprias iniciativas, experiência em processos participativos variados e 
sequenciais, ser um elemento ativo e definidor do seu próprio desenvolvimen-
to, buscar soluções simples e adaptadas aos recursos e condições de vida do 
meio ambiente, manter os valores locais restaurados e preservados, e o con-
teúdo desses valores ser amplamente divulgado na própria linguagem da co-
munidade; possuir uma forte organização social e autogoverno, ter uma rede 
social ativa formada por grupos sociais ativos, demonstrar alta produtividade 
por vocação, possuir um alto grau de conhecimento das questões culturais, so-
ciais, econômicas e ambientais e, por fim, demonstrar alto potencial de gestão, 
que se reflete na quantidade, natureza e eficácia das organizações sociais que 
operam na região.

Sob este ponto de vista, reconhece-se a importância do cidadão na coo-
peração com o desenvolvimento, para que um meio ambiente ecologicamente 
equilibrado seja alcançado para todos. Nesse sentido, Milaré (2014) argumen-
ta que existem três principais ações sustentáveis: organizar a vida coletiva, pro-
mover a mudança endógena e aproveitar ao máximo o capital social disponível.

Portanto, é importante entender isso para alcançar o que o caput do art. 
225 da Constituição Federal de 1988 diz: “Todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 
qualidade de vida [...]”, sendo preciso conscientizar a população para que tra-
balhe em prol do desenvolvimento sustentável e pense, não apenas na cons-
trução de um mundo ecologicamente equilibrado hoje, mas principalmente 
em um mundo sustentável para as gerações futuras.
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RESUMO EXTENDIDO
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FUNÇÃO QUADRÁTICA, O ENSINO PARA  
ALUNOS COM DEFICIÊNCIA VISUAL 

Cleuton Martins da Silva1

1. INTRODUÇÃO

No decorrer de toda minha experiência como professor no ensino médio 
e superior já tive alguns alunos que tinham deficiência auditiva, mas que eram 
acompanhados de um tradutor de libras o que facilitava a interação entre o 
aluno e o professor, já que qualquer dúvida no conteúdo ministrado na sala de 
aula poderia ser sanada com o auxilio do tradutor este fato mais a disposição 
em respeitar o seu tempo de aprendizagem possibilitava a inclusão dentro da 
sala de aula, mas em nenhum momento da minha carreira tive o desafio de 
trabalhar com alunos deficientes visuais, desafio no sentido de realmente não 
saber como me portar dentro da sala de aula de modo a propiciar a este aluno 
a possibilidade de aprender matemática.

Neste contexto participei do curso de Capacitação de Professores - Área 
Deficiência Visual, curso ministrado em 84 h e oferecido de forma gratuita pelo 
Centro de Apoio Pedagógico - CAP/GO este foi dividido em três partes: Defici-
ência Visual e Tecnologias Assistivas; Alfabetização por meio do Sistema Brail-
le; Alfabetização Matemática. O curso proporcionou uma ampliação do meu 
conhecimento em relação a inclusão do deficiente visual, o que permitiu der-
rubar parte das barreiras criadas pela falta de conhecimento no tratar com o 
aluno com deficiência visual, e a importância de formar parcerias com institu-
tos que ofereçam profissionais especializados que orientem os professores do 
ensino regular e superior a trilhar o melhor caminho. 

Durante toda a minha vivencia no ensino regular e superior, utilizei de al-
gumas metodologias para ensino dos conceitos algébricos que acreditava que 
atendia todos os alunos e de fato na maioria dos casos isso ocorria, contudo 
estava diante de uma situação onde algumas dessas metodologias não seriam 

1 Professor Mestre do Curso Ciências Contábeis e Administração do IAESup
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eficazes já que o público era composto por alunos com deficiência visual par-
cial e total, felizmente quando iniciei o período de regência com os alunos do 
Cebrav, já tinha quase concluído o curso de capacitação, este juntamente com 
a professora supervisora, me permitiu olhar para o conteúdo a ser ministrado 
de uma outra perspectiva, o que possibilitou a utilização de recursos pedagó-
gicos que preenchessem as lacunas trazidas do ensino regular, já que todos os 
nossos alunos traziam em sua bagagem conceitos pré formados em relação a 
álgebra.

Neste resumo vamos relatar a experiência da primeira aula, cujo o assunto 
abortado foi resolução de equações do 2º grau.

2. OBJETIVOS

Uma das grandes dificuldades encontradas pelos alunos é a transposi-
ção do que é ensinando em sala de aula e sua aplicação no seu cotidiano, 
muitas vezes por culpa do professor que não tem a preocupação de apre-
sentar o conteúdo com recursos que buscam possibilitar essa transposição, o 
pensamento matemático não pode estar destituído de sentido. Segundo Lins 
(2005, p. 59)

“Sentido numérico como o conjunto de características e de rede 
de relações que permitem relacionar números com operações, 
com o objetivo de resolver problemas flexivelmente e mediante 
formas criativas,...” 

O que se observa no esquema de Lins é uma seqüência de atitudes inter-
ligadas que buscam desenvolver no aluno a capacidade de interpretar os re-
sultados obtidos e que isso possa fazer sentido para ele não sendo um simples 
algoritmo que foi memorizado para resolver situações pré determinadas, se-
gundo Moysés (2012, p.76)

“...o raciocínio contextualizado favorece a articulação das variá-
veis em jogo e contribui para o sucesso do processo de resolução 
do problema matemático envolvido.” 
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E é nesse contexto que temos como objetivo geral no ensino de função 
quadrática, auxiliar os alunos na apreensão dos significados dos resultados ob-
tidos.

E como objetivos específicos:
• Identificar representações algébricas que expressem a relação entre 

grandezas. 
• Interpretar gráfico cartesiano que represente relações entre grandezas. 
• Resolver situação-problema cuja modelagem envolva conhecimentos 

algébricos. 
• Utilizar conhecimentos algébrico-geométricos como recurso para a 

construção de argumentação. 

3. METODOLOGIA

A ementa do curso ministrado durante as aulas foi Função Quadrática e os 
assuntos abortados dentro da ementa foram:

• Raízes e Equação do 2º Grau;
• Gráfico;
• Vértice;
• Máximos e Mínimos;

Com o intuito de facilitar a compreensão do conteúdo selecionado e bus-
cando atingir os objetivos propostos, utilizei Resolução de Problemas, “Proble-
mas é uma situação que se enfrenta sem contar com um algoritmo que garan-
ta uma solução”, Mary Grace Kantowski. 

Segundo Thomas Butts existem cinco tipos de problemas matemáticos, 
são eles:

1. Exercícios de Reconhecimento – pede ao resolvedor para reconhecer 
ou recordar um fato específico, uma definição ou enunciado de um teorema;

2. Exercícios Algorítmicos – trata-se de exercícios que podem ser resolvi-
dos com um procedimento passo-a-passo; 

3. Problemas de Aplicação – os problemas de aplicação envolvem algorit-
mos aplicativos, primeiro se faz a formulação e depois a manipulação dos sím-
bolos mediante algoritmos diversos;
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4. Problemas de Pesquisa Aberta – aqueles que em seu enunciado não há 
uma estratégia para resolvê-los.

5. Situações Problemas – neste subconjunto não estão incluídos pro-
blemas propriamente ditos, mas situações nas quais uma das etapas decisi-
vas é identificar o(s) problema(s) inerente(s) à situação, cuja solução irá me-
lhorá-la.

Sendo que desses cinco tipos de problemas citados utilizei no 
decorrer das aulas os seguintes tipos de exercícios, Exercícios Al-
gorítmicos pois devido a necessidade dos alunos saberem resol-
ver equações do 2º grau e os mesmos possuírem deficiência vi-
sual acreditamos que um algoritmo nessa situação iria facilitar a 
resolução das equações proposta. Também foi utilizado Proble-
mas de Aplicação, que são exercícios que em seu contexto con-
tém uma estratégia para resolvê-los, que em um primeiro mo-
mento se faz necessário para uma construção gradual do conhe-
cimento, segundo Moysés (2012, p. 34)

“Criando zona de desenvolvimento proximal o professor estaria forçando 
o aparecimento de funções ainda não completamente desenvolvidas”.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A turma era composta de 4 alunos, sendo 1 deficiente visual total, que 
aqui será denominado de G e 3 alunos deficientes visuais parciais sendo aqui 
denominado de L, o aluno Mt que terminou o ensino médio a pouco tempo e 
que tem como objetivo fazer um curso universitário e o nosso aluno M do en-
sino médio.

Iniciei a regência com equação do 2º grau, para tal foi previamente sele-
cionado três situações problemas, para que através delas fosse possível verifi-
car o nível de abstração dos alunos além da sua capacidade de resolver equa-
ções do 2º grau e com isso adquirir as informações necessárias para os novos 
planejamentos, para o aluno G foi tomado o cuidado de entregar uma cópia 
em braille.
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Após a leitura o aluno M fez o seguinte comentário: 
– “Sabe aquele negócio que você sabe resolver uma equação do 2º grau 

mais para problema é difícil.”
Essa frase confirma a dificuldade referente a interpretação e a capacida-

de de relacionar os conteúdos já estudados, passando a impressão que o co-
nhecimento adquirido durante todo o período escolar foi acondicionado em 
gavetas impossibilitando assim a interação entre os mesmos essa também é a 
realidade enfrentada pela maioria do nossos alunos no ensino regular quando 
é proposto a resolução de problemas, segundo Polya (1995) devemos seguir 
alguns passos para a resolução de um problema é necessária a familiarização 
com a situação proposta o objetivo deve ficar bem claro para o aluno o que 
também pode estimular a memorização e propiciar a lembrança de pontos re-
levantes, mas muitas vezes é proposto ao aluno exercícios com um alto grau 
de complexidade o que impossibilita para a maioria dos alunos a identificação 
do que está sendo perguntado desestimulado o mesmo

O apartir do momento em que eles conseguiram modelar o problema, 
partimos para a resolução da equação encontrada, utilizando para isso o mé-
todo de completar quadrados, foi utilizado para isso o geoplano.

Figura 1. Modelagem obtida pelo aluno M



Anais Psicopedagogia 2021 57

Figura 2. Representação geometrica do problema

Pouco se vê no ensino regular a preocupação por parte dos professores de 
prover metodologias que busquem aprimorar a habilidade do aluno de cons-
truir uma argumentação com base em seus conhecimentos algébricos-geo-
métricos, habilidade solicitada pela Matriz de Referência do ENEN, segundo 
Moysés (2012 p. 76)

“Em resumo, ao estabelecer uma relação entre uma dada situa-
ção envolvendo cálculo e uma representação – seja ela formada 
por imagens mentais diferentes ou mais ricas... o raciocínio con-
textualizado favorece a articulação das variáveis em jogo e con-
tribui para o sucesso do processo de resolução do problema ma-
temático envolvido.”
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Após vários questionamentos realizados pelo professor, os alunos conse-
guiram visualizar que a figura no geoplano tinha 1200 unidades de área, logo 
após foi questionado o que faltava na figura para que a mesma se tornasse um 
quadrado, de imediato recebemos como resposta que era os quatro cantos, 
pedimos então que a completassem, a figura 3 refere-se ao aluno G.

Figura 3. Aluno G

Ao final dessa aula ficou a seguinte reflexão a de que devemos sempre 
analisar o desenvolvimento, a aprendizagem e o ensino. É necessário verifi-
car as habilidades cognitivas e imaginativas dos alunos para que seja possível 
avaliar se o mesmo consegue relacionar o conteúdo estudado com outras si-
tuações que estão diretamente ou indiretamente ligadas e sua capacidade de 
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promover maneiras diferentes para a resolução de problemas, segundo Patrí-
cio (2011)

“Em qualquer estudo em torno dos fenômenos relativos à aquisi-
ção de conhecimento é necessário recorrer à noção de represen-
tação. Assim, é que o estudo da noção de representação se impõe 
em estudos de psicologia cognitiva e em diversas áreas do conhe-
cimento, pois as representações desempenham diferentes papéis 
cuja relevância é indiscutível no processo de aprendizagem.”

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O CEBRAV/CAP, não se trata de uma escolar regular com salas de aulas, 
com disciplinas com ementas fixas, professores de diversas matérias e sim 
uma instituição que oferece dentre outras coisas, profissionais especializados 
no trato com alunos com deficiência visual que buscam auxiliar os alunos nas 
atividades escolares da pré escola ao ensino superior. 

O curso realizado dentro do Crebav/CAP proporcionou um crescimento 
significativo com relação a inclusão, procedimentos que eu realiza antes do 
curso foram repensados com o intuito de promover um ensino de qualidade.

O combate à discriminação de pessoas com deficiência no es-
paço escolar só será possível através de ações pedagógicas par-
ticipativas, que privilegiem as vozes daqueles que as experien-
ciam: os próprios estudantes e suas famílias. Essas ações devem 
ter como objetivo a conscientização da comunidade escolar e o 
seu envolvimento como um todo no processo de construção da 
cultura inclusiva, a partir da qual todos os membros da comu-
nidade passam a acreditar e compreender as razões pelas quais 
todo(a)s devem ser igualmente valorizados, reconhecidos como 
iguais, devem se apoiar mutuamente, colaborar entre si e, acima 
de tudo, devem encontrar as mesmas oportunidades de forma-
ção humana, de aprendizagem e de participação na vida escolar 
(incluindo a sala de aula e o acesso ao currículo), a fim de pode-
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rem, no futuro, encontrar chances para se tornarem cidadãos ou 
cidadãs ativo(a)s e produtivo(a)s na vida adulta (FERREIRA)

Ao decorrer das aulas foi notável a busca pela aprendizagem, era visível 
nos alunos a vontade de compreender o conteúdo que era abordado era visí-
vel que eles estavam ali não por que alguém os obrigou mas devido a vontade 
de mostrar que são capazes de enfrentar e transpor barreiras, isso foi me cati-
vando aos poucos.

Através do nosso processo de formação, para ser um bom professor, te-
mos a certeza de que mesmo com as dificuldades provenientes da realidade 
de cada aluno, podemos nos adaptar a situação de cada turma escolhendo 
métodos de ensino que venham a suprir eventuais dificuldades provenientes, 
em muitos casos de uma má formação ou uma deficiência física, sempre na 
busca por uma melhor educação para todos, no caso do aluno deficiente vi-
sual total ou parcial muitas das dificuldades por ele enfrentadas podem ser 
solucionadas com o esforço da equipe pedagógica juntamente com o profes-
sor regente, buscando alternativas de ensino que propiciem um ambiente de 
aprendizagem que garanta a verdadeira inclusão.

Concluímos que este trabalho desenvolvido no CEBRAV/CAP possibilitou 
um novo olhar para o ensino, mostrando ser imprescindível para qualquer pro-
fessor desenvolver trabalhos nesta área, pois este foi desenvolvido também 
com o intuito de mostrar a todos o valor incalculável que é ver nestes alunos 
com deficiência visual a alegria por terem desenvolvido a habilidade de solu-
cionar exercícios que foram propostos, enaltecendo assim todo o esforço feito 
por nós e os demais integrantes deste processo, fazendo com que este possa 
ser uma luz para quem não enxerga a possibilidade de incluir alunos com de-
ficiência visual, quebrando as barreiras que muitos colocam para justificar sua 
não participação na luta para garantir uma educação de qualidade a todos
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