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BREVE ANÁLISE DO PERCURSO E DA MÚSICA DE GERALDO VANDRÉ NA DITADURA
 

HEITOR ANTONIO RIBEIRO DE ANDRADE
JOANA SANCHES JUSTO

       Com letras duras que iam claramente contra o regime ditatorial, Geraldo Vandré tornou-se um 
ícone contra a opressão. Em 1968, com o AI-5 instituído, começou a caça aos artistas considerados
subversivos. Geraldo exilou-se e por cinco anos ficou fora do país. Voltou em 1973 e desapareceu
do cenário musical. Foi procurado pela imprensa, no intuito de tornar público o homem que
falou/cantou contra a ditadura, porém, ele não se manifestou. Muitas foram às especulações criadas, 
de que a tortura e ameaças dos militares o havia calado. Com base em entrevistas, pesquisas de
documentos da época do Regime Militar, livros e relatos sobre o assunto, este artigo traz reflexões
sobre o motivo que teria impelido Geraldo a calar-se. As entrevistas são discutidas com o intuito de 
compreendermos e encontrarmos respostas mais concisas sobre o sumiço de Vandré.  
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SEGURANÇA PÚBLICA EM PRESIDENTE PRUDENTE: DAS PRÁTICAS CORONELISTAS 
À PRESENÇA DO ESTADO 

 
JOSÉ LIBÓRIO VILIONE

       O objetivo deste trabalho é discutir e apresentar um histórico sobre a formação da Segurança
Pública em Presidente Prudente, versando, para tanto, sobre a criação, instalação e trajetória, de
uma de suas instituições, hoje Polícia Militar do Estado de São Paulo, que ao longo do tempo teve
diversas denominações. Extrair algumas conclusões e até mesmo, inferir algumas condutas,
ousando antever projeções sobre seu futuro papel, a serviço de uma sociedade em permanente e
acelerado processo de transição. Analisar brevemente essa evolução, suas causas determinantes e,
em especial, o histórico-cultural onde se plasmou a personalidade institucional da Força é o objeto 
desta despretensiosa reflexão. Compreender o desempenho institucional da Polícia Militar do
Estado de São Paulo, seus valores, crenças e representações da realidade, suas normas, sua cultura
interna e a conduta individual de alguns integrantes, enquanto membros da Instituição, avaliar suas
relações com o poder público e com a sociedade civil de forma geral, implica necessariamente,
conhecer seu processo histórico.  
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ATIVIDADE SUCROALCOOLEIRA E OS IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS NO MUNICÍPIO 
DE CAIABU - SP 

 
KELI REGINA AMARAL

SOLANGE SANTANA
MARIA HELENA PEREIRA

A primeira aparição da cana de açúcar no Brasil acontece na região nordeste do país. Com o passar
dos anos, percebemos que a cultura canavieira cresceu bastante, e assim, regiões que não tinha
tradição no cultivo da cana, foram se organizando para entrar nesse comércio valorativo, pois, o
mercado era favorável a esse tipo de economia. (BARROS, Apud, ÚNICA, 2002) Essa atividade se
estendeu as várias regiões do Brasil e, na região do extremo Oeste Paulista não foi diferente. Aqui
também, a cana-de-açucar ganha cada vez mais espaço provocando mudanças no cenário social e
ambiental da nossa região e, em especial, na área geográfica que está situada a cidade de Caiabu.
Diante desse novo cenário de expansão sucroalcooleira, crescente em nível local, regional e porque 
não dizer, nacional, as condições climáticas tem influência relevante. Nesse contexto, a pesquisa em
tela parte da inquietude em investigar quais os impactos socioambientais causados pela implantação
de uma usina sucroalcooleira no município de Caiabu, que hipoteticamente afirma-se tratar-se de 
uma atividade que causa impactos sociais e ambientais,os quais intere na rotina de pequenos
proprietários que subsistem da sua atividade como autônomo passando dessa a trabalhadores
assalariados, diaristas entre outros. Afirma-se ainda que causa problema de ordem ambiental devido
a queima da cana e o descarte de vinhoto no solo, o que provoca também, prejuízo a saúde da
população local. O tema proposto é de grande relevância acadêmica e científica daí a necessidade 
do seu aprofundamento. Socialmente, sua importância se deve ao fato dos resultados dessa chegar
ao conhecimento da população esclarecendo-a sobre as mudanças sociais e ambientais provocadas
no meio ambiente local, regional e nacional.  O presente estudo,intitulado Atividade 
Sucroalcooleira e os impactos socioambientais no município de Caiabu- SP, tem por finalidade 
refletir sobre a atividade sucroalcooleira no municipio de Caiabu-SP, procurando identificar e 
analisar os possíveis impactos provocados no meio ambiente e direcionados a população,
consequentemente, identificar e discutir os efeitos desses impactos.  A pesquisa desenvolver-se-á 
por meio de levantamento bibliográfico, em livros, revista, jornais, periódicos, artigos eletrônicos, 
leituras, fichamentos, bem como em coleta de dados em órgãos públicos e ou privados a exemplo de
sindicatos rurais, IBGE, prefeitura, centro de saúde, etc. Os dados coletados serão tabulados
analisados e interpretados procurando responder a problemática levantada,sistematizados em 
quadros, gráficos e tabelas os quais serão discutidos e fundamentados teoricamente ao longo da
pesquisa que se encontra em andamento. A pesqquisa está na fase de coleta de dados em campo,o
que não nos permite no momento, apresentar resultados concretos e conclusivos.  
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ROZANGELA BRAZERO CACHEFFO

JULIANA SILVA GONÇALVES
MARIA HELENA PEREIRA

A docência tornou-se uma rotina comum,sem que se pergunte se ela implica ou não decisões
contínuas, constantes e precisas, a partir de um conhecimento adequado das implicações do
processo educativo na sociedade.Segundo Freire(1992 p.11),o educador deve possuir uma
preparação adequada para o exercício da docência,tanto do ponto de vista do compromisso político,
quanto do ponto de vista da competência técnica e científica que ela exige, autor posiciona bem a 
questão:É na fala do educador, no ensinar (intervir, devolver, encaminhar), expressão do seu desejo,
casado com o desejo que foi lido, compreendido pelo educando, que ele tece seu ensinar. Ensinar e
aprender são movidos pelo desejo e pela paixão. Muitos não olham a tarefa docente com orgulho e 
não a reconhecem em sua condição de imperiosidade.Os baixos salários, os rótulos, a deficiente
qualificação, muitos são os fatores que contribuem para que o profissional em educação não
perceba a importância social e política de sua tarefa. Nos dias de hoje como é ser professor?
Existem vários pensadores que discutem sobre isso, a formação do docente, tendo como ponto de
partida as características pessoais e o percurso de vida profissional de cada professor.Justifica-se a 
presente pesquisa pela importância em debater junto à comunidade acadêmica de historia e áreas
afins o tema proposto dada a necessidade em aprofundar os conhecimentos sobre o mesmo.Do
ponto de vista cientifico se faz mister o estudo, visto que contribuirá para reflexão e busca de 
soluções a no que concerne a relação professor aluno e os reflexos no processo
aprendizagem.Socialmente,a pesquisa trará contribuição social visto que os resultados obtidos com
a mesma serão levados ao conhecimento local, regional, etc.por meio de divulgação inte4rna e
externa a universidade. Entender a relação professor aluno no processo ensino aprendizagem hoje,
norteadas especificamente fazer um resgate da a trajetória do professor no Brasil;fazer uma
discussão sobre a progressão continuada versus promoção automática e seus reflexos no ensino-
aprendizagem;verificar se a emancipação da mulher e sua inserção no mercado de trabalho
influenciou na educação dos filhos e na sua aprendizagem; verificar até que ponto a
formação/capacitação do professor influencia na relação professor aluno e os seus reflexos no
ensino e aprendizagem;discutir a relação professor - aluno e o processo ensino aprendizagem. A 
pesquisa proposta desenvolver-se-a por meio de levantamento bibliográfico, em livros, jornais, 
periódicos, artigos eletrônicos, entre outros. Pautar-se-á em pesquisa bibliográfica bem como em 
coleta de dados em órgãos públicos e ou privados a exemplo do sindicato dos professores, IBGE,
escolas. Os dados coletados serão tabulados interpretados, discutidos partindo do geral para o
particular, ou seja, hipotético dedutivo com argumentação á analítica e dialética sobre os dados
confrontados.            

 


