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A ATIVIDADE SUCROALCOOLEIRA E OS IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS NO MUNICÍPIO DE CAIABU-
SP 

 
KELI REGINA AMARAL 

MARIA HELENA PEREIRA 
 

o presente estudo, tem por finalidade refletir sobre a atividade sucroalcooleira na cidade de 
Caiabu-SP, procurando analisar os possíveis impactos provocados no meio ambiente e 
direcionados a população.  Identificar e discutir impactos causados pela atividade sucroalcooleira 
no município de Caiabu/ Iubatinga-SP, e os efeitos socioambientais A pesquisa proposta 
desenvolveu-se por meio de levantamento bibliográfico, em livros, revista, jornais, periódicos, 
artigos eletrônicos, leituras, fichamentos, entre outros. Pautou-se à também, em pesquisa de 
campo, coleta de dados em órgãos oficiais públicos na busca de informações para fundamentar e 
ou apresentar de forma dialética, a discussão dos resultados obtidos com a pesquisa.  A presente 
pesquisa teve por finalidade proporcionar os resultados colhidos com a leitura de autores que 
abordavam o assunto proposto, além do levantamentos de dados em órgãos publico/privado, 
onde proporcionou informações sobre o aumento das doenças respiratórias nos últimos anos, 
principalmente a pneumonia. Outra doença abordada pelos os autores estudados foi a neoplasia 
maligna causadora de malefício à saúde humana devido os impactos causados pela atividade 
sucroalcooleira. Entretanto, de acordo com dados coletados do site do SUS, O DATA SUS, a 
neoplasia maligna apresenta índice inferior aos apresentados pelos autores estudados, 
apresentando em alguns caso, índice zero.  Após o levantamento histórico do período canavieiro 
brasileiro, o presente estudo proporcionou o levantamento de dados das principais doenças 
causadas na população do município de Caiabu, SP, além da produção das lavouras, monocultura, 
propiciando um aumento cada vez maior na produção sucroalcooleira, e uma diminuição 
produção das lavouras, e consequentemente um desaparecimento das pequenas propriedades, 
pastagens, entre outros. Outro fato apresentado é que a fuligem, o vinhoto concentram grande 
quantidade de gases poluentes a afetando agressivamente a saúde humana, entretanto houve um 
pequenos número de neoplasias maligna.  Hiipoteticamente, os antigos arrendatários, parceiros, 
entre outros aos poucos vão deixando de lado a produção das lavouras e tornando-se funcionários 
da usina, por não haver outro meio de subsistência no município, exceto o cargos municipais, 
autônomos e de serviços. Assim, observamos que a instalação da unidade produtiva próximo ao 
município de caiabu, favoreceu um aumento na quantidade de empregos,entretanto provoca 
danos ao meio ambiente e a saúde humana.Portanto, é essencial que o governo implante políticas 
públicas para que amenize os impactos ao meio ambiente, e a saúde humana, além da 
conscientização dos empresários sucroalcooleiros, da população em realizar medidas que favoreça 
um desenvolvimento sustentável favorecendo as futuras gerações. Entretanto, temos que 
considerar a importância da Lei Estadual Nº11.241/2002 que coloca fim gradativamente na 
queima da cana até o ano de 2014 no Estado São Paulo.  
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A EDUCAÇÃO CUBANA E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES (2000-2012) 
 

LUCAS ROBERTO DOS SANTOS CARVALHO 
 

Após a revolução de 1959 Cuba adotou uma politica repressora, onde o povo passou a ser 
manipulado pelo governo do país. Importantes realizações ocorreram no pais como a erradicação 
do analfabetismo e gratuidade do ensino, apesar de não ser um lugar bom para se viver devido a 
falta de liberdade de expressão do povo. Entender qual o verdadeiro papel da educação na atual 
sociedade cubana, em que medida educação e libertação se relacionam, como conciliar altos 
índices de escolarização com repressão e privação, que linhas pedagógicas e ideológicas 
estruturam a educação cubana e como a formação de professores contribui para a manutenção do 
sistema político vigente. Para nosso estudo se desenvolver, estamos acessando sites de 
instituições de ensino e faculdades cubanas, documentos produzidos em departamentos 
educacionais para reconhecer como está a formação dos professores de História no país e que tipo 
de formação complementar é oferecido aos futuros professores, como trabalhos em museus e 
instituições de cultura. Ainda estamos pesquisando mais artigos e livros que relatam e discutem 
sobre o tema proposto, e temos buscado em outras bibliotecas esse material, já que em nosso 
acervo não existem outros títulos disponíveis sobre o assunto.             
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ANTIGOS CINEMAS NO CENTRO DE PRESIDENTE PRUDENTE: PAISAGEM, MEMÓRIA E 
ARQUITETURA 

 
VINICIO BORGES MARTINS BORGES 

 
Os antigos "cinemas de rua" do início do século XX localizados nos centros urbanos, fazem parte 
de todo um desejo de "modernização" das cidades brasileiras. Ter um cinema, ou vários, 
simbolizava progresso, era o ponto de encontro, do borburinho e passagem obrigatório para o 
flâneur. A pesquisa visa através de três cinemassendo eles, o Cine Fênix, Presidente e João Gomes, 
construídos entre as décadas de 1930 e 40resgatar o cenário urbano e arquitetônico dos locais 
onde se implantam e, desta forma, reunir subsídios para atribuir valor a um patrimônio que já em 
parte se perdeu e representa uma etapa importante da construção de Presidente 
Prudente resgatar, com embasamento de uma documentação detalhada, as características e 
identidades dessas arquiteturas além da suas identidades subjetivas e valores históricos.  jornais, 
fotografias, entrevistas e pesquisas em campo            
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A GREVE DE 1917 
 

JOSINALDO MACELINO DE SOUSA MACELINO 
 

A presente pesquisa visa identificar e discutir as vigentes elaborações causadas pelo processo 
histórico da greve de 1917, onde houve um processo político decorrente neste período. 1- 
Apresentar um breve histórico da greve de 1917 no Brasil. 2- O processo econômico antes da 
greve no Brasil. 3- A grande migração neste período ocorrido. 4- O processo de funcionamento das 
fábricas no Brasil. 5- As regiões onde ocorreu a greve e a repercussão da mesma. 6- A luta dos 
operários pelas boas condições de trabalho. 7- As ideias que prevaleceu neste período: 
anarquismo e Socialismo. 8- As grandes publicações feita pelos jornais da época. 9- A grande 
organização dos operários contra as opressões dos grandes empresários.     O trabalho visa 
mostrar todo um ocorrido no período de 1917 no Brasil, mas precisamente que classificamos 
como a primeira greve geral ocorrida no país. A mesma é decorrente de grandes manifestações no 
Estado de São Paulo onde operários de todo o Brasil reivindicam suas boas condições de trabalho 
tornando-se para a época um movimento que ficaria marcado pelo resto de toda a história 
brasileira. Podemos ainda destacar nesta greve que além das grandes manifestações operária 
ocorreu grandes movimentos de ideias como o anarquismo e o socialismo onde deixou marcado 
sua parcela de contribuição e levou todo o país à uma grande reflexão social, ética e política.     O 
único fomentador que tive foi o meu orientador mestre e professor Francisco Maia Neto e as 
pesquisas em dados bibliográficos. A pesquisa proposta desenvolver-se-á por meio de 
levantamento bibliográfico, em livros, revista, jornais, periódicos, artigos eletrônicos, leituras, 
fichamentos entre outros. Os dados coletados serão tabulados, interpretados, discutidos partindo 
do geral para o particular, ou seja,, hipotético-dedutivo, cuja argumentação será analítica e 
dialética.     
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CAMINHO(S) DA PESQUISA: DA PRÁXIS DA CATALOGAÇÃO AO FAZER-SE PELA MIGRAÇÃO 
 

MARCIANA SANTIAGO DE OLIVEIRA 
 

       Resumo: Pretende-se apontar o(s) caminho(s) percorrido(s) para a delimitação temática, 
temporal e espacial da pesquisa acadêmica, ou seja, o diálogo entre a Arquivologia e a Teoria da 
História no trabalho de catalogação, descrição e análise das fontes do acervo documental do 
Instituto Administrativo Jesus Bom Pastor (IAJES). Desta forma, se faz necessário discutirmos 
algumas questões, como: O que é um documento histórico? Existe diferença entre arquivo e 
acervo? Como analisar as fontes? Como organizá-las? Como classificá-las? Como disponibilizá-las 
para consulta? O trabalho adotado refere-se ao ofício do arquivista ou do historiador? Prática 
deste trabalho permitiu apreender na série do Boletim das migrações Vai Vem, das décadas de 
1981 a 2010, uma possibilidade de pesquisa histórica.  

 



926 
Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 

Presidente Prudente, 21 a 24 de outubro, 2013. ISSN: 1677-6321 

 

 

Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS HUMANAS  

História    

 
 

JAPONESES EM PRESIDENTE PRUDENTE: RELAÇÕES COM O ESTADO E A SOCIEDADE PRUDENTINA 
DURANTE O ESTADO NOVO E NO IMEDIATO PÓS-GUERRA ATÉ 1947 

 
JOSÉ LIBÓRIO VILIONE 

 
       O objetivo deste trabalho é discutir as relações políticas, econômicas e sociais da colônia 
japonesa com o Estado e a sociedade em Presidente Prudente, no período do Estado Novo e no 
imediato pós-guerra, até 1947. Sua contribuição para o desenvolvimento econômico da região, 
bem como, às dificuldades encontradas na assimilação da cultura ocidental. Os conflitos no 
interior da colônia aflorados pelas atitudes antagônicas entre seus membros, ou seja, a tentativa 
da manutenção cultural nipônica pelos mais velhos contra o desejo ou necessidade de assimilar a 
cultura ocidental (brasileira) pelos mais novos. Verificar e constatar as relações mais amenas entre 
os japoneses com o Estado e a sociedade local, contrariando as determinações governamentais 
superiores, principalmente a partir do momento em que o Brasil entra na 2ª Guerra Mundial. 
Identificar os principais motivos que contribuíram para os conflitos no interior da colônia no 
período da 2ª Guerra Mundial.  
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OS IMPACTOS AMBIENTAIS NA REGIÃO DO PONTAL DO PARANAPANEMA NA PERSPECTIVA 
HISTÓRICA 

 
GRAZIELLA PLAÇA OROSCO DE SOUZA 

MUNIR JORGE FELICIO 
 

       Este trabalho tenciona compreender de que forma vem sendo divulgada a história dos 
impactos ambientais na região do Pontal do Paranapanema. Tendo como referenciais teóricos 
diversos historiadores e sociólogos, como também pesquisadores que se dedicaram à análise 
regional. O texto deverá considerar a divulgação das informações referentes aos impactos 
ambientais ocasionados principalmente pelo avanço capitalista à região, com a implantação e 
funcionamento das usinas hidrelétricas e dos empreendimentos movidos pelo agronegócio 
sucroalcooleiro na década de 1990. Almeja verificar as interpretações contidas nas informações 
divulgadas. Por se tratar de uma discussão historiográfica, torna-se oportuno o presente estudo 
sobre a região do Pontal do Paranapanema que já vem sendo amplamente estudada na 
perspectiva geográfica, política, social e econômica e, poderá também ser objeto de análises 
históricas do ponto de vista ambiental. 

 


