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PERDA TERRITORIAL: O CASO DO PARQUE ESTADUAL MORRO DO DIABO 

 

MARTA APARECIDA DE MOURA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 

Com discussões sobre a história do PEMD, apontará as influências do homem no meio ambiente 

estudado e discutirá as perdas de área, a redução da biodiversidade e as ações de reparo das 

instituições parceiras. Escrita em três capítulos: O Primeiro cita a história do PEMD e a definição 

dos 37.156,68 ha. No Segundo estão as interferências política, econômica e social que pelo homem 

promoveram impactos ambientais:ferrovia, rodovia, aeroporto, Usina Alcídia, UHE de Rosana e 

Reforma Agrária. No Terceiro a diferença de 3.311,35 ha entre a área original e a atual, fazendo 

uma análise com o Segundo Capítulo serão mencionadas as perdas, as mortes dos animais devido à 

vulnerabilidade em torno do Parque e as ações de reparo de instituições em prol a preservação local. 

Este estudo justifica-se por relacionar os impactos no PEMD devido à ação antrópica entre os 75 

anos do Parque.  OBJETIVO GERAL Analisar as ações humanas no PEMD buscando verificar seus 

impactos no meio ambiente. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Citar o contexto histórico, político, 

econômico, social e ambiental de Teodoro Sampaio,. Mencionar as ações humanas que promovem 

impactos ambientais. Descrever mediante análise comparativa as ações humanas e os impactos 

causados desde 1941.  Revisão Bibliográfica Pesquisa em Base de Dados: Assembleia Legislativa - 

Google Livros Pesquisa Qualitativa: Interpretação de dados Análise Comparativa: Ação Antrópica 

X Impactos Ambientais Pesquisa Descritiva: Descrição dos fatos  A área do PEMD a ser protegida 

depende de acordos políticos na forma da Lei. Nos 75 anos foram devastadas 3.311,53 ha, devido a 

ação humana, tais ações ainda promovem impactos, pois oferecem risco a biodiversidade, pois 

constantemente impactamos as áreas devido a relação de uso e ocupação do solo.  Para relatar a 

história:Ferrari Leite (1998), São Paulo (1941 e 1986) e Vasques (1973), as 

interferências:Bernardes Freire et. al. (2011), Borelli et. al. (2006) e Souza (2002) e as perdas de 

área, a redução da biodiversidade e as ações de reparo:Faria (2006), Rezende (2014), Uezu et. 

al.(2012) e Valladares-Padua (2008). Esta pesquisa interliga as ideias de pesquisadores para 

concluirmos as influências que o homem proporciona ao meio ambiente local. A temática requer 

um vasto estudo, desde a análise da história, das interferências, das perdas, da biodiversidade e das 

ações de reparo são discussões que necessitam de outros estudos para melhor aprofundamento de 

sua relação de causualidade e consequência.         
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A ÉTICA ECONÔMICA BUDISTA E O ESPÍRITO CAPITALISTA JAPONÊS 

 

LUIS HENRIQUE PALÁCIO DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - 

UNOESTE 

 

O sociólogo alemão Max Weber analisa a religião como uma poderosa orientadora da vida diária e 

das práticas econômicas dos indivíduos em sociedade e encontra uma explicação histórica para o 

triunfo do Capitalismo: origina-se no protestantismo e seu ascetismo laico enxergando o capitalista 

como um servo de Deus. O Japão, graças a Restauração Meiji em meados do século XIX, passou de 

um simples complexo de ilhas feudais a um país que rivalizava com grandes potências militares da 

época. Durante o século XX, o poder do País do Sol Nascente se choca com os EUA e desemboca 

em sua derrota durante a Segunda Guerra Mundial. Após a Guerra, o Japão está com sua economia 

completamente destruída e, surpreendentemente, inicia o seu processo de reestruturação econômica 

e social denominada "O Milagre Japonês" e, a partir deste, o Japão alcança o patamar das maiores 

economias do mundo. Para entendermos esse potencial dos japoneses de superação, será necessário 

uma compreensão e explicação histórica que remonta a sua formação ético-cultural a partir das 

influencias budistas. Assim, o presente estudo parte desses princípios para levantar algumas 

hipóteses e visões para a compreensão desse fenômeno histórico que abarcou o Japão pós-Segunda 

Guerra Mundial.  Analisar a relação entre a religião budista e a prosperidade econômica do Japão; 

entender o nascimento da religião budista e o seu desenvolvimento através do tempo; analisar o 

contexto social, histórico e econômico em que o Budismo se estabeleceu; averiguar a introdução do 

Budismo no Japão e seu contexto histórico; verificar a biografia de Suzuki Shôsan e o contexto 

história em que viveu; através dos escritos (sutras) do monge budista Suzuki Shôsan, analisar sua 

ética comercial, social e religiosa; comparar as análises sociológicas sobre a ética econômica das 

religiões citadas nesse estudo.  A partir de uma profunda análise bibliográfica iremos levantar 

algumas questões e análises sobre como uma religião pode influenciar o comportamento econômico 

de uma sociedade, realizando um estudo como uma pesquisa exploratória que nos proporcionará 

maior familiaridade com o problema. A partir dessas premissas, estudaremos esse caso embasado 

em uma análise bibliográfica, tomando como base o livro "A ética budista e o espírito econômico 

do Japão" (2007), de Ricardo Mário GONÇALVES.       Unoeste     
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A HISTÓRIA DE LAMPIÃO ATRAVÉS DOS CORDEIS: ENTRE O CÉU E O INFERNO 

 

DOUGLAS AUGUSTO DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 

       O cangaço foi um movimento armado do nordeste brasileiro que teve seu auge no século XX. 

Dentre os motivos: miséria, monopólio das terras, brigas de família e a insolência dos coronéis. 

Podemos classificar estes cangaceiros como "bandidos sociais", vistos como criminosos pela elite e 

como um herói pelo seu povo. Surgiram vários cangaceiros famosos, porém o mais famoso foi 

indubitavelmente, Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. Este trabalho tem como objetivo analisar 

e estudar justamente a literatura de cordel nordestino visando compreender a representação do 

cangaço. O método se pautará numa pesquisa qualitativa através de uma revisão da bibliografia 

utilizada e folhetos de cordéis. Os resultados foram sendo vistos ao decorrer do trabalho, quando 

entendemos a história do cangaço e do cordel, e a sua ligação. Concluímos que os cordéis não 

querem somente enaltecer a figura de Lampião, mas dessa forma engrandecer a figura do pobre 

nordestino. 
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O PAPEL DOS PCN'S: O ENSINO DE HISTÓRIA NO BRASIL 

 

HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JACKELINE CRISTINA DE ARAÚJO OLIVEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - 

UNOESTE 

ALBA REGINA AZEVEDO ARANA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 

       O ensino de História deve desenvolver a reflexão do educando despertando a compreensão da 

história do mundo e da sociedade na qual ele esta inserido. Desta forma, este artigo teve como 

objetivo verificar os PCNs e suas propostas para o ensino de história, apresentando as linguagens 

alternativas para o ensino de história presentes nos PCNs. Analisamos e discutimos a realidade do 

ensino de Historia, na Escola Estadual do município de Sandovalina - SP. A pesquisa foi 

bibliográfica e de campo com abordagem qualitativa, a técnica utilizado foi a entrevista. Sabemos 

que a escola é um ambiente de construção de aprendizagem, no qual o procedimento de ensino e 

aprendizagem deve propiciar ao educando a desenvolver seu pensamento, e nesse procedimento 

cabe ao professor se interrogar de que forma o educando irá compreender aquilo que o educador 

apreendeu na universidade. 
 


