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CARACTERÍSTICAS DO RELEVO DE ANHUMAS- SP  
 

ARIANE APARECIDA SANTOS DA SILVA  
 

A pesquisa ambiental na abordagem geográfica é fundamental para obter diagnósticos adequados e, a 
partir deles elaborar prognósticos tendo como objeto compatibilizar os usos às potencialidades e 
fragilidades do meio físico. Nesse sentido, a pesquisa tem como intuito entender os problemas 
ambientais presentes no município de Anhumas-SP, localizado na região do Pontal do Paranapanema na 
porção do Oeste Paulista, analisando o quadro físico e de usos e ocupação da terra e a incidência de 
processos erosivos no município e na região. Apresentar as principais características morfométricas da 
área de estudos. Os mapas apresentados neste trabalho foram elaborados no programa ArcGis 10.3, a 
partir dos dados SRTM (Shuttle Radar Topography Mission)disponibilizados pelo INPE Projeto 
TOPODATA (Banco de dados geomorfométricos do Brasil) .A metodologia utilizada para elaboração dos 
mapas foi o modelo de fragilidade ambiental de Ross (1994), através do uso dessa metodologia 
pudemos elaborar os mapas temáticos e com eles identificar quais as variáveis que mais contribuem 
para a ocorrência de erosões no munícipio de Anhumas-SP, pertencente a região do Pontal do 
Paranapanema. Foram elaborados três mapas temáticos, o mapa hipsométrico ao qual percebemos que 
as altitudes do município de Anhumas-SP variam entre 336 a 554 metros , o mapa clinográfico que nos 
mostrou as declividades predominantes do município e, o mapa de curvatura do terreno da área de 
estudo que demonstra as formas côncavas, convexas e retilíneas.  A produção desses mapas temáticos e 
do mapa de fragilidade ambiental contribuirá como uma ferramenta nos estudos de planejamento 
ambiental ao identificar as áreas do município de Anhumas-SP que demandam tomadas de decisão 
voltadas à melhoria da qualidade do ambiente e da qualidade de vida da população inserida nesta 
área.  O mapa hipsométrico, o mapa clinográfico e o mapa de curvatura do terreno juntamente com 
outros mapas temáticos da área de estudo servirão de apoio para a elaboração do mapa de fragilidade 
ambiental do município de Anhumas-SP.    FAPESP     
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REFORMA AGRÁRIA, DESENVOLVIMENTO E SOBERANIA ALIMENTAR NO ASSENTAMENTO LAGOINHA EM 
PRESIDENTE EPITÁCIO/SP  

 
NATHALIA LOPES  

PAULO ROBERTO ROSA  
 

Compreender como se estabelecem os fatores que determinarão o grau de desenvolvimento, ou de 
subdesenvolvimento, de uma região é tarefa complexa e abrangente, e remete ao necessário estudo 
sobre a formação da sociedade capitalista que se expande de forma contraditória e desigual. Ao se 
estudar o conceito de desenvolvimento de forma a compreende seu significado e abrangência se torna 
claro a sua divergência com o modelo de desenvolvimento capitalista que vivemos atualmente. Pois, 
trata-se de um modelo excludente, voltado ao acumulo de capital que produz desigualdades sociais a 
maior parcela da sociedade. Diretamente contra tal modelo está o campesinato na busca de um 
desenvolvimento alternativo que priorize o ser humano. De forma geral o presente estudo buscará 
avaliar a hipótese que a reforma agraria implantada no Assentamento Lagoinha no município de 
Presidente Epitácio proporcionou as famílias assentadas melhorias na qualidade de vida, autonomia e 
liberta. Bem como refletir sobre os conceitos de desenvolvimento, questão agrária, concentração 
fundiária, reforma agrária, soberania alimentar e segurança alimentar, apresentar o processo de 
ocupação da Região do Pontal do Paranapanema e o histórico da luta pela terra que culminou no 
Assentamento Lagoinha e executar um inventário da produção realizada no Assentamento Lagoinha.  Os 
materiais e métodos a serem utilizados neste projeto contam com uma revisão bibliográfica com 
temáticas específicas para aprofundamento das referências já utilizadas: desenvolvimento e 
subdesenvolvimento, desenvolvimento regional, questão agrária, concentração fundiária, reforma 
agrária e soberania alimentar. Além, do estudo do processo de ocupação da região do Pontal do 
Paranapanema. Após a revisão será realizado um trabalho de campo para levantamento de dados e 
informações relacionados a permanência na terra e produção, com a realização de entrevistas, 
questionários e observação pessoal com os assentados do Assentamento Lagoinha.             
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MOVIMENTO PUNK PRESENTE! O INÍCIO DO MOVIMENTO NO PAÍS DO CARNAVAL E DA REPRESSÃO.  
 

ANDRÉ GATTI ARIGA  
 

Introdução Já depois da segunda metade da década de 1970, no Brasil, as ideias do que é o "punk" 
chegam, além das já conhecidas bandas de rock. O acesso a esses materiais fez com que os jovens na 
capital paulista se identificassem e a partir disso iniciasse um dos movimentos musicais mais 
impactantes na música popular brasileira: o punk. As primeiras bandas se formaram e deixaram suas 
marcas ainda em meio à ditadura militar. Reunindo principalmente jovens do subúrbio, eles se 
mostravam de uma maneira agressiva e revoltada, dizendo e devolvendo à cidade o que a cidade os 
dava, ocupando espaços centrais na cidade com esse intuito, além da mobilidade (Estação São Bento) e 
possíveis possibilidades de fuga contra repressão. Objetivos Reafirmar o movimento punk como um 
movimento musical legítimo que impactou em nível nacional. Entender os lugares e trajetos dos 
indivíduos tentando correlacioná-los com as múltiplas musicalidades e entre outros movimentos, em 
meio a sombrios tempos de ditadura militar. Material e Métodos Levantamento bibliográfico, materiais 
punks produzidos como discos e fanzines, documentários sobre a temática, em especial o documentário 
"Ariel: Sempre Pelas Ruas", que relatam além da participação de Ariel, o início desse movimento, assim 
pela documentação através da história oral que são os contatos e diálogos com os participantes do 
início do movimento.            
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A NOITE NÃO É UM ESPAÇO-TEMPO IGUALITÁRIO  
 

RENATA SAKURAI  
 

       Situado no âmbito do Projeto Temático Fapesp, "Lógicas Econômicas e Práticas Espaciais 
Contemporâneas: cidades médias e consumo" , nosso artigo busca contribuir com os estudos que 
envolve as relações entre novas lógicas econômicas e redefinição de práticas espaciais de consumo, a 
partir da abordagem da dinâmica da vida noturna, da cidade de São José do Rio Preto/SP. Nesse bojo, o 
trabalho articula a conquista da noite com a temática do consumo de lazer e diversão ainda recente no 
âmbito das preocupações geográficas, mais especificamente buscamos analisar as estratégias de 
seletividade por parte dos agente econômicos que ofertam a vida noturna na cidade.  FAPESP  
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BREVE HISTÓRICO DA OCUPAÇÃO PRÉ- HISTÓRICA DA REGIÃO NOROESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO  
 

PAULA CABRAL DE LIMA  
NEIDE BARROCÁ FACCIO  

 
       Nesse artigo procuramos discorrer brevemente sobre a ocupação indígena na região Noroeste do 
Estado de São Paulo. Para tanto foram feitos levantamento bibliográficos, com o intuito de desenvolver 
uma explanação sobre os grupos pré-coloniais que residiram na região antes da ocupação pela 
população brasileira atual. Dessa forma, o objetivo foi o de desenvolver um levantamento sobre o 
histórico de ocupação desses indígenas na região para compreender seus fluxos migratórios e 
possibilitar inferências e interpretações do modo de vida desses grupos. Acreditamos que o trabalho 
contribui com o conhecimento da dispersão desses grupos, pois reconhecemos que a Região é carente 
de pesquisas com esse enfoque.  cnpq 
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ENTRE O TERRITÓRIO E A PAISAGEM: RELAÇÕES ESTABELECIDAS NO SÍTIO ARQUEOLÓGICO NOVA ÍNDIA  
 

JULIANA APARECIDA ROCHA LUZ ZAGO  
NEIDE BARROCÁ FACCIO  

JOÃO OSVALDO RODRIGUES NUNES  
DANILO ALEXANDRE GALHARDO  

 
       Apresenta-se no presente artigo um estudo do contexto do Sítio Arqueológico Nova Índia a partir da 
abordagem teórico metodológica da Arqueologia da Paisagem e da Geografia Cultural. Tal contexto foi 
investigado com o objetivo de compreender questões relacionadas ao sistema de assentamento 
regional, no qual se insere o sítio em questão. Para tanto, foram realizados levantamentos 
bibliográficos, trabalhos de campo na área do sítio arqueológico, análises dos artefatos, de fotografias 
aéreas e de imagens de satélite.  Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) 
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MATERIAIS LÍTICOS LASCADOS DA TRADIÇÃO ARATU-SAPUCAÍ NO NORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO. O 
CASO DOS SÍTIOS TURVO V-A E TURVO V-B  

 
BRENDO LUIZ CAMARGO ROSA  

NEIDE BARROCÁ FACCIO  
 

       Este artigo apresenta os resultados de pesquisas arqueológicas realizadas durante os anos de 2014 e 
2017 nas áreas dos Sítios Arqueológicos Turvo V-A e Turvo V-B. Estes sítios localizam-se na região Norte 
do Estado de São Paulo, sobre a Bacia Hidrográfica do Rio Turvo/Grande. Tratam-se de materiais 
associados à Tradição Arqueológica Aratu-Sapucaí. O trabalho em tela apresente a análise de 440 
materiais líticos lascados dos dois sítios, onde foram identificadas diferenças na frequência de matérias-
primas e categorias.   FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
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O IMAGINÁRIO INDÍGENA DO BRASIL COLONIAL: SÉCULOS XVI, XVII E XVIII  
 

BEATRIZ GOMES RODRIGUES  
 

       Apresenta-se o estudo do Imaginário indígena do Brasil colonial: séculos XVI, XVII e XVIII, a partir do 
levantamento bibliográfico a respeito do primeiro contato dos europeus com os gentios das terras 
recém "descobertas", visando analisar a forma que se deu a relação destas distintas sociedades ao longo 
do período colonial, a forma como o europeu apreendeu e compreendeu a cultura autóctone e como 
isso desencadeou em um conjunto de medidas e ações voltadas a estas populações. 
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O SÍTIO ARQUEOLÓGICO MENINO JESUS: NOROESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO  
 

PAULA CABRAL DE LIMA  
NEIDE BARROCÁ FACCIO  

DAVID LUGLI TURTERA PEREIRA  
 

       Neste trabalho apresentamos os resultados dos estudos desenvolvidos para o estudo da paisagem 
na área do Sítio Arqueológico Menino Jesus, localizado na Bacia do Rio Grande/Turvo, no Município de 
Orindiúva/ SP. O sítio arqueológico apresentou materiais líticos lascados, líticos polidos e cerâmicos que 
contribuíram com a identificação e caracterização do possível grupo que o produziu. Para o estudo da 
paisagem foi utilizado os pressupostos das Ciências da Terra, particularmente a Geomorfologia e a 
Pedologia, para a interpretação ambiental do contexto arqueológico, com o objetivo de buscar 
elementos para a compreensão do modo de vida dos grupos que habitaram a região.   Fapesp 

 


