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A partir de 1997, o Pontal do Paranapanema configurou-se uma região de implantação de várias 
unidades prisionais. Segundo os dados da Secretaria de Administração Penitenciária (SAP, 2015), 
um total de 23 unidades prisionais estão inseridas no Oeste Paulista, das quais sete pertencem ao 
Pontal, quais sejam: Caiuá, Marabá Paulista, Martinópolis, Presidente Prudente, Presidente 
Bernardes, Presidente Venceslau (SAP, 2015). A própria característica geográfica da região, por 
abranger tantas unidades prisionais (total de 07), consiste em um fator que justifica a relevância 
de se levantar uma discussão sobre os dilemas que a instalação dessas unidades pode ocasionar 
no desenvolvimento regional dessa área do Estado. Outra razão, que justifica a realização da 
presente pesquisa, é a escassez de estudos que evidenciem os impactos, sejam positivos ou 
negativos, resultantes da instalação das unidades prisionais nessa região.Nota-se a necessidade de 
analisar os dilemas que se engendraram na região a partir da instalação das unidades prisionais. 
Outro ponto de destaque é o que tange aos resíduos produzidos pelas unidades prisionais e os 
seus reflexos no desenvolvimento regional. Compreender 'como' e 'se' a implantação das unidades 
prisionais interfere no desenvolvimento regional do Pontal do Paranapanema. Analisar o histórico 
de ocupação capitalista do Pontal; Investigar as principais justificativas - explícitas e (ou) tácitas - 
referentes à implantação das unidades prisionais na região do Pontal; Discutir as propostas 
públicas do governo estadual visando impulsionar o desenvolvimento do Pontal; Verificar a 
produção dos resíduos, inicialmente, na Unidade Prisional de Marabá Paulista e seu impacto no 
território municipal.   O método proposto é o de analisar o histórico de ocupação capitalista do 
Pontal relatando o processo histórico das instalações das unidades prisionais na região para 
investigar as principais justificativas referentes à implantação das unidades prisionais no Pontal e 
se houve o aumento dos resíduos, sólidos e (ou) líquidos, produzidos pela unidade prisional e seu 
impacto no território do município. O método irá combinar levantamento bibliográfico e coleta de 
dados. Quanto ao levantamento de dados, este ocorrerá tanto por meio de trabalhos de campo, 
pela aplicação de entrevistas com gestores e autoridades municipais, quanto em base de dados 
disponíveis.             

 


