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Resumo: O presente trabalho tem por objetivo compreender o avanço do sistema capitalista 
e a questão ambiental no Pontal do Paranapanema. O Pontal foi palco de diversas lutas 
sociais em busca do direito à terra, além de concentrar várias unidades prisionais. Este 
trabalho consiste em uma leitura contendo elementos para ampliar a compreensão do 
desenvolvimento de realidades sociais tão díspares. Dentre suas contribuições oportuniza 
discussões sobre os dilemas enfrentados no Pontal, no que tange a sua formação social e 
econômica. A metodologia utilizada consiste no debate teórico por intermédio da revisão 
bibliográfica visando elucidar conceitos que podem ser aplicados na realidade analisada. 
 
Palavras-chave: Capitalismo; Meio Ambiente; luta pela terra, unidades prisionais. 
 
Abstract: The objective of this work is to understand the advance of the capitalist system and 
the environmental question in the Pontal do Paranapanema. Pontal was the scene of several 
social struggles in search of the right to land, in addition to concentrating several prison units. 
This work consists of a reading containing elements to expand the understanding of the 
development of social realities so disparate. Among his contributions, he offers discussions 
about the dilemmas faced in Pontal, in what concerns his social and economic formation. The 
methodology used consists of the theoretical debate through the bibliographical review aiming 
to elucidate concepts that can be applied in the reality analyzed. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O Pontal do Paranapanema está localizado no extremo oeste do Estado de São 

Paulo e sua ocupação se iniciou a partir de meados do século XIX devido à procura de terras 

em virtude da ampliação da frente pioneira. A expansão dessa frente foi impulsionada pelo 

                                                 
1 Mestranda em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional – UNOESTE/SP; Docente do Departamento de 

Serviço Social da UNIFAI/SP; Brasil; silviaaline.ssocial@gmail.com.  
2 Doutor, Docente do Programa de Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional UNOESTE/SP, 

Brasil; munir@unoeste.com.br. 
3 Graduanda em Comunicação Social: Publicidade e Propaganda, UNOESTE/SP, Brasil; 

laisb.picholari@hotmail.com.  

mailto:silviaaline.ssocial@gmail.com
mailto:munir@unoeste.com.br
mailto:laisb.picholari@hotmail.com


 

2 

Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

desenvolvimento da malha ferroviária. A construção da estrada de ferro da Alta Sorocabana 

avançou a partir de 1889 até 1922 e a região foi sendo alvo de inúmeros conflitos agrários por 

causa do contrôle e do domínio dos modos e meios de produção. O Pontal faz divisa com os 

Estados de Mato Grosso do Sul e Paraná (Figura 1) e sua extensão territorial é 18.844,60 

km², sendo sua população estimada em 583.703 habitantes, segundo o último Censo do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2010.  

Figura 1: Pontal do Paranapanema

 

Fonte: NEAGEO.. 

 

Segundo Leite (1981) inicia-se um longo processo de reconhecimento dessas terras 

devido às questões políticas, econômicas e jurídicas para ampliar a concentração fundiária. 

Foi um processo complexo engendrado a partir dos leitos dos rios, sendo os mesmos um dos 

mais utilizados meios de transportes. Todavia, por desconhecer o traçado dos rios (LEITE, 

1991, p. 32), e, pela ausência de informações e de mapeamento correto desta área 

multiplicou-se as dificuldades as quais, com o passar do tempo, se agravaram.  

No início da década de 1990 a Região do Pontal do Paranapanema esteve presente 

em todos os noticiários midiáticos por causa de dois acontecimentos de repercussão regional, 

estadual e nacional. O primeiro deles se refere ao trabalho de organização dos trabalhadores 

rurais sem terra e a intensificação das ocupações das terras devolutas e o segundo o início 

da instalação de grande número de unidades prisionais, haja vista que o Oeste Paulista é hoje 

a região do Estado que mais tem instalações de unidades prisionais. 

 

2 A IMPORTÂNCIA DA VISÃO SISTÊMICA PARA COMPREENSÃO DO SISTEMA 

CAPITALISTA E DO MEIO AMBIENTE 
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A expansão do capital se consolidou por intermédio de dois processos históricos: a 

urbanização e a industrialização. Tais processos engendraram um sistema centralizador de 

poder econômico e político cuja estrutura não admite que sejam antepostos limites e nem 

obstáculos. Trata-se de um sistema que encontra-se em franca expansão. A produção de 

mercadorias ocorre de maneira desenfreada, causando impactos na vida social e ao meio 

ambiente, porém esse lado da história fica um tanto quanto encoberto pela cortina do 

consumismo capitalista. 

O sistema capitalista foi ganhando força e poder. A acumulação capitalista se deu a 

partir da Revolução Industrial, contribuindo de forma significativa para o enriquecimento da 

burguesia, que com a desapropriação dos camponeses, gerou o êxodo rural e desta forma 

transformou a mão de obra do homem em mão de obra barata. Para Silva e Crispim (2011) a 

urbanização foi um dos mais importantes subprodutos da Revolução Industrial que criou um 

ambiente sem precedentes nas cidades. 

Através deste marco importante para a humanidade, que foi a Revolução 
Industrial, se intensificaram os problemas ambientais, pois a maior taxa de 
emissões químicas de gases de estufa e de substâncias tóxicas nocivas 
resultam das atividades industriais. Neste período o grande uso de 
inseticidas, herbicidas, fertilizantes, implementos e outros produtos 
industrializados fizeram com que a agricultura se tornasse uma atividade 
intensiva e degradante do meio ambiente (SILVA, CRISPIM, 2011, p. 165). 

 

Portanto, o aumento populacional impulsiona a urbanização cada dia mais, casas 

são construídas, residenciais e novos bairros vão surgindo nas cidades, além de estradas, 

espaços públicos, e consequentemente o aumento de hábitos poluidores como consumo de 

materiais industrializados com alto impacto na produção dos resíduos. Sem contar que a 

agricultura também é um dos grandes responsáveis pela poluição do meio ambiente, pois com 

o alto investimento em monoculturas o uso de herbicidas acontece de forma descontrolada, 

sendo justificável seu uso em razão da produção e do lucro.  

O sistema capitalista age de modo que em todas as relações estabelecidas, ele seja 

o principal beneficiado. O capital manipula, influência e coage o ser humano que não 

consegue perceber que há muito tempo vem sendo alienado por força do avanço do sistema 

capitalista. No entanto, o que é mais lamentável, diante de tal situação é que ela está longe 

de ter um fim, pois o capitalismo exclui o pobre e miserável do consumo de toda produção 

industrial e usa a sua força de trabalho para manter seu poder. 

Portanto, frente ao investimento do sistema capitalista para que o homem cada dia 

produza mais riqueza e desta forma consuma bens e serviços é necessária uma reflexão 

sobre a questão ambiental que emerge no mundo.  Estudos apontam para o esgotamento de 

recursos naturais como a água potável, sendo que no último ano ocorreu um 

contingenciamento no consumo de água na maior metrópole do Brasil, a cidade de São Paulo. 

Esse fenômeno de seca na Cantareira, maior reservatório de agua da cidade de São Paulo, 
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foi bastante preocupante e serviu de alerta para os próximos anos, mais infelizmente pouco 

se fez para mudar os hábitos consumistas e desta forma prevenir novos momentos de 

contenção do uso da água. 

O homem está ruindo com os recursos naturais por não desenvolver racionalidade 

do uso consciente desses recursos e tão pouco buscar meios de conviver em harmonia com 

o meio ambiente. Segundo Lovelock (2006)  o homem está em guerra com a própria Terra, 

pois o aquecimento global é uma das ameaças ao homem, é a resposta do nosso planeta 

injuriado aos danos provocados, e que diga-se de passagem não foram poucos. As mudanças 

ambientais que ocorrem pela própria natureza; a geração de resíduos potencializada pelos 

avanços tecnológicos atrelada ao consumo são os grandes vilões do meio ambiente. É 

necessário se preocupar com o futuro, devido ao fato de as fontes naturais não renováveis 

estarem sendo utilizadas de forma desenfreada, se não frear o consumismo não haverá 

mudanças e tão pouco o impedimento do caos.  

Lovelock (2006) afirma, que muitos negam a mudança global e outros apenas 

reconhecem a ameaça. Sendo que desta forma o homem não apresenta ações concretas de 

mudança de hábitos e o Estado é totalmente omisso nesse debate por não investir em 

políticas públicas de qualidade para o meio ambiente. Merece destaque o alerta que Lovelock 

(2006) faz para a humanidade de que um terço das pessoas irão morrer de câncer devido as 

substancias carcinogênicas que permeia todo o oxigênio (LOVELOCK, 2006, p. 8). A poluição 

atmosférica é muito debatida, haja vista, que muitas pessoas morreram por exposição a 

poluição atmosférica nos últimos anos. Assim, pode-se afirmar que o ar está sufocando a 

sobrevivência no planeta.  

Segundo o mesmo autor, outra preocupação é com os combustíveis fósseis. A meta 

deveria ser de interrupção do consumo de combustíveis fósseis o mais rapidamente possível, 

a fim de que não haja mais, em lugar nenhum, a destruição de habitats naturais (LOVELOCK, 

2006, p. 8). Desta forma há muito o que se preocupar em relação ao meio ambiente pois:  

Os problemas ambientais de ordem antrópica decorrem do uso do meio 
ambiente para obter os recursos necessários para produzir bens e serviços, 
proporcionando conforto ao ser humano. O que o homem “acha” (considera) 
que não serve mais é descartado no ambiente; mas isso nem sempre gerou 
degradação ambiental em razão da escala reduzida de produção e consumo 
e da maneira pela qual os seres humanos entendiam sua relação com a 
natureza e interagiam com ela. A sociedade consumista em que vivemos 
enfrenta a acelerada degradação dos recursos naturais que compromete a 
qualidade de vida, principalmente das futuras gerações e, por outro lado, leva 
nossa sociedade a procurar modelos alternativos que harmonizem o 
desenvolvimento econômico com a indispensável proteção ambiental (SILVA, 
CRISPIM, 2011, p. 165). 

 

É necessário compreender a questão ambiental de modo a garantir a sobrevivência 

dos seres vivos, dentre eles o ser humano, que não sobrevive sem o meio ambiente em que 
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vive.   A terra vai além do sustento do campo, ela que sustenta o clima e a química do Planeta, 

isso significa que o homem não pode ocupar a terra totalmente, e, portanto, é necessário 

buscar a harmonia. Lovelock (2006) aponta para a necessidade do trabalho interdisciplinar 

das ciências para que o planeta possa ser salvo.  

Pode haver uma maneira de chegarmos a um acordo com Gaia, e 
sobrevivermos, a qual consiste em tomar o caminho da alta tecnologia. Essa 
opção exigirá que abracemos a ciência e a engenharia, e não que as 
rejeitemos; precisamos dos seus conhecimentos e invenções para reduzir o 
impacto que provocamos na Terra (LOVELOCK, 2006, p. 8). 
 

Assim fica evidente a importância da interdisciplinaridade para buscar possíveis 

soluções para a proteção do meio ambiente. É necessário potencializar ações que 

desenvolvam a racionalidade ambiental. É fundamental esquecer das preocupações humanas 

e em vez disso se concentrar nas preocupações ambientais. A racionalidade econômica 

fragmenta e fecha o pensamento ambiental em detrimento do crescimento do poder e do 

lucro.  

Segundo Felício (2013): 

A complexidade da questão ambiental como questão de todas as questões 
faz as decisões científicas ganharem caráter de imprescindibilidade dada a 
necessidade de alterar os rumos, de tal forma que garanta a sobrevivência 
humana. A aproximação de um colapso ou do ecocídio como suicídio coletivo, 
não deixará o horizonte, a não ser que a ciência enfrente essa complexidade 
com os recursos que tem, ainda que muitos dos problemas ambientais que 
se presencia hoje ou que poderão ocorrer em breve sejam irreversíveis em 
curto prazo (FELÍCIO, 2013, p. 186) 

 

Tal realidade precisa ser debatida e refletida a partir de uma visão sistêmica para 

melhor captar o uso dos recursos naturais. A visão sistêmica contribui para compreensão das 

relações presente na realidade, pois de acordo com Capra (1996) os sistemas vivos são 

totalidades integradas cujas propriedades não podem ser reduzidas às partes menores, ou 

seja precisamos buscar compreender o todo, e o envolvimento entre as partes, não é possível 

compreensão da realidade a partir do olhar fragmentado. Para Capra (1996): 

As propriedades das partes não são propriedades intrínsecas, mas só podem 
ser entendidas dentro do contexto do todo maior. Desse modo, o pensamento 
sistêmico é pensamento “contextual”; é uma vez que se explica coisas 
considerando o seu contexto significa explica-las considerando o seu meio 
ambiente, também podemos dizer que todo pensamento sistêmico é 
pensamento ambientalista (CAPRA, 1996, p. 46-47). 

 

Portanto, o meio ambiente é interconectado com o todo, sendo uma teia e só a partir 

desse olhar sistêmico, integrado e interligado é possível compreender a questão ambiental, 

pois o homem está ligado a tudo e desta forma ao meio ambiente tanto para degradação 

quanto na preservação. É de suma importância aumentar a percepção da realidade ambiental, 

não basta a educação ambiental, mais sim que o indivíduo tenha percepção sobre o meio 

ambiente e as formas de degradação ambiental.  
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3 OS AVANÇOS DO CAPITAL NA REGIÃO DO PONTAL DO PARANAPANEMA E 

A DEGRADAÇÃO AMBIENTAL 

 

Leite (1998) chama a atenção para o avanço do sistema capitalista no processo de 

ocupação na região do Pontal do Paranapanema. As florestas e as e áreas de preservação 

ambiental foram drasticamente desmatadas em nome do desenvolvimento econômico, o que 

fez com que a região fosse palco de acirrada disputa de terras e poder. 

Em 1941 e 1942, o governo do Estado criou nesta região, três reservas florestais, 

somando 50% do total de 6 mil km² da área. Essas áreas acabaram sendo invadidas e 

deixaram de ser do estado para ser de um seleto grupo de posseiros, com objetivo do 

desmatamento e engorda de gado. Esta região detinha muita riqueza na fauna e flora local, 

com variadas espécies animais e vegetais. No entanto no ano de 1945, parte do patrimônio 

florestal já tinha sido devastado, cerca de 4% da área, dando um salto para 20% em 1955. 

Muitas terras eram adquiridas e não eram habitadas, e desta forma iniciou-se 

processo de grilagem por parte de terceiros, com documentos manchados de gorduras e 

amarelado na fumaça do fogão a lenha, como uma tentativa de posse das terras (LEITE, 1981, 

p 46). Os conflitos foram muitos pela posse das terras, principalmente entre os próprios 

grileiros. Conflitos armados de carabinas, jagunços para defesa da sua cobiçada gleba. Esses 

acontecimentos afirmavam para necessidade de medição e divisão definitiva das terras. 

Várias foram as sentenças de posse de terras ocorridas, algumas foram legitimadas e outras 

em que a posse não foi reconhecida, gerando cada vez mais conflitos. 

Devido ao julgamento e definição de propriedades como sendo de terras devolutas, 

a imprensa estadual começa a divulgar como sendo perigosa a aquisição de terras na Alta 

Sorocabana, pois os “proprietários” corriam o risco de não conquistar a escritura das terras. 

As legislações que garantiriam a preservação ambiental desta região não foram aprovadas e 

outras demoraram muito tempo para serem reconhecidas, pelo fato de envolver interesses 

mais complexos (LEITE, 1981, p 51. Grifo nosso). Interesses esses pautados pelo 

crescimento e avanço do capital. Mesmo com decisões judiciais de terras devolutas, 

exaustivas eram as procuras por essas terras e os proprietários buscavam comprovar, de 

todas as formas possíveis e ilegais, em juízo a posse das terras. As matas continuavam sendo 

derrubadas, os animais mortos e o gado e lavouras iam ganhando cada vez mais espaço.  

Assim, novos municípios foram construídos, e o poder político passava a pertencer 

aos fazendeiros locais. Esta invasão de terras não foi freada e desta forma inúmeros ainda 

foram as lutas judiciais pela posse e escrituração das glebas. Iniciava-se a partir deste 

momento um processo de urbanização, e valorização do mercado imobiliário na região. Os 

grandes fazendeiros se uniram em uma busca incansável por terras e desta forma pela 
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compra e venda da terra, faziam crescer e movimentar a cidade de Presidente Prudente. Após 

declínio nas vendas e valores das terras, devido à falta de legitimação da posse, volta a 

crescer os lotes de terras férteis no Pontal do Paranapanema, anunciado pelos jornais na 

capital paulista. Nesta época surge a figura do quebra milho, capanga contratado pelos 

posseiros para expulsar grileiros. Fica marcado por violência, tocais e mortes a região do 

Pontal. (Leite, 1981, p. 59) 

A expansão capitalista na região se dava pela malha ferroviária e pelas estradas 

construídas no meio da Mata Atlântica em busca de ampliar nessa região a lavoura cafeeira. 

Foram esses interesses os responsáveis pelo surgimento dos lugarejos, vilas e municípios. O 

desmatamento e picadões foram sendo abertos nos sertões do Paranapanema, que tinha 

apenas os índios como obstáculos e defensores do meio ambiente, sendo que os índios 

atacavam os agrupamentos de moradores, numa tentativa de frear a invasão territorial.  

Leite (1998) descreve que líderes estaduais sabiam do desmatamento e da posse 

das terras da reserva por parte de posseiros, mais o governo não queria se envolver neste 

debate. Mesmo diante de tentativas, o estado era pequeno frente a invasão dos fazendeiros 

nas reservas florestais, e os órgão públicos não tinham condições de exercer seu papel de 

fiscalizador. Essa falta de ação do Estado permitiu o avanço no desmatamento da Reserva 

do Pontal e do Morro do Diabo, bem como uma desenfreada busca pela caça e pesca. Entre 

o vai e vem do desmande político as reservas foram sendo consumidas pelo desmatamento, 

queimadas e pela caça, de forma desenfreada. Os líderes da região eram contra as reservas 

e buscaram de todas as formas extinguir tais áreas, permanecendo até os dias atuais, apenas 

o Morro do Diabo, em uma dimensão territorial muito menor do que a daquela época.  

Houve várias ações por parte dos fazendeiros e posseiros sobre o morro do diabo, 

no intuito de apropriação de suas terras e muita ausência do estado. A intenção era de que 

acabando com a área de reserva, o estado perderia o interesse pela área e então ficaria livre 

para ação dos fazendeiros, para compra e venda e investimentos imobiliários. O meio 

ambiente e os habitantes naturais, os índios, foram devastados em nome da riqueza e do 

progresso.  

Frente ao exposto, o olhar sobre a realidade deve ser como um todo, não é possível 

a fragmentação das informações para compreensão do fenômeno. O olhar fragmentado sobre 

a realidade é incapaz de desvelar as relações multidimensionais existentes neste contexto. A 

análise sistêmica nos permite afirmar que as relações estabelecidas pelo sistema capitalista 

são incompatíveis com a preservação dos recursos naturais. A desigualdade social e a luta 

de classes são potencializadas pelo pensamento reducionista, por isso a grande importância 

do entendimento de que a ciência sistêmica permite uma percepção real do contexto 

apresentado. Segundo Capra, 1996, a visão sistêmica são as propriedades essenciais de um 

organismo, ou sistema vivo, são propriedades do todo, que nenhuma das partes possui. Elas 
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surgem das interações e das relações entre as partes (CAPRA, 1996). Portanto, é necessária 

a interação entre as partes para a leitura e compreensão da realidade. 

3.1 As Unidades Prisionais no Pontal do Paranapanema 

De acordo com os dados da Secretaria de Administração Penitenciária (SAP, 2015), 

um total de 23 unidades prisionais estão inseridas no Oeste Paulista, das quais sete (Tabela 

1) pertencem ao Pontal, quais sejam: Caiuá, Marabá Paulista, Martinópolis, Presidente 

Prudente, Presidente Bernardes, Presidente Venceslau (SAP, 2017), somando 

aproximadamente 10.128 sentenciados (SAP, 2017). 

 As unidades prisionais ocasionam um descompasso no crescimento populacional da 

região, haja vista, que além da superlotação dentro das unidades há também a migração dos 

familiares em dias de visita e até mesmo para fixação de moradia.  Esses dados nos 

possibilitam apontar para alguns dilemas enfrentados com o avanço da implantação das 

unidades prisionais, dentre eles estão a produção e o descarte dos resíduos, o tratamento do 

esgoto, problemas com entupimentos da rede e a superlotação dessas unidades. 

 

TABELA 1: Análise da população carcerária nas Unidades Prisionais dos municípios do Pontal do 
Paranapanema. 

Município / População  

Capacidade 

máxima da 

população 

carcerária  

Total de 

sentenciados 

em 2017 

Porcentagem de 

encarcerados em 

função do número de 

habitantes do 

município 

Presidente Prudente  

207.610 habitantes 
943 sentenciados 1877 9,4 % 

Presidente Bernardes  

13.570 habitantes 
1451 sentenciados 2.175  16 % 

Caiuá / 

 5.039 habitantes 
844 sentenciados  1.120  

 

22,2% 

 

Presidente Venceslau /  

37.910 habitantes 

Penitenciaria I: 

781 sentenciados 
758  

 

1,9% 

 

Presidente Venceslau /  

37.910 habitantes 

Penitenciaria II: 

1280 sentenciados 
799  2,1% 

Marabá Paulista / 4.182 

habitantes 
844 sentenciados 1.409  

 

33,6% 
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Martinópolis / 24.219 

habitantes 

872 sentenciados 

 
1.990  

 

8,2% 

Fonte: Secretaria Estadual de Administração Penitenciária Abril/2017 e IBGE 2010 

 

Wacquant (2001) está entre os pesquisadores que defendem a hipótese segundo a 

qual, quanto mais criminalização das camadas inferiores da sociedade, mais amplas se 

expande, no tecido social, o sentimento de segurança de toda a sociedade. Essa ideologia 

emergiu, originalmente, nos Estados Unidos e, de lá, vem sendo exportada para a Europa, 

para a América Latina e diversas partes do globo. Essa doutrina é chamada de tolerância 

zero, sendo que o Estado motiva a perseguição e punição dos pobres, miseráveis e 

moradores das periferias. 

Segundo Wacquant (2001) o Estado investe mais em ações de segurança pública 

pautada, quase na sua totalidade, no aparelhamento policial e no grande investimento nas 

construções das unidades prisionais, do que na expansão de políticas públicas tanto de cunho 

compensatório, quanto de desenvolvimento social. Essas razões contribuem na justificação 

do aprisionamento da população pobre, negra e que habita nas periferias, pois, tais ações são 

compreendidas pela classe burguesa como a melhor forma de diminuir os níveis de violência. 

Para Wacquant (2001) a penalidade neoliberal 

[...] reafirma a onipotência do Leviatã no domínio restrito da manutenção da 
ordem pública – simbolizada pela luta contra a delinquência de rua – no 
momento em que este afirma-se e verifica-se incapaz de conter a 
decomposição do trabalho assalariado e de refrear a hipermobilidade do 
capital, as quais, capturando-a como tenazes, desestabilizam a sociedade 
inteira (WACQUANT, 2001, p. 7). 
 

O tratamento policial da miséria e a dimensão criminal da pobreza são ressaltados 

por Wacquant (2001) ao demonstrar a impotência estrutural do Estado em conter o avanço 

da precarização das condições laborais, bem como, da imensa mobilidade do capital que se 

impõe na busca de acumulação infinita. A criminalização da miséria fortalece o Estado policial 

e penitenciário e desestabiliza a sociedade, pois o Estado neoliberal preocupa-se mais com o 

livre mercado e não investe em políticas econômicas e sociais. 

Trata-se de uma política que ao marginalizar uma parcela da sociedade abandona esse 

enorme contingente populacional empobrecido a arcar com o ônus das precárias condições 

de trabalho e desemprego estrutural. Portanto, o Estado trata de forma criminal e penal toda 

e qualquer situação de miséria e desigualdade social vivenciada pela classe trabalhadora. A 

classe trabalhadora se constitui no alvo das ações penais e criminais do Estado o qual justifica 

sua ação com um discurso referente à manutenção da paz e da ordem social. Discurso que 

mais serve para justificar a manutenção da ordem pública por garantir o avanço do capital e 

seu modo de produção característico. 
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É importante esclarecer que se trata do desenvolvimento de uma estrutura social 

historicamente construída para impulsionar o avanço das engrenagens capitalistas. Delas 

fazem parte às leis de acumulação do capital, a corrida armamentista, o tráfico internacional 

de drogas, o crime organizado e a promiscuidade dos órgãos da polícia. Proporcionando a 

disseminação do “crime e o medo do crime por toda a parte no espaço público” (WACQUANT, 

2001, p. 8).  

Assim, a grande concentração de unidades prisionais na região do Pontal do 

Paranapanema impactam diretamente os recursos naturais desta região e também faz dela 

uma região de depósito daqueles considerados pelo capital o resíduo da sociedade burguesa.  

Wacquant (2001) destaca quatro fatores responsáveis por interconectar a questão criminal à 

questão social, com os quais ressalta a insegurança social numa sociedade dividida entre 

duas realidades: a da opulência e a da privação. Dentre os fatores apontados pelo autor, um 

merece destaque neste texto, o que diz respeito ao crescimento do número de unidades 

prisionais no Brasil cujo objetivo se direciona para frear a miséria e os distúrbios urbanos. O 

investimento em unidades prisionais impulsiona o crescimento hodierno do número de 

sentenciados negros, pobres e moradores da periferia. O contingente de sentenciados é 

alarmante como explica Wacquant (2001): 

É o estado apavorante das prisões do país, que se parecem mais com 
campos de concentração para pobres, ou com empresas públicas de depósito 
industrial dos dejetos sociais, do que com instituições judiciárias servindo 
para alguma função penalógica - dissuasão, neutralização ou reinserção 
(WACQUANT, 2001, p.11. Grifos no original). 
 

As unidades prisionais no Brasil apresentam péssimas condições de higiene, 

superlotação, alimentação inadequada, falta de espaço, ar e luz, o que as torna as piores 

unidades prisionais no que se refere ao tratamento do ser humano. Tais características 

reforçam a idéia de que os sentenciados são as piores espécies humanas e que, portanto, 

não são dignos de serviços de qualidade, o que resulta em um crescimento de doenças como 

a tuberculose e o HIV, além de estupros e assassinatos. Acrescente-se à essas informações 

a escalada estrutural da violência despejada nas populações periféricas e nas unidades 

prisionais como a ocorrência das chacinas. 

O discurso realizado é de que se o Estado deve evitar ajudar materialmente o pobre, 

ele deve sustentar moralmente e obriga-lo a trabalhar. As críticas são de que o estado falhou 

nas suas obrigações por que não obrigava os comportamentos aos benificiários serviços. O 

trabalho assalariado de miséria deve ser elevado ao nível de um dever cívico. 

O Estado portanto não deve tornar o comportamento desejado mais atraente 

– por exemplo, subindo o nível do salário mínimo, em queda livre desde 1967, 
ou melhorando a cobertura social - e sim punir os que não o adotam: "O não-
trabalho é um ato político" que demonstra "a necessidade do recurso à 
autoridade. "Colocando em pratos limpos, o trabalho assalariado de miséria 
deve ser elevado ao nível de um dever cívico (sobretudo reduzindo a 
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possibilidade de subsistir fora do mercado de trabalho desqualificado), sem o 
que não encontrará quem o aceite. Mead tem o mérito de ver e fazer ver que 
a generalização do trabalho precário - que alguns apresentam como uma 
"necessidade econômica", decerto lamentável em alguns aspectos, mas 
ideologicamente neutra e, em todo caso, materialmente inelutável – repousa 
na verdade sobre o uso direto da coação política e participa de um projeto de 
classe. Esse projeto requer não a destruição do Estado como tal, para 
substituí-lo por uma espécie de Éden liberal do mercado universal, mas a 
substituição de um Estado-providência "materialista" por um Estado punitivo 
"paternalista ", único capaz de impor o trabalho assalariado dessocializado 
como norma societal e base da nova ordem polarizada de classes (Wacquant, 
2001,p 29). 

 

É necessário um estado forte para vencer passividade dos pobres mediantes 

disciplinas do trabalho. A melhor resposta para a pobreza é dirigir a vida dos pobres. Estado 

paternalista e punitivo. Outro discurso que segue é o de que a prisão funciona e as 

penitenciarias são investimento pensado e rentável para sociedade. Sendo que o sistema 

judiciário não tem que se preocupar com as vazões que levam alguém a cometer crimes, mais 

apenas punir. Não importa suas condições sociais de exclusão e ou de pobreza, ou ainda de 

ausência de políticas públicas. O estado não deve se preocupar com causas criminalidades 

entre os pobres mais que sim com consequências que devem ser punidas. Palavras de ordem 

ganham o globo rapidamente e avançam descontroladamente. 

 

4 Considerações Finais 

É evidente o quão poderoso é o sistema capitalista, que utiliza de forma inadequada 

os recursos naturais a favor da produção e da riqueza e interfere diretamente nas relações 

sociais, ditando as regras de qual é o lugar do pobre e miserável nesta sociedade. As análises 

realizadas indicam o quanto o Pontal do Paranapanema sofreu com a invasão capitalista 

predatório de recursos naturais e ressaltam o baixo dinamismo regional.  

O Pontal do Paranapanema é reflexo do descaso dos governantes e também do forte 

interesse político pelas terras desta região. As implantações das usinas hidrelétricas, das 

usinas sucroalcooleiras, das unidades prisionais contribuíram e muito para a ocupação 

regional, e principalmente para invasão ambiental. A irregularidade das terras na região, se 

perpetuaram e este é o palco de maiores conflitos por terras do país, abrangendo inúmeros 

assentamentos e acampamentos rurais do Movimento dos Sem Terra. Totalizando 103 

assentamentos rurais com mais de 5.500 familias.  

A partir da visão que o Estado tem sobre a miséria e a pobreza, o Pontal do 

Paranapanema passa a ser palco de descarte da população pobre, miserável e excluída 

socialmente pelo capital, acarretando ainda impactos ambientais imensuráveis nesta região. 

As unidades prisionais são formas de descarte da mão de obra barata e miserável do exército 

de reserva de trabalhadores, fazendo com que o abismo social fique cada dia mais profundo. 
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Tudo isso é feito em razão do avanço da riqueza e da opressão dos pobres.  Faz-se 

necessário refletir e compreender os atuais fenômenos que envolvem o capital, o meio 

ambiente e as relações sociais de modo que o homem possa tomar o controle sobre o sistema 

e desta forma consiga equacionar a existência humana e a preservação do meio ambiente.  

Por fim este texto aponta para uma grande incógnita que permeia e desafia a ciência: 

como equacionar a racionalidade econômica e a racionalidade humana e ambiental? É 

possível? Talvez esse seja o maior dos dilemas que o homem terá que enfrentar num futuro 

não muito distante.   

 
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 
 
CAPRA, Fritjof. A Teia da Vida. Uma nova compreensão Científica dos Sistemas Vivos. 

São Paulo: Editora Cultrix, 1996. 

FELÍCIO, Munir Jorge. Apontamentos de Epistemologia Ambiental. In: Revista 

GEOAMBIENTE (on-line): Jataí-GO, n.21, jul-dez/ 2013, p.184-204. 

LEITE. José Ferrari. A ocupação do Pontal do Paranapanema. Tese de Livre Docência. 

1981.256 f. Unesp. Presidente Prudente. 

LOVELOCK, Jamies. Gaia: cura para um planeta doente. Tradução Aleph Teruya 

Eichemberg, Newton Roberval Eichemberg. São Paulo. Cultrix. 2006. 

SILVA, Valquíria Brilhador da. CRISPIM, Jefferson de Queiróz. Um Breve Relato sobre a 

Questão Ambiental. Revista GEOMAE. Campo Mourão-PR. v.2n.1. p. 163-175. 1° Sem. 

2011. 

WACQUANT, Loïc. As prisões da Miséria. Rio de Janeiro: Zahar, 2001.  


