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RESUMO

O Sistema Penitenciário brasileiro amplia e reproduz as desigualdades sociais, enquanto um espaço das mais variadas violações de direitos 
humanos, e, como instituição política, vem mantendo seu caráter punitivo e pouco ressocializador. Entre tantos fatores, dentre elas a incerteza e 
a esperança surgiu o interesse de realizar um estudo sobre o sistema prisional no Estado do Rio Grande do Norte numa perspectiva de observar os 
efeitos gerados e as suas consequências na vida social dos cidadãos numa expectativa de controle social situando-o dentro de um contexto tão 
vulnerável conforme noticiados através da mídia com certa frequência como, por exemplo, que presos controlavam ala de presidio no RN apesar 
da presença da policia, fato ocorrido no mês de Janeiro do ano de 2017, que desencadeou em rebeliões, homicídios, na qual os homens pareciam 
estar em um verdadeiro estado de natureza, vivenciando uma guerra declarada entre facções. Assim é necessário destacar os fatores que 
impulsionaram para a realização dessa pesquisa, dentre eles por ser um tema de relevância social, cultural, jurídico e politico, contribuindo de 
alguma forma para uma compreensão das interferências das crises como na segurança pública e na liberdade dos cidadãos que não estão 
cumprindo pena, e a manifestação do medo diante desse cenário. Dessa forma, é importante destacar que algumas pesquisas foram realizadas 
sobre o Sistema Prisional do RN dentre eles o de BRANDÃO (2011) abordando uma compreensão de rompimento do paradigma da prisão como 
instituição isolada, não mais pensada enquanto unidade fechada e separada do mundo social, mas integrada a ele. Dessa forma, a questão 
norteadora da pesquisa residiu em verificar de que forma o Sistema Prisional como mecanismo de controle social vem interferindo nas esferas de 
segurança, liberdade e medo? Assim, na busca de responder a questão, objetivou-se realizar uma análise dos mecanismos de controle social no 
sistema prisional do Estado do Rio Grande do Norte e as suas interferências nas esferas de segurança, liberdade e o medo. Para o alcance do 
objetivo proposto foi utilizado o método crítico-dialético na tentativa de investigar a essência do Sistema Prisional como mecanismo de controle 
social na sociedade, a partir das suas interferências nas esferas de segurança, liberdade e medo. A dialética refere-se ao método de abordagem do 
real, esforça-se para entender o processo histórico em seu dinamismo, provisoriedade e transformação (MINAYO, 2010). Quanto à tipologia do 
estudo, a pesquisa se configurou como pesquisa exploratória, com realização no período de janeiro de 2017 a março de 2018, com as seguintes 
atividades previstas: levantamento e análise de referencias referente ao tema de pesquisa, através de livros, dados, doutrinas e acesso a fontes e 
dados disponibilizados na internet. Como resultados obtidos, até o momento, vê-se que os estudos já existentes sobre o controle social, 
expressam bem a riqueza da atual conjuntura em torno da sociedade. Os mecanismos de controles voltados para aqueles marginalizados que se 
encontram privados de sua liberdade no sistema carcerário poderá ser comprovado como a possibilidade de um cumprimento de uma pena por 
terem burlado uma norma ou regra estabelecida e tipificada no código penal, por exemplo. Acredita-se que esse entendimento, é também, o de 
ZAFFARONI (2015), prova disso é a ênfase dele ao trabalhar com o controle social evidenciando que é o poder que condiciona o saber. É 
necessário destacar que ele anuncia as estruturas de poder no cenário da sociedade, suas classes sociais, e como as diversas formas de controle 
social se manifesta. Ter em mente o controle social em suas diversas esferas, de uma maneira ou outra, para o modo de viver, de se conduzir, de 
ensinar, de aprender e de conviver com o outro, configura-se na preservação de valores presentes em uma sociedade, mesmo ela sendo 
considerada de risco.
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