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1. RESUMO - O presente trabalho discute as questões do Direito Penal e o 

Controle Social, a partir dos fenômenos de violência e a dificuldade do Estado 

em resolvê-los, o surgimento das desigualdades sociais, protestos de jovens, 

de desempregados e outros movimentos sociais num mundo globalizado das 

redes sociais. Buscam-se alternativas de controle social entre o formal e o 

informal, discutindo-se a mediação de conflitos por meio das tecnologias 

policiais, a construção de uma nova educação aliada a um bom treinamento 

policial, amplo acesso à Justiça, as penas alternativas, humanização dos 

sistemas prisionais buscando a ressocialização dos culpados.  
2. INTRODUÇÃO - A sociedade nos “educa” para determinados fins, tais como, 

quais metas buscar, quais caminhos seguir, ou seja, tenta nos conduzir para 

caminhos ditos “correto”. Os desvios desses caminhos devem estar previstos 

em uma sociedade, as previsões e soluções formam parte integrante do 

denominado processo de socialização. De acordo com Rodríguez (2001), a 

socialização é o processo pelo qual o indivíduo vai se integrando à sociedade 

e interiorizando as formas de conduta. A primeira é a socialização primária 

que ocorre na infância, por meio da qual o indivíduo se converte em membro 

da sociedade, aprende acerca do certo e do errado, cercado de afeto e 

atenção, para que em uma fase posterior à infância, na socialização 

secundária, possa interpretar que as normas penais fazem parte da condução 

do comportamento humano, questões como valores morais, éticos e sociais. 

O controle social é um instrumento do qual não se pode abrir mão para a 

socialização do indivíduo.  

3. OBJETIVOS - Dar visibilidade ao tema; Analisar a evolução histórica do 

Direito Penal; as correntes de pensamento e sua influência no Direito Penal, 

Compreender a relação do Sistema Penal como parte do controle social, um 

dos instrumentos pelos quais a sociedade pode contar a fim de obter por 

parte de seus integrantes os comportamentos sociais esperados; Dar 

subsídios aos profissionais e pesquisadores sobre ao assunto; O papel do 

Controle Social em nossas vidas; Os Direitos Humanos e a Dignidade da 

Pessoa Humana. 

4. METODOLOGIA - A Metodologia a ser utilizada consta de um trabalho 

empírico por meio de pesquisas bibliográficas em teses, artigos, livros, jornais 

de época, publicações em periódicos e revistas, posicionamento doutrinário, 
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visita ao Museu de Criminologia da Cidade de Volterra, na região da Toscana, 

Itália; visita ao Palácio Ducal em Veneza; fotografias tomadas junto ao Museu 

de Criminologia, ao Palácio Ducal, ao prédio na região do Lago Como, o qual 

foi utilizado por Benito Mussolini (“Il Duce”) no período da Segunda Guerra 

Mundial.  
5. DESENVOLVIMENTO - A primeira forma de punir e de controlar o homem foi 

a que surgiu em tempos primitivos, na convivência em grupo, com as regras 

penais estabelecidas apenas de forma verbal, com a punição realizada pelo 

líder do grupo. Em seguida tem-se a vingança privada, ou seja, a justiça era 

feita pelas próprias mãos de quem se sentia ofendido e pela sua família. No 

momento seguinte, tem-se a Lei de Talião que estabelecia que o mal deveria 

ser pago com o mal, inscrito em uma pedra em forma de cone denominado de 

Código de Hamurabi (“Olho por olho, Dente por dente” – vindita privada), de 

1905A.C. Com a influência da religião judaico cristã nas comunidades, o 

Direito Penal também passa a sofrer a influência, o delito passa a ser visto 

como um pecado norteado pelos valores religiosos, o sacrifício, a expiação 

com a finalidade de “apagar” a culpa. A forma encontrada para que o pecador 

se redimisse perante a Deus era realizado por meio da tortura aplicada pela 

Inquisição da Igreja Católica, com os tribunais do Santo Ofício, a partir de 

1215. Finalmente, superando as fases da vingança divina e da vingança 

privada, chegou-se à vingança pública (“Período das Trevas”), cujo objetivo 

era a segurança do monarca pela sanção penal, que mantém as 

características da crueldade e da severidade da Inquisição, com o mesmo 

objetivo intimidatório (Bitencourt, 2012, p.72). Época do Estado forte, 

absolutista, a punição recaía sobre o corpo provocando o maior sofrimento 

possível, prolongando o sofrimento até a morte, e o poder era exercido pelo 

medo. A publicação do livro “Dos Delitos e das Penas” (Dei Delitti e delle 

Pene), no ano de 1764 por Cesar Bonessana, Marquês de Beccaria (Milão, 

1738-1794), inspirado pelas ideias de Montesquieu, Rousseau, Voltaire e 

Locke, marcam o início do Direito Penal moderno, da Escola Clássica do 

Direito Penal, é o Período Humanitário, época do Iluminismo, Século das 

Luzes, baseado no contrato social, tratando do princípio da igualdade perante 

a lei; o poder sendo exercido de forma legítima e não pela força, no qual 

“cada indivíduo deposita parte de sua liberdade” para que haja harmonia 
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social.  Outro personagem importante foi Jeremy Bentham, advogado, sempre 

buscou o sistema de controle social, controle de comportamento humano 

conforme o utilitarismo, que se traduzia na procura da felicidade para maioria 

ou simplesmente da felicidade maior. Desenvolveu a importância da 

arquitetura penitenciária, denominado de “Panóptico”, um edifício como uma 

colméia, cujas pequenas cavidades podem ser vistas desde um ponto central. 

Seguindo o mesmo modelo panóptico foi construído o Presídio Modelo da Isla 

de Pinos, depois rebatizada de Isla de la Juventud, foi uma das cruéis prisões 

usadas por Fidel Castro. Após a luta empreendida por Fidel em 1959, e agora 

no poder, manteve a prisão para dissidentes políticos, testemunhas de Jeová, 

homossexuais. A prisão chegava a abrigar 8.000 detentos, assemelhava-se a 

um campo de concentração.  O presídio foi fechado em 1967. 
6. RESULTADOS PRELIMINARES – Nos últimos anos, está se desenvolvendo 

no Brasil um movimento visando estudar e melhorar a segurança pública, com 

a colaboração entre universidades e setores da segurança pública como as 

Escolas de Polícia, transformando os currículos, de conteúdos e de 

concepção do ofício de operador da segurança pública (policial civil, policial 

militar, agente penitenciário). A polícia atua como auxiliar do sistema penal, e 

é fiscalizada pelo Ministério Público e pelo Judiciário. 
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