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o presente trabalho tem como 
pena privativa de liberdade e será desen 
todológica de Pasukanis. O objetivo será 
pena privativa de liberdade, a partir da 
instituição carcerária. 

Farei uma breve apresentação I 

do na abordagem do tema a partir da se 
mos no âmbito de qualquer lIm dos ramr 
que as categorias jurídicas fundamentt 
conteúdo concreto das normas jurídicas, 
vam o seu significado mesmo quando ml 
to". (PASUKANIS, 1975, p. 61, traduçãe 

Portanto, será possível constat~ 
materiais e as instituições jurídicas a e1a5 
vidas paralelas em mundos diferentes e 
relação entre si, nem sempre elas camin 
coisa é o cárcere e outra coisa é a pena 
tante andem paralelamente, nem sempre 
coincide com o conteúdo da norma priv1 
trinas explicativas. 

A fim de compreender a relação 
re e a abstração ideológica que fundamer 
buscarei tomar como referência o conte 
em períodos determinados, desconstruin( 
dico idealista que a fundamenta . Como 
nunciando à análise dos conceitos jUrÍ( 
frontamos com uma teoria explicativa de 
dica frente às exigências materiais da soe 
com a correspondência entre as normas j 
desta ou daquela classe social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


