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RESUMO 

 

 

O presente trabalho tem por objetivo analisar criticamente os fundamentos do direito 

penal moderno à luz do conceito de ideologia. Nesse passo, analisa-se o percurso teórico 

da formação do conceito de ideologia no pensamento de Karl Marx e, posteriormente, as 

principais interpretações do conceito no seio do marxismo. Após recusar as correntes de 

pensamento que negam o conceito de ideologia, resgata-se a formulação original de Karl 

Marx da ideologia como construção a-histórica e idealista que oculta, inverte e naturaliza 

uma situação de injustiça com a função de preservar as relações de dominação. Em 

seguida, expõe-se a forma como a doutrina penal alemã e brasileira reproduzem os 

fundamentos do direito penal para a posterior análise crítica a partir do conceito marxiano 

de ideologia. A reprodução dos fundamentos do direito penal pela doutrina penal 

tradicional constitui uma manifestação ideológica na medida em que incorre no idealismo 

sem cotejo com a história e generaliza aspectos particulares do fenômeno. Como 

consequência, oculta-se o papel do direito penal na reprodução das condições sociais de 

desigualdade e do racismo, de maneira a contribuir para a dominação de classe. Diante 

do quadro ideológico, cumpre fundar uma prática social transformadora que tenha como 

horizonte o fim da ideologia, e no presente a construção de uma política criminal que não 

a reproduza. 

 

Palavras chave: Ideologia – teorias da pena – garantismo – marxismo. 
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ABSTRACT 

 

This research aims to critically analyze the foundations of modern criminal law in the 

light of the notion of ideology. In this way, the theoretical trajectory of the formation of 

the concept of ideology in Karl Marx's line of thought and later the main interpretations 

of the concept within Marxism are analyzed. After rejecting the currents of thought that 

deny the concept of ideology, the original Karl Marx formulation of ideology is rescued 

as an ahistorical and idealist construction that conceals, inverts and naturalizes a situation 

of injustice with the function of preserving relations of domination. Later it shows how 

the German and Brazilian criminal doctrines reproduce the foundations of criminal law 

for then critically analyze the Marxist concept of ideology. The reproduction of the 

foundations of criminal law by traditional penal doctrine constitutes an ideological 

manifestation as it incurs idealism without comparison with history and generalizes 

particular aspects of the phenomenon. As a consequence, the role of the criminal law in 

the reproduction of social conditions of inequality and racism, in order to contribute to 

class domination, is hidden. At this ideological framework, it is necessary to establish a 

transformative social practice whose final aim is to end the ideology, and at present will 

build a criminal policy that does not reproduce it. 

  

Keywords: Ideology – Theory of the penalty – Guarantism – Marxism. 
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RESUMEN 
 

 

El presente trabajo tiene por objetivo analizar críticamente los fundamentos del derecho 

penal moderno a la luz del concepto de ideología. En ese paso, se analiza el recorrido 

teórico de la formación del concepto de ideología en el pensamiento de Karl Marx y, 

posteriormente, las principales interpretaciones del concepto en el seno del marxismo. 

Después de rechazar las corrientes de pensamiento que niegan el concepto de ideología, 

se rescata la formulación original de Karl Marx de la ideología como construcción 

ahistórica e idealista que oculta, invierte y naturaliza una situación de injusticia con la 

función de preservar las relaciones de dominación. A continuación, se expone la forma 

como la doctrina penal alemana y brasileña reproducen los fundamentos del derecho 

penal para el posterior análisis crítico a partir del concepto marxiano de ideología. La 

reproducción de los fundamentos del derecho penal por la doctrina penal tradicional 

constituye una manifestación ideológica en la medida en que incurre en el idealismo sin 

cotejo con la historia y generaliza aspectos particulares del fenómeno. Como 

consecuencia, se oculta el papel del derecho penal en la reproducción de las condiciones 

sociales de desigualdad y del racismo, de manera a contribuir a la dominación de clase. 

Ante el cuadro ideológico, hay que fundar una práctica social transformadora que tenga 

como horizonte el fin de la ideología, y en el presente la construcción de una política 

criminal que no la reproduzca. 

 

 

Palabras clave: Ideología - teorías de la pena - garantismo – marxismo. 
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INTRODUÇÃO 

 

 
O direito penal moderno foi fundado sob as ideias centrais de contenção do poder 

absoluto do Estado sobre a liberdade dos cidadãos e na necessidade de prevenir as 

condutas mais graves para a convivência social. No seio do Iluminismo, tais ideias 

inauguraram um sistema racional de intervenção punitiva no Estado de Direito que se 

formava, cujo respeito à ideia de igualdade faria com que a mencionada conduta estatal 

se verificasse sem discriminações ou privilégios. 

Dessa forma, o direito penal moderno surge como um bem para os cidadãos, seja 

pela proteção contra a interferência arbitrária do Estado, seja pela prevenção das condutas 

socialmente mais danosas para o conjunto da sociedade. Em Dos Delitos e Das Penas1, 

Cesare Bonesana, o Marquês de Beccaria, formula as bases fundamentais do direito penal 

moderno, racionalmente construído de acordo com os propósitos filosóficos da vitoriosa 

burguesia revolucionária. 

Com efeito, uma das ideias mais difundidas e hegemônicas na sociedade como 

um todo é justamente a de que o direito penal protege a sociedade diante dos fatos 

criminosos, motivo pelo qual sua intervenção deve ser cada vez maior e mais dura para 

resolver os problemas que afligem o corpo social. A despeito de não ser um fenômeno 

recente, o apelo à intervenção penal é cada vez mais frequente e disseminado na 

sociedade.  

Para além do senso comum cotidiano, este conjunto de ideias que Alessandro 

Baratta denominou como ideologia da defesa social2, encontra força igualmente no meio 

acadêmico. De fato, o pensamento hegemônico no campo científico do direito penal segue 

desenvolvendo a ideia da prevenção criminal como um dos fundamentos do direito penal 

moderno ao lado do preceito liberal de promoção da liberdade individual frente ao arbítrio 

Estado.  

                                                
1 Cf. BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas. Tradução Lucia Guidicini, Alessandro Berti Contessa. 
2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1997. 
2 Cf. BARATTA, Alessandro. Criminologia crítica e crítica do direito penal: introdução à sociologia do 
direito penal. 3. ed. Tradução de Juarez Cirino dos Santos. Rio de Janeiro: Revan, 2002, p. 41 et seq.  



As ideias fundamentais da edificação do direito penal moderno constituem 

elaborações dotadas de notável consistência no plano lógico, tanto que representam o 

pensamento dominante no âmbito dos estudos jurídico-penais. Desde a elaboração e 

consolidação na reação iluminista ao Antigo Regime os fundamentos do direito penal são 

reproduzidos positivamente pela doutrina penal.  

Com efeito, alerta Juarez Tavares que: 

 

Não existe sistema penal em um Estado, não importa que receba o adjetivo de 

democrático ou não, sem sua subordinação a duas condições inalienáveis: ao mito da 

proteção e à ideologia da repressão, respectivamente, vinculados ao bem jurídico, como 

expressão do bem comum, e à pena, como garantidora da ordem.3 

 

 

Todavia, se no plano teórico as ideias encontram-se consolidadas, o seu confronto 

com as relações sociais concretas não costuma fazer parte dos estudos levados a cabo 

pelos penalistas, que ao longo da história dedicaram-se primordialmente à elaboração 

dogmática das categorias do crime, o que, não por acaso, resultou na teoria do delito como 

o conjunto teórico mais refinado do campo do direito como um todo.  

Com efeito, se as categorias da teoria do delito passaram por profundas 

transformações desde as elaborações sistemáticas iniciais na doutrina alemã, os 

fundamentos propriamente ditos do direito penal são comumente mencionados pelos 

penalistas sem maiores problematizações, como pressupostos, sem cotejo com a sua 

manifestação concreta e sem a devida historicidade do fenômeno. A evolução histórica 

da teoria do delito e o conceito de crime não são objetos da crítica da presente tese - que 

se restringe às ideias de prevenção criminal e garantia em face do Estado -, mas ingressam 

no trabalho para demonstrar a diferença de tratamento que receberam ao longo da história 

em relação aos fundamentos do direito penal que são efetivamente o objeto da crítica.  

A tarefa de cotejar a manifestação do direito penal com a realidade concreta ficou 

historicamente a cargo da criminologia, que, no entanto, possui no campo acadêmico 

                                                
3 TAVARES, Juarez. Mito e ideologia: objetos não manifestos no sistema penal. In.: COUTINHO, 
Jacinto Nelson de Miranda. Direito e Psicanálise: interseções a partir de O Senhor das Moscas de 
Willian Golding. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 172.  



contato insuficiente com a esfera jurídico-penal, por mais estranho que isso possa parecer. 

Para comprovar tal fato, basta consultar a quase inexistente utilização dos conceitos e 

bibliografia criminológicas na obra dos mais influentes professores de direito penal da 

contemporaneidade.  

Os estudos criminológicos críticos foram responsáveis por uma verdadeira 

revolução no campo das ciências criminais, pois colocaram em xeque ideias consolidadas 

de tal maneira que a própria legitimidade do direito penal passou a figurar como objeto 

de constante questionamento. A confrontação dos fundamentos declarados do direito 

penal moderno com a sua manifestação na realidade social concreta revelou que as ideias 

outrora sedimentadas no plano lógico-abstrato, na verdade, não se mantêm em sua 

integralidade quando aplicadas na vida real. 

Tal fato não é incomum na explicação de outros fenômenos sociais, motivo pelo 

qual no campo da filosofia desenvolveu-se o conceito de ideologia, que trata justamente 

de um conjunto de ideias que se desenvolve no plano lógico-abstrato, sem a devida 

relação com a realidade concreta e que, na verdade, oculta esta realidade e mantém apenas 

uma situação de aparência. 

 Ao mesmo tempo em que é um dos conceitos filosóficos mais importantes e com 

maior desenvolvimento e acúmulo teórico nos últimos dois séculos, a ideologia é também 

cercada de ambiguidades e significados4. O termo ideologia possui dois significados 

principais: a) significado fraco, cujo sentido se assemelha ao de um ideário, ou seja, um 

conjunto de ideias, valores e crenças políticas com função de orientar comportamentos 

coletivos relativos à ordem pública; b) significado forte, que designa um ideário histórico, 

social e político que oculta a realidade, de maneira a assegurar e manter a exploração 

econômica, a desigualdade social e a dominação política5.  

O conceito forte é aquele que possui a maior importância teórica como um 

conceito crítico e negativo, cujo desenvolvimento se deve principalmente a Karl Marx e 

                                                
4 LÖWY, Michel. As aventuras de Karl Marx contra o Barão de Münchhausen: marxismo e 
positivismo na sociologia do conhecimento. Tradução Juarez Guimarães e Suzane Felicie Léwy. 9. ed. São 
Paulo: Cortez, 2009, p. 12. 
5 Cf. CHAUÍ, Marilena. O que é ideologia. 2. ed. São Paulo: Brasiliense, 2001, p. 7; KONDER, Leandro. 
A questão da ideologia. São Paulo: Companhia das Letras, p. 10.  



Friedrich Engels em A Ideologia Alemã6. A despeito de sua utilização frequente no senso 

comum, o conceito fraco é neutro e não possui a riqueza científica do conceito que se 

adota na tese.  

A adoção do conceito por Marx deriva da sua crítica ao idealismo alemão nos 

escritos de 1843 a 1847, notadamente aos pensadores alemães posteriores a Hegel, contra 

quem Marx e Engels dirigiram suas críticas e formularam o conceito d’A Ideologia 

Alemã. A separação entre a produção das ideias e as condições sociais e históricas nas 

quais elas são produzidas é o eixo central da elaboração do conceito de ideologia. 

Com efeito, tomar as ideias como independentes da realidade histórica e social é 

um traço marcante da ideologia, que desconsidera que é a referida realidade que torna 

compreensíveis as ideias e a sua capacidade para explicar a própria realidade que a 

provoca. Quando o autor não percebe a raiz histórica de suas ideias e imagina que elas 

são verdadeiras para todos os tempos e lugares, está efetivamente no caminho de produzir 

uma ideologia7. Nesse sentido, nos parece que os fundamentos do direito penal nas ideias 

centrais de contenção do poder do Estado sobre a liberdade dos cidadãos e na necessidade 

de prevenir as condutas mais graves para a convivência social trilham semelhante 

caminho. 

Um fator fundamental da produção da ideologia é que as condições sócio-

históricas muitas vezes condicionam a elaboração científica derivada exclusivamente da 

especulação metafísica, que pode parecer fruto único do esforço intelectual. A teorização 

ideológica é muitas vezes uma consequência das contradições sociais reais, e não 

simplesmente um ocultamento da realidade realizado proposital e conscientemente pelos 

sujeitos envolvidos. 

O conceito de ideologia é negativo e restrito: a) negativo porque compreende uma 

distorção na representação errônea das contradições sociais; b) restrito porque não 

abrange qualquer tipo de distorção ou erro, não se trata de uma relação entre verdadeiro 

ou falso. Assim, as distorções ideológicas não podem ser simplesmente superadas pela 

crítica, mas pela resolução das contradições reais que a originaram8. Assim, não se trata 

                                                
6 MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. A ideologia alemã: crítica da mais recente filosofia alemã em seus 
representantes Feuerbach, B. Bauer e Stirner, e do socialismo alemão em seus diferentes profetas (1845-
1846). Tradução Rubens Enderle, Nélio Schneider, Luciano Cavini Martorano. São Paulo: Boitempo, 2007. 
7 CHAUÍ, Marilena, cit., p. 13. 
8 BOTTOMORE, Tom. Dicionário do pensamento marxista. 2. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2012, p. 271. 



apenas de identificar a esclarecer um discurso ideológico, mas de transformar a própria 

realidade. 

Tal qual caracterizado acima, o conceito de ideologia tem um campo fértil de 

análise no estudo dos fundamentos do direito penal. Isso porque tais fundamentos são 

explicitados e defendidos como válidos para qualquer tempo e local, não costumam ser 

cotejados com a sua manifestação na realidade concreta e igualmente não parecem 

corresponder com as manifestações reais de sua incidência, o que pode servir para ocultar 

uma relação de dominação. Desta maneira, a tese pretende demonstrar se o conceito de 

ideologia se aplica no direito penal, bem como examinar como se verifica esse processo 

e as consequências políticas e sociais da ideologia penal.  

 Para tanto, o trabalho adota uma perspectiva da totalidade, incomum no estudo 

jurídico tradicional. A produção acadêmica no campo jurídico brasileiro não se destaca 

propriamente por trabalhos de caráter transdisciplinar ou que ultrapassem o método 

dogmático. Nesse sentido, outras áreas do conhecimento como a história e até mesmo a 

criminologia costumam ter pouca influência no estudo do direito penal já que a pesquisa 

jurídica ainda tem no juspositivismo um traço característico.  

Com efeito, o positivismo jurídico reduz o direito às normas postas e o seu estudo 

às técnicas para resolver os conflitos com o manejo delas. As referências sobre justiça e 

legitimidade são avaliadas a partir de aspectos formais e, por isso, o fenômeno jurídico 

fica dissociado de suas determinações materiais, o que leva o jurista a deixa de lado 

questionamentos acerca das causas sociais e históricas do direito. Assim, o purismo 

formalista proclamado pelo positivismo jurídico conduz a uma identificação da justiça 

com a ordem jurídica posta. 

 No campo do direito penal a influência do positivismo jurídico elevou a legalidade 

ao fundamento de sua legitimidade, de modo a determinar que o seu estudo fosse 

concentrado nas técnicas de sua aplicação, mais propriamente na dogmática das técnicas 

e pressupostos de sua incidência. Por tal motivo, todo estudo que não se restrinja à 

dogmática penal costuma ser deslocado para fora do direito penal.  

 A análise crítica dos fundamentos do direito penal é parte de seu objeto de estudo 

que não pode ficar restrito ao método dogmático. Cabe também – e principalmente – ao 

penalista o estudo dos fundamentos de existência de sua própria disciplina. E para tanto 

a perspectiva da totalidade, com elementos que perpassam a criminologia, história, 



filosofia, sociologia e a economia política, afigura-se como opção metodológica 

essencial.  

As relações do direito penal com as demais ciências humanas são de todo 

insuficientes no domínio acadêmico hegemônico. Contudo, o avanço no pensamento 

penal crítico nos últimos anos abre caminhos para vertentes opostas ao positivismo 

jurídico, como a inaugurada por Karl Marx. Embora em todos os demais campos das 

ciências sociais tal vertente esteja sempre viva e presente nos trabalhos de cunho crítico, 

no âmbito do direito sua apropriação é verdadeiramente escassa. No campo das ciências 

criminais, o marxismo encontra-se presente de maneira geral apenas na chamada 

criminologia crítica, mas há espaço igualmente para reflexões jurídico-penais a partir 

desse campo teórico, o que se propõe no presente trabalho a partir do conceito de 

ideologia.  

A análise dos fundamentos do direito penal a partir do conceito marxiano de 

ideologia demanda, de fato, um profundo estudo sobre as bases de ambos. Assim, a parte 

inicial do trabalho perpassa por todo o desenvolvimento do conceito, que é caracterizado 

por inúmeras controvérsias e significados, como se pode observar da citação 

exemplificativa no início da obra fundamental de Terry Eagleton, que traz dezesseis 

sentidos atribuídos normalmente ao conceito9. Na esteira do destacado intelectual 

britânico, mais importante do que forçar uma reunião dos diversos pontos de vista sobre 

o conceito em alguma “Grande Teoria Global”, “é determinar o que há de valioso em 

cada uma delas e o que pode ser descartado”10 no seu confronto com os fundamentos do 

direito penal. 

 Como o conceito perpassa toda a obra de Marx e de um grande número de 

filósofos que o seguiram, a pesquisa demanda um conhecimento de todo o conjunto 

teórico no qual a discussão sobre a ideologia está inserida, pois não se trata de um 

conceito simples cuja aplicação à questão penal se dê de maneira neutra e mecânica, mas 

que demanda uma especial complexidade analítica. 

Apesar dos dezesseis sentidos do termo trazidos por Eagleton e da obra em quatro 

volumes dedicados exclusivamente ao conceito por Jorge Larraín, há um consenso dos 

                                                
9  EAGLETON, Terry. Ideologia: uma introdução. Tradução Silvana Vieira e Luís Carlos Borges. São 
Paulo: Editora UNESP: Boitempo, 1997, p. 15.  
10 Idem.  



próprios autores de que as principais discussões sobre ele ficam no entorno da obra de 

Karl Marx. Assim, a delimitação metodológica do presente trabalho restou definida na 

análise do conceito dentro do espectro do marxismo.  

O primeiro capítulo do trabalho é dedicado ao surgimento do conceito e seu 

desenvolvimento ao longo de toda a obra de Marx. As transformações, permanências e 

controvérsias sobre o conceito na obra do autor demandam um especial cuidado analítico, 

especialmente porque há uma série de ambiguidades, além de se distribuir ao longo de 

sua obra de modo não linear entre os diferentes períodos de sua evolução teórica, faltando 

até mesmo sua menção expressa em escritos importantes para o seu entendimento.  

No segundo capítulo foram analisadas as principais linhas interpretativas do 

conceito de ideologia dentro da tradição marxista. A exposição das profundas construções 

de Antonio Gramsci, György Lukacs e Louis Althusser, que traduzem leituras distintas 

sobre a ideologia, apresente capital importância para o esclarecimento do conceito 

adotado na tese, visto que não há um conceito único de ideologia no marxismo.  

Ainda no segundo capítulo foram expostas as duas principais linhas de negação 

do conceito de ideologia, representadas por Daniel Bell e Michel Foucault. O primeiro 

elaborou uma negação teórica que formou escola e foi a principal corrente de embate 

frontal contra a categoria. Já o pensamento de Michel Foucault mereceu específica 

abordagem em razão de constituir uma referência teórica de grande amplitude nas 

ciências criminais na contemporaneidade, de modo que a incompatibilidade do conceito 

de ideologia com seu pensamento merece especial registro. Por fim, revelamos a tomada 

de posição sobre o conceito a ser adotado no trabalho, que implicou justamente o retorno 

ao conceito marxiano. 

 No terceiro capítulo realizou-se uma exposição fotográfica da forma como a 

doutrina penal alemã e brasileira reproduzem os fundamentos do direito penal moderno 

desde a obra de Cesare Beccaria. Para tanto foram feitas algumas opções metodológicas 

que demandam uma explicação inicial. A escolha dos tratadistas alemães se deu pela 

importância da doutrina penal alemã na construção e nas transformações do pensamento 

penal no sistema romano-germânico. A despeito da grande influência exercida pelo 

pensamento italiano na formação da doutrina brasileira, as principais transformações na 

história do conhecimento penal advieram do pensamento alemão por meio da 

incorporação filosófica dos seus principais tratadistas. Além disso, atualmente todas as 



principais questões do debate penal envolvem o pensamento produzido nas universidades 

alemãs. 

 Além disso, as obras trabalhadas no capítulo terceiro foram de caráter geral. No 

caso alemão, por meio dos tratadistas, enquanto no Brasil foram as obras de caráter geral 

de cada período histórico. Isso porque tais obras são as mais utilizadas no ensino do 

direito penal e, portanto, as que têm o maior potencial de reprodução ideológica. Com 

efeito, os manuais de direito penal são instrumentos difusão teórica que concorrem para 

a difusão ideológica do saber penal e permitem compreender o estado de desenvolvimento 

dos institutos dogmáticos que são reproduzidos nos argumentos de autoridade da prática 

judicial11 e, especialmente, no ensino da disciplina. Em razão de seu papel e sua ligação 

com a ideologia, as obras de caráter geral, sobretudo manuais, foram a opção 

metodológica que melhor se aplica ao objetivo do trabalho. 

 Na exposição da doutrina brasileira até a edição da Constituição de 1988 não 

houve maiores dificuldades na eleição dos autores de maior influência teórica. Contudo, 

após esse marco temporal houve no Brasil uma profusão de manuais de direito penal sem 

precedentes em nossa história editorial. Dentre eles, há perfis variados, desde livros 

destinados a concursos públicos a obras com efetiva qualidade teórica. A eleição realizada 

teve por critério os manuais de professores doutores vinculados a universidades e que 

figurem entre os livros mais editados: Cezar Roberto Bitencourt (23 edições), Luiz Regis 

Prado (17 edições) e Guilherme de Souza Nucci (16 edições). Além destes, em razão de 

sua influência no período anterior à Constituição e por ser professor da Universidade de 

São Paulo, instituição na qual se elabora a presente tese, a obra de Miguel Reale Júnior 

também foi explorada.  

 Na última parte do terceiro capítulo foram excepcionadas as duas obras críticas 

que não reproduzem os fundamentos do direito penal da mesma forma que os demais 

autores trabalhados. Por evidente não são os únicos autores críticos, mas os autores 

críticos que possuem manuais de direito penal publicados, segundo o padrão eleito em 

todo o capítulo.  

 O quarto capítulo se destina à verificação do caráter ideológico dos fundamentos 

do direito penal moderno. Para isso, o conceito foi trabalhado nas características que o 

                                                
11 Cf. PRANDO, Camila Cardoso de Mello. A primeira fase da dosimetria penal: entre os dados de 
seletividade do controle penal e a realização do princípio da estrita legalidade. Revista Brasileira de 
Ciências Criminais, vol. 136, 2017, p. 15. 



constituem e aplicado à exposição dos fundamentos do direito penal realizada no terceiro 

capítulo. Assim, ao final do quarto capítulo já é possível constatar que os fundamentos 

do direito penal moderno são ideológicos.  

 No quinto capítulo são expostas as consequências do caráter ideológico dos 

fundamentos do direito penal, quais sejam suas ocultações, inversões e naturalizações, 

que fazem daqueles verdadeiros instrumentos de reprodução das desigualdades sociais e 

de manutenção da ordem social existente. Por fim, são expostos os limites e 

possibilidades de enfrentamento da ideologia penal, tanto na esfera jurídica, quanto no 

debate político, que cada vez mais demanda a sua presença. 

   

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSÃO 

 

 

1. O direito penal moderno foi edificado após a vitória da burguesia revolucionária 

e Cesare Beccaria formulou as suas bases fundamentais com um discurso racionalmente 

construído de acordo com os propósitos filosóficos do iluminismo. Os dois fundamentos 

centrais de existência do direito penal moderno são a garantia do cidadão em face do 

arbítrio estatal e a prevenção criminal.  

 

2.  Nessas bases o direito penal moderno surge como um bem para a sociedade e seus 

fundamentos são hegemônicos tanto no campo acadêmico quanto no senso comum, 

motivo pelo qual o reclamo por sua incidência é cada vez mais acentuado. Todavia, a 

reprodução dos fundamentos do direito penal pela doutrina ao longo da história não foi 

confrontada com as relações sociais concretas. Quando tal confronto passou a ser 

realizado, especialmente por estudos criminológicos críticos, revelou-se que as ideias 

outrora sedimentadas no plano lógico-abstrato, na verdade, não se mantêm em sua 

integralidade quando aplicadas na vida real. 

 

3. No campo da filosofia o conceito de ideologia foi elaborado por Karl Marx e 

Friedrich Engels justamente para a crítica das ideias que se desenvolvem no plano lógico-

abstrato e que não possuem correspondência com a realidade de modo a ocultá-la. Desde 

os primeiros escritos de Marx, como a crítica à teoria do Estado de Hegel, em 1843, os 

elementos materiais do futuro conceito já se mostravam presentes de forma embrionária, 

uma vez que se fundou na crítica ao logicismo que concebe a ideia como efetiva criadora 

da realidade. As noções de fuga da realidade e sua consequente mistificação, ainda que 

não intencional, já se afiguravam presentes de maneira incipiente desde seus primeiros 

escritos. 

 

4. N’A Ideologia Alemã o conceito de ideologia é desenvolvido no seio do 

materialismo histórico. Para Marx e Engels, ideias e atividade material são indissociáveis, 

e o isolamento de certas ideias da realidade concreta cumprem o papel de sustentar a 



ordem estabelecida. O conceito de ideologia relaciona-se a uma prática material limitada 

que gera ideias que distorcem ou ocultam as contradições sociais no interesse da classe 

dominante. A origem da produção das ideias não é o fundamental para edificar uma 

relação de dominação, mas sim que seja dada ao conjunto de ideias de interesse das 

classes dominantes a forma de universalidade, apresentando-as de maneira racional e de 

validade universal. Os autores destacam, ainda, que o descortinar da crítica ideológica é 

insuficiente por si só para a mudança do quadro distorcido, de modo que a crítica da 

ideologia leva necessariamente à prática humana que possibilite a superação das 

contradições apresentadas no pensamento ideológico. 

 

5. A despeito das controvérsias acerca do sentido atribuído à ideologia por Marx no 

Prefácio de 1859, o sentido do conceito não se altera na essência, revelando apenas uma 

sofisticação até culminar em um contexto mais complexo de ocultação da essência pela 

aparência, que agora se revela constitutivo da própria realidade que se apresenta na 

sociedade capitalista.  

 

6. No pensamento marxista o conceito sofreu alterações e distintas interpretações. 

No contexto revolucionário russo, Vladimir I. Lênin confere outro sentido ao conceito, 

que passa a ser definido por sua conexão com os interesses de uma classe situada no 

campo de luta teórica no qual se expressam os interesses de classe. O conceito não retrata 

mais a distorção do conhecimento para a manutenção de uma estrutura de dominação, 

mas um conjunto de ideias representativo dos interesses de determinada classe social.  

Sua concepção influencia diversos autores que, como ele, não tiveram acesso a obras 

fundamentais de Marx publicadas postumamente. 

 

7. Antonio Gramsci elaborou o conceito de ideologia como um sistema de ideias ou 

visões de mundo que estão implicitamente presentes em todas as manifestações da vida 

coletiva e individual. Para o marxista sardo, a ideologia é um mecanismo capaz de inspirar 

ações concretas e dar orientações para essas ações, um conceito positivo concebido como 

uma unidade entre visão de mundo e suas correspondentes normas de conduta. Por sua 

vez, György Lukács destacou inicialmente que dinâmica social dominada pela lógica do 

capital empreende uma apresentação da realidade de forma fragmentada, que acaba por 



se constituir em fonte de distorção ideológica. Em seus escritos da maturidade destacou 

a ideologia a partir de sua função social de incidência nos conflitos de ordem social. Outro 

autor de destacada influência no conceito de ideologia foi Louis Althusser, para quem a 

ideologia é uma relação imaginária dos indivíduos com suas relações reais de existência 

que supõe um mau reconhecimento da relação real e tende a enxergar sua entrega como 

uma escolha livre. A ideologia para o marxista francês tem uma existência material em 

aparelhos, rituais e práticas e opera reproduzindo as condições de produção e consegue 

isso interpelando os indivíduos e construindo-os em sujeitos obedientes ao sistema. 

 

8. A partir da década de 1960 alguns sociólogos passaram a negar expressamente o 

conceito de ideologia, como Daniel Bell, para quem a ideologia perdeu sua razão de 

existir com o desenvolvimento do Estado de Bem-Estar Social e a elevação da renda dos 

trabalhadores, de modo que as aspirações de transformação social não faziam mais o 

mesmo sentido. Michel Foucault também nega o conceito de ideologia, mas por razões 

epistemológicas. Para o filósofo francês o conhecimento não pode obedecer a qualquer 

padrão previamente assentado que não seja a dinâmica de poder que se insere na 

emergência de cada discurso particular. O pensamento de Foucault, notadamente em sua 

genealogia, ao relativizar a verdade e recusar a noção de totalidade, se torna incompatível 

com a noção de ideologia. 

 

9. Apesar da tentativa de sua invalidação teórica, sua importância se afigura ainda 

mais determinante na atual quadra histórica. Por mais interessantes que tenham sido as 

construções marxistas da ideologia, o retorno às elaborações de Marx revela o 

reconhecimento da maior riqueza do conceito por ele elaborado. Com efeito, Marx propôs 

uma forma de entender a determinação da consciência por meio da prática material 

humana, cuja insuficiência faz projetar formas ideológicas de consciência. A ideologia se 

apresenta como um conceito restrito, por não incluir todo tipo de erro nem toda ideia da 

classe dominante, e histórico, na medida em que depende da evolução das contradições 

sociais. Seu principal mecanismo de funcionamento é a apresentação daquilo que é 

particular como se fosse universal e daquilo que é histórico como se fosse natural, 

enquanto sua função é a de garantir a reprodução das relações sociais vigentes. Por fim, 

Marx caracteriza a ideologia como um fenômeno prático, que enquanto tal só pode ser 

superado por meio da prática transformadora da realidade na qual é produzida.  



 

10. Os fundamentos do direito penal moderno expostos por Beccaria no século XVIII 

foram reproduzidos sem grandes transformações pela doutrina penal ao longo de sua 

formação. Na doutrina alemã, a despeito do grande desenvolvimento das categorias do 

delito, que se apoiaram em importantes correntes filosóficas, as ideias de garantia do 

cidadão em face do Estado e a prevenção criminal não sofreram grandes transformações. 

Movimento semelhante foi realizado pela doutrina penal brasileira desde sua formação 

até os manuais contemporâneos, em que a transposição do pensamento europeu para 

nossa realidade espelhou a reprodução dos fundamentos do direito penal sem cotejo com 

a realidade local, com a história e com as relações materiais de produção da vida social.  

 

11. Ao dissecar o conceito de ideologia em seus elementos fundamentais, é possível 

dizer que a doutrina penal tradicional incorre em todos eles ao reproduzir os fundamentos 

do direito penal. Desde o século XVIII, sem profundas alterações estruturais, os 

fundamentos do direito penal são reproduzidos de maneira contínua e substancialmente 

semelhante, sem sua verdadeira historicização. Com apoio da economia política da pena 

foi possível demonstrar que o papel desempenhado pela pena possui relações estreitas 

com as transformações que sofreu o capitalismo ao longo da história, notadamente a tarefa 

de controle social das classes vulneráveis. Contudo, a pena é apresentada pela doutrina 

penal tradicional como um fenômeno a-histórico e perene, sem conexão com as 

transformações históricas da vida social. Por outro lado, o direito penal também é tido 

como uma garantia em face do Estado independentemente do regime jurídico e político 

desse Estado, seja qual for o conteúdo de suas normas e sem qualquer relação com a 

formação histórica do capitalismo. 

 

12. O idealismo é outra característica presente na reprodução dos fundamentos do 

direito penal pela doutrina hegemônica. Referida reprodução revela uma apreciação do 

direito sem suas raízes no mundo e sem qualquer confrontação com a realidade concreta. 

As ideias centrais que fundamentam o direito penal são consideradas como verdades 

imanentes, resultado da racionalidade no pensamento, sem que se necessite verificar a 

correspondência no plano de sua incidência na realidade da vida social. Com efeito, os 

fundamentos do direito penal são apresentados sem qualquer apoio em estudo científico 

que comprove suas funções declaradas. Não há na obra da doutrina penal hegemônica a 



confrontação da noção de prevenção criminal com as variações nos índices de 

encarceramento ou com o papel exercido pela prisão. Da mesma forma, não há 

questionamentos sobre a função de garantia do direito penal, se de fato cumpre esse papel 

e em qual medida, assim como não há análises sobre outros papeis que igualmente possa 

exercer. A doutrina penal tradicional reproduz um pensamento que se propõe criador da 

realidade e que concebe os fundamentos do direito penal como verdades imanentes, 

resultado da racionalidade no pensamento e expressão de uma ordem intrínseca à natureza 

das coisas. 

 

13. Outra característica do pensamento penal tradicional que o qualifica como 

ideológico é a transformação de ideias particulares em universais, a representação do 

particular como o todo dos fenômenos. As funções declaradas da pena que são, em sua 

maior parte, comprovadamente falsas, e que muito excepcionalmente podem ter parte de 

suas finalidades alcançadas, são reproduzidas de maneira generalizada como um conjunto 

teórico harmônico e naturalizado. Por outro lado, o fundamento de garantia do direito 

penal é reproduzido como sua própria razão de existência, mostrando apenas parte do 

fenômeno e de forma acrítica como um avanço civilizatório em si mesmo. O direito penal, 

então, é reproduzido como essencialmente justo e legítimo.  

 

14. O procedimento ideológico tem como resultado a ocultação do verdadeiro 

fenômeno, o que impede que as suas determinações fundamentais sejam percebidas e 

devidamente compreendidas. Outras consequências são a naturalização das contradições 

do objeto e inversões que apresenta na sua exposição. Ao representar a pena 

exclusivamente de maneira positiva, como um bem, a doutrina penal tradicional acaba 

por ocultar o modo real de exercício do poder punitivo, com seu poder de vigilância e, 

sobretudo, com os deletérios efeitos da pena sobre o indivíduo. As funções da pena são 

apresentadas de maneira inversa aos seus reais efeitos e naturalizam uma situação de 

estrutural incapacidade de realização com consequências drásticas sobre a vida humana. 

 

15. Os procedimentos de ocultar, inverter e naturalizar são também verificadas na 

exposição do fundamento de garantia do cidadão em face do Estado. A exposição 

positivista desse fundamento do direito penal acaba por confundir a legalidade com a 



justiça, de maneira a ocultar uma série de características estruturais da manifestação 

concreta do direito penal, notadamente o caráter de classe da seletividade penal e o seu 

modo de operar calcado no racismo estrutural em sociedades como a brasileira. A 

legitimação do sistema penal pela reprodução acrítica da ideia de garantismo naturaliza o 

sistema penal como mecanismo de reprodução das desigualdades e do racismo, além de 

sua função de garantia da ordem vigente. 

 

16. A demonstração do caráter ideológico dos fundamentos do direito penal é vital 

para sair no nível das aparências e buscar a essência do direito penal a partir do cotejo 

com o conjunto das relações sociais. A ideologia penal tal qual caracterizada revela a 

necessidade de superação do paradigma positivista na reprodução e ensino dessa 

disciplina. No âmbito teórico, a negação das teorias positivas da pena e a exposição dos 

limites do garantismo penal mostraram a insuficiência da teoria penal tradicional e o seu 

papel na reprodução das condições de dominação de classe. A reprodução dos 

fundamentos do direito penal moderno pela doutrina tradicional fica caracterizada como 

um instrumento ideológico de sustentação de um mecanismo ilegítimo de controle social 

punitivo. 

 

17. O conceito marxiano de ideologia movimenta a crítica da ideologia para a prática 

humana que possibilite a superação do seu caráter ideológico. Se a fonte material da 

ideologia reside nas relações sociais distorcidas, é por meio da ação prática de 

transformação dessa realidade que se torna possível superar a ideologia. Se o direito penal 

é, dentre outros, um dos pilares de sustentação da ordem capitalista, as estratégias de 

superação de vigente modo de produção da vida social devem passar também pelo 

enfrentamento do direito penal e sua abolição. O abolicionismo penal deve ser encarado 

dentro da luta pela superação do capitalismo, no horizonte da práxis social que vai além 

do próprio direito penal. Porém, enquanto o capitalismo constituir-se como forma social 

dominante de produção e reprodução da vida em todas as suas dimensões, o horizonte 

político é de resistência e limitação do poder punitivo do Estado.  

  

18. Sem perder de vista o horizonte de superação do direito penal, o enfrentamento 

da questão penal na contemporaneidade deve ser pautado pela contenção do poder 



punitivo do Estado sem a reprodução de seus fundamentos ideológicos. Nesse sentido, é 

preciso apoiar a edificação de medidas fundadas na negação da ideologia penal e forjadas 

em uma política criminal de redução de danos e dores. 
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