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1. Introdução 

o discurso jurídico do casamento, 
construção, do modo como opera efeitl 
jurídico brasileiro parte de duas premis~ 

delas o direito civil cunhado pela burgu 
de, do qual o movimento das codificaçõ' 
nifestação 1

. A outra, a forte influência d 
cristã nos últimos dois mil anos no Ocil 
qual a Igreja Católica, dominante do l~ 

terrestre, dita regras de convivência e pI 

I De acordo com os ensinamentos de Antoni( 
se pode ter uma visão ampla de uma determina. 
direito sem que se identifique a que tipo de org 
vinculado e que espécies de relações estruturais 
de interesses ele reproduz. No caso do direito es 
do pela sociedade moderna, é possível notar a StH 

de sociedade emergente (a burguesa), com o me 
rial (a economia capitalista) I com a hegemonia i 
dividualista) e com a forma de organização institl 
tado Soberano), configurada na dominação rac 
cia). Todas essas estruturas foram compatibiliz: 
de um paradigma jurídico marcado pelo monis 
pela racionalidade formal, pela certeza e pel 
WOLKMER, Antonio Carlos. Pluralismo lurí, 
uma nova cultura do Direito. 33 edição. São Pau 
ga, 2001, p. 26. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


