
RESUMO 
 
O presente trabalho tem como tema a igualdade jurídica confrontando o sentido 
estabelecido pela sociedade brasileira para esse valor com o modo como a dogmática 
jurídica construiu sua compreensão. Para comprovar minha hipótese de que a 
sensibilidade jurídica brasileira aceita a compreensão do Direito como instrumento de 
desigualdade e que o modo de agir da dogmática contribuí para isso, farei uma pesquisa 
nos moldes da sociologia do conhecimento, me debruçando sobre os sentidos atribuídos 
ao valor igualdade jurídica ao longo da República brasileira. A forma como a dogmática 
se estabelece, carente de coerência interna e externa, se sustentando em sua 
autoridade científica e racionalidade de suas proposições, torna sua produção opaca aos 
reflexos da experiência social. De outro lado, a má conformação sobre o que é o Direito 
pelo senso comum permite seu uso para legitimar privilégios. Esses dois fatores 
conjugados em uma sociedade estruturalmente hierarquizada emprestam uma elevada 
dose de ambiguidade para a igualdade jurídica. A tese aponta que os usos do conceito 
igualdade jurídica prestam tanto para igualar com o objetivo de anular diferenças 
quanto para desigualar como forma de manutenção de um status social. Os sujeitos 
sociais se utilizam destes dois sentidos de acordo com a conveniência e a dogmática 
insiste em trabalhar o conceito de forma abstrata, sem visualizar esse paradoxo 
existente na nossa sensibilidade jurídica. São estes fatores que ressignificam a igualdade 
jurídica no Brasil tornando-a mais uma alegoria do que um valor fundamental à nossa 
comunidade. 
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ABSTRACT 
The present work has as its theme legal equality, confronting the meaning established 
by Brazilian society for this value with how legal dogmatics built its understanding. To 
prove my hypothesis that the Brazilian legal sensibility accepts the understanding of Law 
as na instrument of inequality and that the way of acting in dogmatics contributed to 
this, I will research the lines of the sociology of knowledge, focusing on the meanings 
attributed to the equality value throughout the Brazilian Republic. The way dogmatics is 
established, lacking internal and external coherence, based on its scientific authority and 
the rationality of its propositions, makes its production opaque to the reflections of 
social experience. On the other hand, the bad conformation about what Law is by 
common sense allows its use to legitimize privileges. These two factors combined in a 
structurally hierarchical society lend a high dose of ambiguity to legal equality. The thesis 
points out that the uses of the concept of legal equality serve both to equalize to cancel 
differences and to unequal to maintain social status. Social subjects use these two 
meanings according to convenience and dogmatic insists on abstractly working the 
concept, without visualizing this paradox existing in our legal sensibility. It is these 
factors that give new meaning to legal equality in Brazil, making it more of an allegory 
than a fundamental value to our community. 
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