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Simpósio: DIREITOS HUMANOS E CULTURA JURÍDICA 

 

RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo, dentro de uma perspectiva de cultura 

jurídica comparada, analisar a criação e aplicação de ações afirmativas no Brasil e nos 

Estados Unidos, com foco para o sistema de cotas raciais, observando como nos dois 

ordenamentos jurídicos a aceitação e os discursos acerca das ações afirmativas se relacionam 

com os valores que as duas culturas referentes à igualdade material e formal no Direito. Para 

tanto, nos baseamos principalmente nos trabalhos do antropólogo Roberto DaMatta, no que 

tange a sua análise comparada entre Brasil e Estados Unidos dos valores de igualdade, das 

relações sociais e do racismo, nos baseando também na bibliografia brasileira e americana 

sobre estes temas. O trabalho pretende analisar como que os dois sistemas legais, em suas leis, 

decisões judiciais e medidas administrativas, criaram e responderam ao sistema de cotas, 

utilizando como base suas culturas jurídicas distintas. O trabalho aponta preliminarmente que 

os dois países seguiram caminhos opostos, apesar de compartilharem a utilização de ações 

afirmativas. Enquanto o Brasil saiu de uma situação de igualdade formal, com a questão racial 

estando ausente da lei, para uma situação, a partir da Constituição de 1988, onde o estado vem 

afirmar a existência de desigualdades raciais, através da criação de medidas concretas por 

parte do executivo e do legislativo para corrigi-las, do qual a criação de sistemas de cotas é o 

maior exemplo; nos Estados Unidos, saiu-se de uma situação de discriminação legal fundada 

na lei, conhecida como Jim Crow, com julgamentos da Suprema Corte reforçando a situação 

de desigualdade, para uma situação de igualdade formal perante a lei, onde a ideia de que 

possa existir uma desigualdade jurídica para corrigir desigualdades materiais é rechaçada pelo 

sistema legal, sendo as cotas raciais para as Universidades Americanas proibidas por este 

motivo. O trabalho relaciona estas duas diferentes trajetórias com as culturas jurídicas dos 

países, entendendo que o Brasil, que possui uma forte tradição hierárquica e não igualitária, 

vê na criação de desigualdades legais a possibilidade da superação de desigualdades materiais, 

e que os Estados Unidos, munidos de um forte valor igualitário, não concebem uma 

diferenciação legal e formal para superar desigualdades materiais. 
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