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RESUMO 

A presente dissertação procurou investigar as consciências históricas que são 

mobilizadas pela Revista Veja no debate sobre as cotas raciais. Para legimitar um 

discurso de não necessidade da política de cotas raciais no Brasil, a revista Veja faz 

inúmeras interpretações sobre o passado, gerando uma ação no presente e 

consequentemente uma espectativa de futuro. Para tanto, utilizaremos a definição 

de Consciência Histórica de Rüsen, que a define como a suma das operações 

mentais com as quais os homens interpretam o passado, para agir no presente e 

criar projeções de futuro. Assim, ao abordar questões como a escravidão e 

miscigenação, o discurso de Veja gera uma ação no presente. O recorte temporal se 

inicia em 2004, quando a UnB, Universidade de Brasília, utiliza pela primeira vez a 

política de cotas raciais para o ingresso de alunos em seu vestibular, e se encerra 

em 2012, quando o STF(Superior Tribunal Federal), julga constitucional o sistema de 

cotas raciais, lei 12.711 de 29 de agosto de 2012, sendo sancionada pela então 

presidente do Brasil, Dilma Rousseff. 

Palavras-Chave:Cotas Raciais, Consciência Histórica, Revista Veja, Didática da 

História. 
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ABSTRACT 

This dissertation investigated the historical thinking that is utilized by Veja magazine 

on the debate about racial quota. Veja’s intention is to deny the need for racial quota 

politics in Brazil, to do so the magazine does many interpretations about the past, 

trying to generate an action in the present and an expectation about the future. To do 

so, we are going to use Rüsen’s definition of historical thinking, he defines it as the 

mental operations that men and women use to understand the past, act in the 

present and build expectations about the future. As the magazine deals with slavery 

and miscegenation, Veja’s speech creates an action in the present. This study goes 

from 2004, the year of the first racial quota politic in UnB, an Brazilian university, for 

student admission. It ends in 2012, when STF (Brazil’s Superior Court) judges as 

favorable the admission of students by racial quota.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

LISTA DE SIGLAS 

ANDIFES: Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino 

Superior. 

ENEM: Exame Nacional do Ensino Médio. 

IBGE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

IMIL: Instituto Millenium. 

INEP: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. 

IPEA: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. 

MEC: Ministério da Educação. 

MSU: Movimento dos Sem-Universidade. 

ONG: Organização Não-Governamental. 

PT: Partido dos Trabalhadores. 

STF: Superior Tribunal Federal. 

SEADE: Sistema Estadual de Análise de Dados. 

UFG: Universidade Federal de Goiás. 

UNB: Universidade de Brasília. 

USP: Universidade de São Paulo. 

UFRJ: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

UFBA: Universidade Federal da Bahia. 

UFSM: Universidade Federal de Santa Maria. 

UFRGS: Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 



11 
 

LISTA DE GRÁFICOS E TABELAS 

Figura 1: Gráfico referente ao perfil dos eleitores da revista Veja segundo a classe 

social ao qual pertence, em porcentagem. 

Figura 2: Gráfico referente ao perfil dos eleitores da revista Veja de acordo com a 

faixa etária, em porcentagem. 

Figura 3: Gráfico referente aos leitores da revista Veja de acordo com as regiões do 

país, em porcentagem. 

Figura 4: Gráfico referente a quantidade de argumentos da revista Veja sobre as 

cotas raciais, de acordo com os anos das publicações, em porcentagem. 

Figura 5: Gráfico referente a quantidade de argumentos da revista Veja, sobre as 

cotas raciais, de acordo com a categoria jornalística, em porcentagem. 

Figura 6: Gráfico referente a opinião sobre as cotas raciais, segundo os textos da 

revista Veja, em porcentagem. 

Tabela 1: Tabela refere-se aos argumentos usados pela revista Veja sobre as cotas 

raciais. 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

SUMÁRIO 

1. INTRODUÇÃO .......................................................................................................... 13 

2. CAPÍTULO 1: REVISTA VEJA: SURGIMENTO, PÚBLICO E PERFIL 

EDITORIA ............................................................................................................................... 20 

2.1. SURGIMENTO DA REVISTA VEJA ...........................................................................  21 

2.2. O PROJETO FALCÃO ....................................................................................................  23 

2.3. O PÚBLICO, O CORPO EDITORIAL E OS JORNALISTAS ..............................  27 

2.4. AS COTAS RACIAIS E A REVISTA VEJA ............................................................... 32 

3. CAPÍTULO 2: A MERITOCRACIA E O DISCURSO LIBERAL .........................  42 

3.1. A SOLUÇÃO PARA NÃO IMPLEMENTAÇÃO DAS COTAS RACIAIS .........  69 

4. CAPÍTULO 3: A CONSCIÊNCIA HISTÓRICA MOBILIZADA PELA REVISTA 

VEJA NO DEBATE SOBRE AS COTAS RACIAIS ............................................................  76 

4.1. NARRATIVAS HISTÓRICAS E A CONSCIÊNCIA HISTÓRICA EXEMPLAR

 ............................................................................................................................................................... 78 

4.2.  NARRATIVAS HISTÓRICAS E O MITO DA DEMOCRACIA RACIAL ........... 83 

4.3. NARRATIVAS HISTÓRICAS E EXPLICAÇÕES CAUSAIS UNILATERAIS100 

4.4.  NARRATIVAS HISTÓRICAS E ABSTRAÇÃO .................................................... 102 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS ......................................................................................... 104 

6. BIBLIOGRAFIA ............................................................................................................... 111 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

1. INTRODUÇÃO 

Um dos grandes desafios desse trabalho é determinar o momento exato 

em que ele nasce, já que o mesmo se confunde com a minha própria constituição 

como ser humano. Leitora da revista Veja desde minha infância e  principalmente na 

adolescência, minha mãe é assinante da revista há mais de trinta anos, fui 

percebendo como o discurso da revista era difundido no meio familiar e 

posteriormente no meio escolar. Percebia que entre debates na minha família e em 

outros lugares, os agumentos publicados pela revista recebiam uma total 

veracidade, e isso sempre me incomodava.  

Ao ingressar numa universidade pública, em 2008, na Universidade 

Federal de Goiás, tive a oportunidade de trabalhar como Monitora Do Estágio 

Supervisionado, sob a orientação do então coordenador do Estágio na época, 

professor Doutor Rafael Saddi. Nas aulas do núcleo livre de Didática da História, 

pude perceber que meu questionamento sobre o discurso da revista Veja poderia 

virar um projeto de pesquisa na academia. 

Dessa maneira, os estudos do conceito de Consciência Histórica, nas 

obras de Jorn Rüsen e tantos outros, foram se aprofundando, e assim percebi que 

meu questionamento se pautava na definição das carência de orientação. Nas 

palavras de Rüsen: 

“ Esse tipo de problematização vai além da distinção entre teoria e práxis, 

entre conhecimento histórico no âmbito da ciência da história e aplicação desse 

conhecimento fora da ciência, e busca a conexão íntima entre o pensamento e a 

vida, na qual as operações da consciência histórica são reconhecidas como 

produtos da vida prática concreta.”(RÜSEN, 2001,p.55.) 

Assim, percebi que a pesquisa histórica tem vinculação direta com a vida 

prática das pessoas. A didática da história se preocupa com a história produzida nas 

mídias como produtora de um sentido, relacionando diretamemte com a minha 

preocupação com o tipo de orientação que a revista Veja produzia entre as pessoas 

ao meu redor. 
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A temática das cotas raciais foi estabelecida um pouco mais tarde, e se 

determina um pouco pela minha própria trajetória de vida. Moradora da periferia de 

Goiânia, mais especificadamente, na região noroeste da cidade, estudei toda minha 

trajetória escolar em escola pública. Ao ingressar na UFG, fui percebendo a pouca 

presença de negros na universidade e isso me deixou bastante intrigada. Na escola 

pública a maioria dos meus colegas eram negros e o mesmo não acontecia nas 

salas de aula da UFG. Acabei me aproximando sobre a temática das cotas raciais 

pra compreender melhor essa questão. 

A opinião padrão sobre a didática da história consiste em defini-la como 

área de formação voltada para o ensino da história nas escolas. Assim, cabia à 

didática da história um método sobre a linguagem e técnicas de ensino e 

aprendizagem em sala de aula. Nessa concepção, a didática da história limitava-se 

ao ensino “escolar”, ignorando a consciência histórica que se constitui nos outros 

meios onde a história pública circula, como nos meios de comunicação, na literatura, 

nos discursos de políticos, enfim, no uso público da história. Nessa concepção 

antiga da didática da história, ela se vincula a uma didática geral de ensino, área da 

pedagogia, limitando a sua capacidade de reflexão e atuação. 

Em meados dos anos 1970, o conceito de Geschichtsdidaktik, utilizado 

por vários teóricos alemães, como Rüsen e Bergmann, dentre outros, foi 

fundamental para a quebra do conceito tradicional de didática da história. Segundo 

Cardoso (2008, p.158), “a Geschichtsdidaktik abrange mais do que a realidade 

escolar, ela estuda a consciência histórica na sociedade”. 

Conseqüentemente, a didática da história se objetiva na reflexão sobre as 

elaborações da história sem cunho científico, como nos meios públicos, 

ultrapassando os muros da escola e ampliando o objeto de investigação da didática 

da história. 

Ao mesmo tempo, a Geschichtsdidaktik deve ser entendida como uma 

disciplina da própria ciência histórica. Como afirma Cardoso (2008, p.158.) “A 

didática circunscrita pelo conceito de Geschichtsdidaktik pertence a História, é uma 

parte indissociável dela”. 
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Dessa forma, a Geschichtsdidaktik passou a associar-se com a teoria da 

história, refletindo sobre sua práxis-historiográfica, vinculando-se à ciência histórica, 

tornando-a uma subdisciplina da Ciência Histórica. (SADDI, 2010). 

Na última década no Brasil, influenciado pela literatura alemã, ocorreu 

uma mudança na abordagem paradigmática da didática da história, passando a ser 

compreendida não mais como metodologia do ensino de história, ou seja, não se 

vinculando exclusivamente ao ensino escolar da história. Entretanto alguns teóricos 

da didática da história divergem no âmbito da ampliação da didática, sendo que 

alguns a definem como uma disciplina propriamente escolar (SCHMIDT) (URBAN) e 

outros didáticos a vêem como além da escola, como uma disciplina que se objetiva 

na investigação da consciência histórica na sociedade. (CERRI, 2010). (SADDI, 

2010). (CARDOSO, 2008). 

No caráter disciplinar da didática da história, há didáticos que a definem 

como uma área disciplinar entre a história e a educação (CERRI, 2010), outros como 

uma disciplina da ciência histórica (CARDOSO, 2008) (SADDI, 2010). Outro ponto 

que os teóricos divergem é a respeito do campo de investigação da didática da 

história. Alguns didáticos defendem que a didática da história lida com todas as 

elaborações da história sem forma científica (CARDOSO, 2008), ou seja, fora da 

academia, outros a defendem também com uma função de meta-teoria da história. 

(SADDI, 2010). 

Embora existam divergências quanto a definição da disciplina de didática 

da história entre os próprios teóricos, a didática da história se constitui e se fortalece 

através de seu objeto e campo de investigação próprios de carácter científico e 

metodológico de se produzir história. Vale ressaltar, que no Brasil, não é somente 

uma transposição de ideias da produção alemã da didática da história, mas uma 

ressignificação fornecida tanto a partir de referenciais teóricos disponíveis no Brasil 

quanto de pesquisas empíricas produzidas em um contexto nacional distinto. 

Com isso, se a didática da história se objetiva investigar a consciência 

histórica, ou o aprendizado histórico de uma sociedade em todas as esferas da vida 

humana. Os usos públicos da história, como os meios de comunicação, se tornam 

um importante veículo de circulação e formação de uma consciência histórica. 
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O principal conceito que norteará essa pesquisa é o de Consciência 

Histórica, definido por Jörn Rüsen. De acordo com o autor, a consciência histórica é 

constituída na vida prática dos homens, ou seja, “são as situações genéricas e 

elementares da vida prática que constituem a consciência histórica”. (RÜSEN, 2001). 

Assim, todo pensamento histórico, localizado no tempo, em quaisquer de 

suas variantes, é uma a articulação da consciência histórica. Rüsen a define como 

“(...) a suma das operações mentais com as quais os homens interpretam a sua 

experiência da evolução temporal de seu mundo e de si mesmos, de forma tal que 

possam orientar, intencionalmente, sua vida prática no tempo.”. (RÜSEN, 2001, p. 

57). 

Dessa maneira, o agir é um procedimento típico da vida humana, e para 

que a ação seja concretizada, o passado é sempre relembrado para que haja um 

sentido na ação do presente e consequentemente uma expectativa de futuro. Ou 

seja, para Rüsen, o ato constitutivo da consciência histórica consiste na 

interpretação da experiência do tempo. Para o autor, a narração é a forma linguística 

dentro da qual a consciência histórica realiza sua função de orientação. Dessa forma 

é possível caracterizar a competência específica e essencial da consciência histórica 

como competência narrativa.  

A Revista Veja apresenta constantemente em suas matérias referência à 

experiência humana no tempo, abordando acontecimentos do presente, através de 

interpretações do passado. Dessa forma, percebendo o alcance de público da 

revista e analisando as constantes referências ao passado, podemos imaginar que  

Veja é um importante veículo de formação da consciência histórica de setores 

importantes da sociedade brasileira contemporânea. 

As referências à experiência humana no tempo, produzidas pela Revista 

Veja, são extensas. Por isso, faz-se necessário para esta pesquisa, recortarmos 

uma temática. Para tanto, optamos por investigar o debate a respeito das cotas 

raciais, uma vez que neste debate, a revista Veja se posicionou de forma 

contundente, e ao mesmo tempo, mobilizou interpretações sobre o passado 

humano, tal como a escravidão na África, a miscigenação na cultura brasileira, a 

escravidão no Brasil, etc.  
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Assim, Veja tem sido um instrumento importante para o processo de 

reorientação das interpretações históricas na vida pública brasileira. Por exemplo, 

ela tem participado da constituição da noção de uma colonização portuguesa 

harmônica e positiva, de uma miscigenação consensual e sem imposição, da 

destruição dos símbolos da resistência negra, tais como Zumbi e os quilombos.  

 Portanto, este trabalho se objetiva em compreender os tipos de 

consciência histórica que são mobilizados pela Revista Veja sobre a temática das 

cotas raciais. Assim, se faz necessário analisar e compreender as interpretações do 

passado que a Revista Veja faz acerca da miscigenação e da escravidão, no 

período de 2004 a 2012, estebelencendo qual a relação que essas interpretações se 

constitui como ações no presente, defendo um discurso de não necessidade das 

cotas raciais para o ingresso de negros nas universidades. E consequentemente, 

como essas ações no presente geram uma expectativa de futuro. É o que pretendo 

responder nesse trabalho. 

O recorte temporal de nossa pesquisa se inicia em 2004, quando a UnB, 

Universidade de Brasília, no seu processo seletivo, vestibular, utilizou o sistema de 

cotas raciais, tornando-se a primeira universidade do país a utilizar esse sistema em 

um processo de seleção. O recorte se encerra em abril de 2012, quando o Supremo 

Tribunal Federal sancionou a lei 12.288, atribuindo 50% das vagas das 

universidades federais, inclusive institutos federais, para alunos negros, tornando 

constitucional o sistema de cotas raciais. 

Foram analisadas matérias, editoriais/carta do editor, cartas dos leitores, 

entrevistas, artigos de opinião, da Revista Veja disponibilizadas no site, de 2004 a 

2012, ou seja, da edição 1835, de 07 de janeiro de 2004, a edição 2301, de 26 de 

dezembro de 2012. Para fazer uma melhor análise me certifiquei em catalogar as 

revistas por ano e consequentemente por edição. No site, a catalogação é feita por 

ano e por mês. Assim, estabeleci uma metodologia que priorizava o ano e o mês, e 

consequentemente a edição. 

Dessa maneira, construí uma tabela para a certificação de que todas as 

edições foram consultadas. Partí da premissa de ir, de edição por edição, de cada 

ano, ler os índices para uma análise em primeiro momento de reportagens na seção 
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de educação da revista. Feito isso, me preocupei em ler todas as matérias sobre 

educação, pois poderia aparecer argumentos sobre as cotas, que no título nem 

sempre é mencionado. Se as cotas raciais fossem mencionados na matéria, a 

mesma era catalogada e analisada, sobre o viés do autor da matéria, o ano e edição 

de sua publicação. Eram colocados na tabela os argumentos mencionados no texto 

e um breve resumo do mesmo. Assim, na mesma edição, me pautei em ler todos os 

artigos de opinião, editoriais, entrevistas, cartas dos leitores, pois os títulos dos 

textos mencionados não são impressos no índice de cada edição. 

Consequentemente, se o tema sobre cotas raciais era abordado em 

algum artigo de opinião, editorial ou entrevistas, também era feita a mesma análise. 

Caso na seção de educação da revista não houvesse nenhuma reportagem sobre as 

cotas raciais, ou nem fosse citada, também no editorial, nas cartas, na entrevista e 

nos artigos de opinião, essa edição era marcada, e descartada pela minha análise. 

Vale ressaltar que a análise da capa também foi realizada, para elencar quais foram 

as edições em que a temática das cotas raciais foram capa da revista e quantas 

vezes isso ocorreu. 

 No final de cada ano, a Revista Veja tem como tradição fazer uma 

espécie de retrospectiva dos principais assuntos que foram trabalhados na revista 

durante o respectivo ano. Dessa maneira, me preocupei em fazer a leitura da edição 

completa, para averiguar se a temática das cotas raciais estava presente. 

Realizada essa análise, de todas as edições de 2004 a 2012, obtive os 

seguintes resultados: foram publicados 16 matérias, 4 artigos de opinião, 3 

entrevistas, 2 editoriais, ou carta do editor e 39 cartas dos leitores sobre a temática 

das cotas raciais, num total de 64 textos, Desses textos, somente 3 reportagens 

estamparam a capa da revista. É importante ressaltar que a quantidade de textos 

esperada era maior, por se tratar de uma revista semanal que se posiciona 

constantemente, porém os textos estão carregados de argumentos e interpretações 

do passado bastante pertinentes para a minha pesquisa. 

Para convencer o leitor da não necessidade da implementação de cotas 

raciais, os editores e jornalistas da Revista Veja utilizam argumentos, dados 

estatísticos e bastante apelo estético. Os principais argumentos são: a preocupação 
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da queda da qualidade do ensino superior, a desvalorização da meritocracia, a 

discriminação de cotistas, a manutenção do aluno de baixa renda na universidade,a 

miscigenação e o perigo da classificação racial, e também que as cotas raciais 

fundam o racismo no Brasil. 

O presente trabalho se estruturá em três capítulos. O primeiro capítulo 

abordará o surgimento e constituição da Revista Veja e da editora Abril,  quem é o 

seu público leitor, o corpo editorial e quem são seus principais jornalistas. O 

segundo capítulo se caracteriza pela análise do argumento meritocrático e sua 

relação com um discurso liberal. O terceiro capítulo irá se basear  nas interpretações 

do passado feita pela revista, relacionando ações no presente e consequentemente 

gerando uma expectativa de futuro. 
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2. CAPÍTULO 1 

REVISTA VEJA: SURGIMENTO, PÚBLICO E PERFIL EDITORIAL. 

A fonte escolhida para a realização desta pesquisa são as reportagens, 

cartas dos leitores, artigos de opinião, entrevistas e carta ao leitor ou editorial, da 

revista semanal Veja, da editora Abril. Embora seja uma revista de grande 

conhecimento da população, faz-se necessário uma abordagem de sua história, 

como começou, quem são os jornalistas que a constitui, quem são seus leitores, e 

também uma pequena abordagem da editora a quem a revista se vincula. Nesse 

sentido também é de suma importância uma definição sobre o que é uma revista 

semanal e suas principais caracteristícas. É o que eu pretendo fazer neste capítulo. 

Ao estudarmos revistas semanais de informações, as especificidades 

desse tipo de jornalismo devem ser bem esclarecidas, pois suas especificidades são  

diferentes do jornal diário. Boas (1996, p.9), afirma “que a revista semanal preenche 

os vazios informativos deixados pelas coberturas dos jornais, rádio e televisão”. 

Assim, as revistas semanais realizam interpretações analíticas do fato, utilizando 

grandes recursos estilísticos. Para Boas, a reportagem interpretativa é a marca das 

revistas semanais. 

Sobre o conceito de reportagem e sua relação com a notícia, Boas as 

define assim: 

“A reportagem ocupa e sempre ocupou o primeiro lugar na cobertura 

jornalística. Toda reportagem é notícia, mas nem toda notícia é 

reportagem. A notícia muda de caráter quando demanda uma 

reportagem .A reportagem mostra como e porque uma determinada 

notícia entrou para a história. Quando a notícia salta de uma simples 

reportagem, é preciso ir além, detalhar, questionar causas e efeitos, 

interpretar, causar impacto.” (BOAS, 1996, p. 43). 

Nessa perspectiva, a reportagem é uma notícia, mas não uma notícia 

qualquer, ela encurta a distância entre o leitor e o acontecimento. O texto de uma 

revista semanal se caracteriza por ser mais investigativo e interpretativo que os 

jornais diários, sendo a narrativa a fórmula mais comum de informações, 

privilegiando a reportagem na maioria das seções. (BOAS, 1996). 
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O texto jornalístico das revistas semanais apresentam sempre múltiplas 

perspectivas, partindo sempre da reportagem. A reportagem serve como norte da 

notícia, oferecendo uma visão panorãmica sobre o tema a ser analisado. Ou seja, é 

através das reportagens que as revistas semanais ampliam a notícia a ser 

analisada. Segundo Boas (1996, p.18), “toda reportagem de revista apresenta seu 

ponto de vista, sendo explícito ou não. Assim, esse ponto de vista é fundamental 

para a construção do texto jornalístico”. 

Por disporem de um tempo maior, as revistas semanais ao informarem 

sobre um determinado fato, analisam e interpretam esse fato, sempre colocando um 

ponto de vista. Boas elenca que uma característica das revistas semanais é assumir 

mais declaramente seu papel de formadora de opinião, pois o texto sempre acaba 

indicando uma tendência geral, uma opinião, não só de quem escreve, mas também 

da linha editorial. Portanto, o ponto de vista é um propósito, não necessariamente 

explícito, de se chegar a algum lugar, de propor algo ao leitor, é mais ou menos a 

“moral da história”. (BOAS, 1996). 

Para Scalzo (2003), a revista semanal de informação, é um produto, um 

veículo de comunicação, uma mistura de jornalismo e entretenimento. Ou seja, a 

revista tem como função unir e fundir entretenimento, educação, serviço e 

interpretação dos acontecimentos. Nas palavras da autora: 

“A revista é  também um encontro entre um editor e um leitor, um 

contato que se estabelece, um fio invisvel que une um grupo de 

pessoas e, nesse sentido, ajuda a construir identidade, ou seja, cria 

identificações, dá a sensação de pertencer aum determinado grupo.” 

(SCALZO, 2003, p. 12). 

Seja pelo texto, pela peridiocidade, as revistas semanais de informação 

estabelecem uma ligação com o seu leitor. Através dos textos, da linguagem, das 

imagens, contribuem para uma segmentação, que as difere de outros veículos de 

informação.  
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2.1. SURGIMENTO DA REVISTA VEJA. 

Veja é uma revista semanal geral de informações, produzida pela editora 

Abril, editada ás quartas-feiras, com sede na cidade de São Paulo, de propriedade 

da família Civita.  

Iniciada suas atividades em 1950, a editora Abril foi fundada pelos 

italianos Victor Civita, César Civita e Giordano Rossi. Victor Civita, italiano 

naturalizado norte-americano, que mais tarde se tornaria o dono da editora, 

trabalhou no Grupo Time-Life, de onde importou o padrão de jornalismo adotado 

pela editora Abril, ao qual sempre manteve boas relações com os proprietários do 

grupo Time. Nos primeiros anos, a editora se concentrava em publicar revistas em 

quadrinhos voltadas para o público infantil, como um exemplo o Pato Donald, que 

logo agradou muito os leitores.  

Em 1952, Abril lança a revista Capricho, voltada para o gênero feminino, 

mais uma vez sucesso de vendas, chegando a atingir 500 mil exemplares por 

edição. Na década de 60, com a expansão das rodovias brasileiras, promovidas pelo 

governo do presidente Juscelino Kubitschek, a editora Abril lança a revista Quatro 

Rodas, voltada para o público masculino, sob direção editorial do italiano Mino 

Carta. (VILLALTA, 2002), (SILVEIRA,2010). 

Na mesma década, outra publicação da editora Abril também é bastante 

importante: a revista Realidade. Segundo Villalta: 

“Um projeto sobre a direção de Roberto Civita, cuja intenção era a de 

fazer uma revista semanal de grandes reportagens, que debate com 

franqueza problemas de família, sexo, política, e sacode 

proconceitos e tabus. Realidade reunia cerca de 30 pessoas, com 

média de idade abaixo dos 30 anos,o que garantia a revista um tom 

entusiástico.” (VILLALTA,2002,p.12). 

Nessa perspectiva, Realidade se mostrava como uma revista de um texto 

elaborado, “quase de nível literário” (VILLALTA, 2002). Em 1978, a editora Abril tira 

a revista de circulação, após várias tentativas de reforma em seu conteúdo. 

A experiência adquirida pela editora Abril com a publicação de Realidade, 

mostrou que a editora estava pronta para a publicação e para a tiragem que uma 
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grande revista semanal exigia. Assim, com o retorno ao Brasil de Roberto Civita, 

filho de Victor Civita, a ideia de criar uma revista semanal começa a se concretizar. 

Roberto Civita convenceu o pai, e convidou o então editor da revista Quatro Rodas, 

Mino Carta para ser o editor chefe da Revista Veja. Assim, sobre inspiração da 

revista americana Time, em setembro de 1968, chegava ás bancas a primeira 

edição da revista Veja (VILLALTA, 2002). 

 

2.2. O PROJETO FALCÃO. 

 O Projeto Falcão foi o processo de fomento da Revista Veja. Esse projeto 

se objetivava na caracterização e na realização das 14 primeiras edições. 

Villalta(2002) afirma que esse projeto se deu bem antes das primeiras publicações 

de Veja, em 1959, com a consolidação da editora Abril, “como um complexo gráfico 

moderno e potente, o que aconteceu em sintonia com o fortalecimento do setor 

industrial brasileiro, e trazendo uma orientação diferente do produto final que chegou 

as bancas quase nove anos mais tarde.” (VILLALTA, 2002, p. 25). 

O projeto Falcão, elaborado por Raymond Cohen, previu um investimento 

financeiro em móveis, utensílios, instalações e publicidade, abarcando as 14 

primeiras edições da revista, além de custos imprevistos para a realização do 

projeto. Villalta (2002) elenca que o total do investimento foi de  NCr$ 5.054.000,00. 

No final da década de 1960, as revistas ilustradas semanais sofriam uma 

forte decadência. Nos Estados Unidos, as revistas Colliers, Look e Life eram 

fechadas. No Brasil, as revistas Cruzeiro e Manchete passavam por uma crise. Com 

a Revista Veja não foi diferente. Desde sua primeira edição, Veja teve uma queda 

drástica de exemplares em número de vendas. Ao primeiro momento, a reação do 

público não foi muito favorável à nova revista. Veja se caracterizava por uma revista 

de informações gerais, não direcionada a um grupo específico, o que desagradou 

seu público. Villalta(2002) apresenta uma crítica feita pela revista Tribuna da 

Imprensa, sobre a primeira edição da revista Veja, que demontra o desagrado 

também da classe jornalística: 

“É o Time em versão provinciana, vestido modestamente, em roupa 

caseira, mas na verdade com uma tremenda pretensão. São 68 
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páginas que chegam a comprometer o jornalismo nacional, que afinal 

de contas,não é tão subdesenvolvido como a péssima qualidade da 

revista querer fazer crer.(...). Veja é a negação do jornalismo, não 

tem nada que se salve, por maior que seja a vontade do leitor.” 

(TRIBUNA DA IMPRENSA, 1968, p.12.) 

 A sua primeira edição, de 11 de setembro de 1968, obteve quase 700 mil 

exemplares vendidos, resultado de uma intensa campanha publicitária. Porém, nas 

edições seguintes, Veja teve uma queda substancial de vendas de suas edições, 

que segundo Villalta (2002), em 1972 não ultrapassava 40 mil exemplares. A 

campanha publicitária que resultou nesse sucesso de vendas no primeiro exemplar, 

foi pensada em várias frentes. A campanha inclui um vídeo de 12 minutos que 

apresentava a Revista Veja na Rede Record de Televisão, no domingo a noite, um 

pouco antes do seu lançamento. Também foi exibido, nas principais salas de cinema 

de todo país, um vídeo publicitário sobre a revista, e um jantar foi oferecido, na 

cidade de São Paulo, para mais de 600 pessoas. Eram vinculadas cartazes 

publicitários nas bancas de revistas e nas revistas Realidade e Claudia, também da 

editora Abril. (VILLALTA, 2002). 

Como elencado anteriormente, o sucesso de vendas da Revista Veja, se 

manteve somente nos primeiros números, sendo sua vendagem a cada semana 

mais decadente. Com a queda nas vendas, os anunciantes, que eram 31 na primeira 

edição, a partir da 4° edição se reduzem a 1 anunciante, a Souza Cruz. Os valores 

das perdas nos dois primeiros anos da publicação são estimados em 6 milhões de 

dólares. A manutenção da revista se deu na drenagem do dinheiro de outras 

publicações da editora Abril, que capacitou a revista a manter-se em circulação. 

(VILLALTA, 2002). 

Em maio de 1960, por sugestão do então editor-chefe Mino Carta, Veja 

começa a superar o rombo financeiro. Três estratégias foram de suma importãncia: o 

lançamento de fascículos sobre a conquista da Lua, a entrevista semanal, em 

páginas amarelas, logo nas primeiras páginas da revista, sempre com alguma 

personalidade relevante da semana e o caderno de economia, que nos anos 70, se 

transformou em uma publicação independente, a revista Exame. 
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Porém, somente a partir de 1973, com a implantação de uma operação de 

assinaturas, alcançando um total de 100 mil assinantes, é que os prejuízos foram 

liquidados, e a Revista Veja começou a se pagar e se sustentar sem os custeios e 

financiamentos da editora Abril. 

Desde de sua primeira edição, Veja tinha em seu título Veja e Leia. 

Segundo Villalta (2002), a palavra leia, logo abaixo do título Veja, foi a forma 

encontrada pela editora para contornar o registro internacional da revista americana 

Look, tendo sido suprimida na edição de número 216, quando Look deixou de 

circular. Em sua primeira edição, Veja  trazia em sua capa, sobre um fundo 

vermelho, a foto de uma foice e um martelo, símbolos do comunismo, com a frase: 

“O Grande Duelo do Mundo Comunista”. Anos mais tarde, em uma entrevista na 

própria Revista Veja, em comemoração aos 20 anos de Veja, Victor Civita, disse que 

não gostou da capa de estréia, “porque poderia parecer que estávamos fazendo 

propaganda dos comunistas”. (VILLALTA, 2002). 

Com a implementação do Ato Institucional número 5, a liberdade de 

expressão e a censura sobre os meios jornalísticos se intensificavam. Veja teve uma 

de suas edições, mais especificadamente, a edição de 18 de dezembro de 1977, 

que trazia na capa uma foto do então presidente da República Costa e Silva, 

apreendida, logo que chegava às bancas de jornal.  

Porém, sobre a censura feita a Revista Veja, Silveira (2010) afirma que 

apesar de ter sido uma vez censurada nesse período, através da revista Realidade, 

ou mesmo posteriormente em 1977 através da revista Veja, a editora Abril não 

encontrou, em pleno exercício de um governo ditatorial, maiores dificuldades de 

circulação e crescimento em plena ditadura. Afinal seria inviável a editora de se 

desenvolver da forma como isso ocorreu no contexto de governos ditatoriais, sobre 

tudo no governo de Costa e Silva, se representasse uma real ameaça ou um ponto 

de vista diameltramente oposto e sem nenhum ponto em comum. (SILVEIRA,2010). 

Sobre o objetivo de Veja e sua pretensão jornalística, a carta do editor, 

assinada por Victor Civita, da primeira edição, é bastante esclarecedora. Nas 

palavras de Civita: 
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 “O Brasil não pode ser mais o velho arquipélago separado pela 

distância, o espaço geográfico, a ignorãncia, os preconceitos e os 

regionalismos: precisa ter informação rápida e objetiva, a fim de 

escolher rumos novos. Precisa saber o que está acontecendo nas 

fronteiras da ciência, da tecnologia, e da arte do mundo inteiro. 

Precisa acompanhar o extraordinário desenvolvimento dos negócios, 

da educação, do esporte, da religião. Precisa, enfim, estar bem 

informado. Este é o objetivo de Veja.” (Victor Civita, Carta ao Editor, 

edição 1, 11 de setembro de 1968.) 

De acordo com o site da editora, Veja é hoje o principal produto da editora 

Abril, sua principal publicação. A Editora Abril publica no total 49 edições de revistas, 

com um número de 171 milhões de exemplares vendidos anualmente. Veja é o 

grande destaque da editora, sendo defendida como a segunda revista de maior 

circulação no mundo, e a maior fora dos Estados Unidos.  

 Veja ainda possui edições regionais que circulam nas cidades de 

Brasília, e nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Veja também 

mantem o projeto Veja na Sala de Aula, que incentiva o uso de suas revistas como 

material pedagógico. Esse projeto tem por objetivo transformar as matérias das 

edições de Veja, em material para ser utilizado nas salas de aula, como demostra 

sua definição no site de Veja: “projeto oferece propostas modernas e ousadas, 

conforme preconizam as Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio, 

valorizando a interdisciplinaridade e estimulando a autonomia e capacidade de 

análise crítica do estudante”.  Ainda no site, semanalmente, a revista disponibiliza 

quatro planos de aula, baseados nos textos publicados pela revista na semana, 

estimulando a relação da revista com a sala de aula.  

A editora Abril também publica mensalmente a revista Nova Escola, que 

tem a educação escolar como seu principal objeitvo, com a publicação de planos de 

aula e todo material pedagógico direcionado a sala de aula, desde a educação 

infantil ao ensino médio. 
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2.3. O PÚBLICO, O CORPO EDITORIAL E OS JORNALISTAS. 

Sobre o público leitor da Revista Veja, em seu site, ela disponibiliza dados 

bastante pertinetes. Numa pesquisa feita pela revista em 2014, Veja afirma que seus 

leitores são cerca de 17 milhões de pessoas no território nacional, seja para 

plataformas digitais, como para acesso em tablets, smartphone, computadores e 

afins. Desses 17 milhões de leitores, a versão imprensa da revista atinge 9,3 

milhões de pessoas. 

 Segundo os dados disponíveis pelo Índice de Verificação de Circulação 

(IVC), em 2016, a tiragem da revista semanal é de 1,1 milhões de exemplares, 

sendo 903 mil exemplares destinados a assinantes e 103 mil exemplares destinados 

a vendas avulsas, como em bancas de jornais, supermercados, e etc. 

O site também elenca o perfil desses leitores. A sua maioria é de 

mulheres, representando um total de  55% dos leitores, os homens são 45%. Sobre 

a classe social, o site mostra gráficos que demostram quais as classes sociais da 

maioria dos leitores, de acordo com a figura abaixo: 

 

Figura 1: Perfil dos Eleitores de Veja segundo a classe social (em %). 

Fonte: Veja.com (2014). 
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Nota-se que o maior público dos leitores de Veja se concentram entre as 

classes A e B, sendo um total de 70%. A figura abaixo faz uma análise sobre a faixa 

etária dos leitores: 

 

Figura 2: Perfil dos Eleitores de Veja de acordo com as faixas etárias (em %). 

Fonte: Veja.com (2014). 

Segundo dados da Revista Veja, a maioria do seu público, cerca de 72%, 

tem acima de 35 anos. Sobre a localização geográfica, fazendo uma análise de 

acordo com as regiões do Brasil, a maioria de seu público se localiza na região 

sudeste do país, 58% dos leitores. Vale ressaltar que a região sudeste, possui três 

das quatro edições regionais da revista. O gráfico a seguir mostra essa divisão 

regional dos leitores: 
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Figura 3: Localização dos leitores da revista Veja de acordo com as regiões do país 

(em %) 

Fonte: Veja.com (2014). 

O conselho editorial da Revista Veja, ao longo dos anos, passou por 

algumas mudanças. Convidado pelo fundador da Revista Veja Roberto Civita, Mino 

Carta foi o editor-chefe de 1968 até 1976. Após a sua saída quem assume é o 

jornalista José Roberto Guzzo, que embora atualmente não é mais o editor-chefe, 

ainda é uma dos conselheiros editoriais da revista e também colunista. No lugar de 

Guzzo, em 2004, outro jornalista, Eurípedes Ancântara, assume o cargo, até 2016. 

Atualmente, quem comanda a equipe de editores é o jornalista André Petry. De 

acordo com o site de Veja, a equipe de editores sempre esteve vinculada a seu 

editor e fundador chefe: Roberto Civita. Após a sua morte, em 2013, ao qual a 

revista em sua edição 2324, de 5 de junho de 2013, dedica uma matéria especial 

sobre sua vida e fundação da revista. Após a morte de Civita, o conselho editorial é 

reformulado, com Alcantâra ainda como editor-chefe, e Guzzo como membro do 

conselho editorial, e vários jornalistas como editores de criação. 

Conhecido por ser de extrema direita e crítico do governo do então 

presidente Lula, Eurípedes Alcântara foi o editor-chefe de 2004 a 2016, ou seja, 

durante minha análise dessa pesquisa. Formado em jornalismo, membro do 
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conselho editorial do Instituto Millenium desde sua fundação em 2005, começou na 

revista como jornalista nos anos 80 e somente mais tarde foi convidado a participar 

do conselho editorial. Alcântara era o editor-chefe durante o escândalo envolvendo a 

Revista Veja e o contraventor Carlinhos Cachoeira. Em 2012, de acordo com a 

revista Carta Capital, do então editor-chefe Mino Carta, Cachoeira teria pago propina 

a Policarpo Júnior, jornalista da Revista Veja, em troca de informações sobre o caso 

do mensalão, que Veja havia noticiado de antemão. Assim, esse escândalo colocou 

em questão a credibilidade de seus jornalistas e seus editores. E também a forma da 

revista de conseguir suas fontes jornalísticas. Alcântara nunca respondeu às 

acusações de Carta Capital, mas teve a sua credibilidade como editor-chefe 

ameaçada. 

Atualmente, o editor-chefe de Veja é André Petry, que foi colunista da 

revista por anos e correspondente internacional em Nova York por décadas. 

Conhecido por fazer um jornalismo menos combativo, Petry se mostra mais 

cauteloso em suas opiniões. Na edição 2468, de 9 de março de 2016, o então 

Giancarlo Civita, presidente do grupo Abril, assina o editorial informando a troca de 

editores, Eurípedes Alcântara é substituído por André Petry. Civita elenca a trajetória 

de Petry, e termina afirmando “ que permanecem os compromissos históricos de 

Veja com a democracia e a economia de mercado e, perante seus leitores, com a 

qualidade, a inteligência e a integridade da informação.” (Veja, Editorial, p.13). 

Em 2006, o Grupo Abril, sendo a editora Abril umas das empresas 

vinculadas, anunciou uma sociedade com a Naspers, conglomerado de mídia sul-

africano. O grupo africano adquiriu 30% do capital do grupo. Dentre várias empresas 

que compõem o Grupo Abril, é importante ressaltar o Anglo Sistema de Ensino, 

Anglo Vestibulares, Colégio e Curso Ph, Editora Ática, Editora Scipione, Escola 

Satélite, Escolas Técnicas do Brasil, Maxi Sistema de Ensino, Red Balloon, SIGA 

Concursos e Sistema de Ensino SER. 

Os jornalistas Diogo Schelp, Mônica Weinberg e Claudio de Moura e 

Castro, os quais assinam algumas das reportagens que trabalham a problemática 

das cotas raciais, também fazem parte da equipe editorial. Gustavo Ioschpe, Simom 

Schwartzman, Roberto Schaeffer, Demétrio Magnoli, jornalistas e sociólogo, 

respectivamente, são citados e/ou consultados no decorrer dos textos que abordam 
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a questão racial na Revista Veja. Nenhum deles tem formação na área de educação, 

sendo Claudio de Moura professor universitário de faculdades particulares no estado 

de São Paulo, na área de economia. 

Sobre o Instituto Millenium, ou IMIL, os pesquisadores Patschiki (2013) e 

Silveira (2012), o definem como uma instituição de terceita geração, conhecido como 

think tank, de promoção e defesa dos valores liberais, com o objetivo de influenciar o 

clima de opinião juntos aos meios de comunicação, jovens e empresários. Os 

valores defendidos pelo IMIL em sua carta de princípios, linha editorial e “missão, 

visão e valores” são: democracia, economia de mercado, estado de direito, 

liberdade, direito de propriedade, meritocracia, afirmação do individualismo, 

transparência e igualdade perante a lei. Nesse sentido, O IMIL, se qualifica como 

uma organização liberal, tanto politicamente como economicamente.  

Levantamento feito por Patschiki (2013) e Silveira (2012), apontam alguns 

jornalistas e membros do conselho editorial de Veja como parte dos especialistas 

que compõe o IMIL. Silveira (2012) e Patschiki, afirmam que Eurípedes Alcantâra 

fazia parte do conselho editorial do IMIL e que Roberto Civita, fundador da Revista 

Veja, fazia parte da diretoria do instituto, desde sua fundação em 2005/2006, até 

2009.  

Na lista de membros colaboradores, o nome de Gustavo Ioschpe é um 

dos principais nomes abordados. Sobre o que Silveira (2012) e Patschiki (2013) 

chamaram de Conselho Diretivo e Conselho Consultivo, o grupo Abril, ao qual a 

Revista Veja se vincula, faz parte de ambos os conselhos desde a fundação do IMIL, 

até atualmente. Patschiki (2013) elenca que esses conselhos, chamados conselhos 

de governança, é o mais importante de todos, vide que é sua responsabilidade a 

gestão direta do IMIL, pois compõem os atores mais envolvidos no instituto, cujo 

status e capital simbólico são capazes de promover e arregimentar forças para o 

convencimento e participação ativa dos demais envolvidos. 

Silveira (2012) elenca que os think tanks se destinam a influenciar a 

sociedade e os formadores de opinião pública, na medida em que a internet e suas 

redes sociais ganham impacto na democratização da sociedade não apenas da 

informação, mas da própria formação de opinião. A estratégia estabelecida pelos 
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think tanks, principalmente no IMIL, para alcançar um público cada vez mais 

numérico é a produção de relatórios e artigos curtos aos formuladores de políticas 

públicas e uma atuação fortemente na mídia. 

Em seu site oficial, o IMIL se define como um centro de pensamento, uma 

entidade sem fins lucrativos e sem vinculação político-partidária. Ainda no site, todas 

as atividades do IMIL, como palestras, artigos produzidos, vídeos, são planejadas e 

aprovadas pelo conselho de governança do instituto. Dessa maneira, percebe-se a 

grande participação de ideias que esse conselho de governança exerce na 

constituição do projeto político liberal que o instituto defende como a realização de 

suas atividades. 

 

2.4. AS COTAS RACIAIS E A REVISTA VEJA. 

 Foram analisadas reportagens, entrevistas, artigos de opinião, cartas dos 

leitores e cartas ao leitor ou carta do editor da Revista Veja, disponibilizadas no site, 

de 2004 a 2012, que abordam a temática das cotas raciais. A análise se inicia na 

edição 1835, de 07 de janeiro de 2004, e se encerra na edição 2301, de 26 de 

dezembro de 2012. Nesse período, foram publicadas 16 reportagens, 3 entrevistas, 

39 cartas dos leitores, 4 artigos de opinião e 2 cartas do editor, totalizando 64 textos 

que abordam as cotas raciais. O gráfico a seguir demostra a divisão das publicações 

desses textos ao longo dos anos analisados, de 2004 a 2012. 
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Figura 4: Quantidade de argumentos da Revista Veja, sobre as cotas raciais, de acordo com 

os anos das publicações (em %).  

Fonte: Elaboração própria. 

Percebe-se que o ano que mais teve publicações acerca do tema foi o 

ano de 2012, com 31% das publicações. O segundo ano foi 2007, com 20%. O ano 

que menos teve publicações foi 2008, quando foi publicado somente um artigo de 

opinião. 

Separando as categorias jornalísticas que fizeram parte da minha análise 

em reportagens, artigos de opinião, entrevistas, cartas dos leitores e carta do editor, 

o gráfico a seguir demostra de forma didática a quantidade de publicações partindo 

dessa separação, em porcentagem. 

3% 

13% 

3% 

20% 

2% 17% 

5% 

6% 

31% 

A=2004 B=2005 C=2006 D=2007 E=2008 F=2009 G=2010 H=2011 I=2012



34 
 

 

Figura 5: Quantidade de argumentos da revista Veja, sobre as cotas raciais, de acordo com 

a categoria jornalística (em%).  

Fonte: Elaboração própria. 

Nota-se por essa análise, a categoria jornalística que mais abordou as 

cotas raciais foram as cartas dos leitores. É importante ressaltar que embora as 

cartas dos leitores seriam uma resposta do público ás matérias e reportagens 

publicadas de edições anteriores, as cartas são previamente selecionadas pelo 

conselho editorial para serem publicadas em cada edição, e também podem ser 

escritas sob encomenda dos próprios editores. As matérias/reportagens, que em 

dados númericos, são o segundo segmento jornalístico em que o tema é mais 

abordado, são as que mais fazem referência ao passado, o que pretendo analisar 

nos capítulos seguintes. 

Posteriormente a esse mapeamento das fontes, uma analise foi feita 

acerca da opinião da revista sobre as cotas raciais. O gráfico a seguir demostra essa 

análise. 
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Figura 6: Opinião sobre as cotas raciais, segundo os textos da Revista Veja (em%). 

Fonte: Elaboração própria. 

Nota-se, em sua grande maioria, a posição contrária da Revista Veja à 

adoção das cotas raciais no país. Das 16 matérias e reportagens, todas se 

posicionam contrária à lei de cotas raciais. Os artigos de opinião também são todos 

contrários às cotas. Das entrevistas analisadas, duas se posicionam contra as cotas, 

e uma entrevista, da executiva negra Ursula Burns, não deixa patente a sua opinião. 

A posição favorável às cotas, na Revista Veja, só aparece nas cartas dos leitores, 

mesmo assim em número bastante reduzido, se comparado com o volume de cartas 

que se manisfestaram contra. Das trinta e nove cartas dos leitores que foram 

publicadas de 2004 a 2012, somente quatro se mostraram a favor das cotas raciais. 

Quatro cartas dos leitores não deixaram claro seu posicionamento, o que eu 

classifiquei como neutras. Dessa maneira, temos um total de trinta e uma cartas dos 

leitores de Veja que se manifestam contra à política de cotas raciais. 

A respeito dos argumentos utilizados, a tabela a seguir demonstra os 

principais argumentos usados pela Revista Veja para a não necessidade de cotas 

raciais, obedecendo a frequência em que os argumentos são utilizados. 
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Tabela1: Os argumentos usados pela Revista Veja. 

Argumentos textos % 

Cotas são racistas, fundam o ódio racial 21 32,8 

Melhoria da qualidade do ensino público 19 29,6 

Conceito de raça é questionável 13 20,3 

Desrespeitam o mérito 11 17,1 

Exemplos de outros países mostram que cotas não funcionam 9 14,0 

Desvalorizam a miscigenação 5 7,8 

Defendem unicamente critério sócio-econômico 5 7,8 

Compromete a qualidade do ensino superior público 5 7,8 

São insconstitucionais 4 6,2 

Desrespeitam a democracia 4 6,2 

Cotas como privilégio 4 6,2 

Negros não precisam de cotas 4 6,2 

Negam conflitos raciais no Brasil 3 4,6 

Projeto político do PT 3 4,6 

Desvalorização das universidades públicas 3 4,6 

Cotas não acabam com o racismo 2 3,1 

Não reparam desigualdade social 2 3,1 

Discriminação de cotistas 2 3,1 

Permanência do aluno de baixa renda na universidade 2 3,1 

Entrada de alunos menos preparados 2 3,1 

Não reparam erro histórico 1 1,5 

Fonte: Elaboração própria.  

Segundo a análise feita das fontes, o argumento mais utilizado na revista 

é que as cotas são racistas, que  fundam ou intensificam o ódio racial, ao tratarem 

brancos e negros de forma diferente. O segundo argumento é a melhoria da 

qualidade do ensino básico, ou seja, se o governo investisse em uma educação de 

qualidade nos níves fundamental e médio, as cotas são seriam necessárias. O 

terceiro argumento se remete ao conceito de raça que as cotas raciais se baseiam, 

pois segundo os jornalistas da revista, são questionáveis, pois não se pode definir 

quem é branco e quem é negro no Brasil. O quarto argumento se refere a 
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meritocracia, na perspectiva de que as cotas raciais ferem a mais sagrada das 

conquistas acadêmicas: o mérito. 

 O quinto argumento aborda a questão sobre os exemplos de outros 

países, como os Estados Unidos, que também adotaram as cotas raciais, mostrando 

que as ações afirmativas não funcionaram, ou seja, não conseguiram um número 

expressivo de entrada de negros nas universidades. O sexto argumento é sobre a 

miscigenação, pois através da autodeclaração racial, que a política de cotas 

requisita, a miscigenação é desvalorizada, sendo a miscigenação, um símbolo da 

cultura brasileira.  

O argumento sobre o critério socio-econômico, se define na perspectiva 

da não necessidade da adoção de cotas raciais, e sim sociais, já que o maior 

problema da não entrada de negros nas universidades se dá no campo econômico, 

e não racial. Nesse sentido, o décimo argumento aborda fato das cotas raciais 

desrespeitarem a democracia, gerando uma fatia da população com direitos 

diferentes de outros indivíduos.  

Nessa perspectiva, o próximo argumento, de que as cotas são privilégio, 

se relacionam, pois segundo os autores dos textos, o fato de negros terem acesso 

às universidades sem passar pelo mérito, é visto como privilégio. O décimo segundo 

argumento aborda a questão que os negros não precisam de cotas para terem sua 

ascensão social, pois através de conquistas pessoais conseguem melhorar 

socialmente. Nesse argumento está sempre presente exemplos pessoais, de 

artistas, executivos, que não tiveram a “ajuda” das cotas raciais para alcançar o 

sucesso profissional. 

 O décimo terceiro argumento é a negação de conflitos raciais no Brasil, 

no sentido de aceitação de questões religiosas, sociais, artísticas, da população 

negra, negando a existência de racismo no país. A cotas raciais, como sendo um 

projeto político do Partido dos Trabalhadores, sendo vista como uma promessa de 

campanha do então presidente Lula, também é citado na Revista Veja, tendo sido 

mencionado três vezes. O décimo quinto argumento elenca  a desvalorização das 

universidades públicas perante a população, na perspectiva de entrada de cotistas, 

que geraria vários problemas, como a queda da qualidade das mesmas. O fato das 
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cotas raciais não acabarem com o racismo também é abordado, sendo assim 

desnecessária a implementação da política de cotas raciais, pois vinculado ao 

argumento governista, o governo federal não tem o poder de determinar o fim do 

racismo.  

O décimo sétimo argumento refere-se ao fato de as cotas raciais não 

repararem as desigualdades sociais, pois não é somente com a entrada de negros 

nas universidades que se garante o fim das desigualdades sociais existentes. A 

discriminação de cotistas, décimo oitavo argumento, disserta sobre o fato desses 

cotistas sofrerem discriminação nas universidades, por não terem chegado à 

universidade pelo mérito, como o fato de sofrerem discriminação no mercado de 

trabalho, por serem considerados menos preparados que os demais alunos. 

A permanência do aluno cotista nas universidades públicas também é 

citado, décimo nono argumento, quando se questiona como esse aluno, em grande 

parte de baixa renda, fará para se manter na universidade, com alimentação, 

tranporte, compra de livros, entre outros. Dessa maneira, a entrada desse aluno 

cotista, sendo ele menos preparado, comparado aos alunos que ingressaram pelo 

sistema regular, colocaria em risco várias questões, como a queda da qualidade do 

ensino, e uma possível evasão desses alunos cotistas. O argumento menos 

utilizado, ou seja, que é mencionado somente uma vez, é o fato de as cotas raciais 

não repararem o erro histórico da escravidão, com isso elas são necessárias; 

argumento que foi citado em somente uma carta do leitor. 

Os argumentos favoráveis as cotas se expressam somente nas cartas dos 

leitores. Das 39 cartas publicadas sobre a temática das cotas raciais, somente 4 se 

posicionaram a favor. Segue abaixo alguns exemplos dos argumentos: 

“Se pessoas brancas, amarelas, vermelhas e negras fazem parte da 

sociedade, porque tenho que ver apenas as pessoas brancas nos 

desfiles, nos filmes, na televisão, nas lojas, etc.? As cotas são justas, 

pois acabam com a cota de 100% para brancos. Quero que meus 

parentes, familiares e amigos vejam brancos, amarelos, vermelhos e 

negros em todos os lugares da sociedade.” KIMANI, Malaika. Carta 

dos Leitores. Veja, São Paulo. Edição 2129, ano 42, n. 36, p. 32. 

2009. 
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Essa leitora se diz favorável às cotas na perspectiva da visibilidade da 

população não somente negra, mas de todas as etnias que compõem a sociedade, e 

questiona o porque de somente a população branca ser vista na mídia e na 

publicidade. Abaixo outro exemplo de leitor que se manifesta favorável as cotas 

raciais: 

“Sou favorável ao sistema de cotas raciais. O estado deve levar em 

consideração o regime escravocrata que marginalizou a população 

negra e acarretou sérias mazelas sociais. Ao implantar o sistema de 

cotas, não há ofensa à Constituição, pois o estado está 

discriminando positivamente, visando a atingir a igualdade 

substancial.” DIAS, Camila. Carta dos Leitores. Veja, São Paulo. 

Edição 2180, ano 43, n. 35, p. 42. 2010. 

Essa leitora aborda a questão da escravidão, que ocasionou a 

marginalização da população negra. Afirma também que as cotas não ferem à 

constituição, pois discrimina positivamente, ao estabeler uma igualdade social. 

Sobre os argumentos que julgamos neutros, nos pautamos em situações 

que os autores dos textos não deixam claro sua posição sobre a política de cotas 

raciais. Em duas entrevistas, o tema das cotas raciais foi somente citado pelo 

entrevistado, não havendo um maior aprofundamento da questão. Segue abaixo o 

trecho abordado em uma das entrevistas: 

“Veja: A senhora chegou a se beneficiar de alguma política de ação 

afirmativa na sua carreira? 

Burns: Sim, ao longo dos anos, a Xerox testou vários programas para 

aumentar a diversidade na imprensa, como cotas e outras ações do 

tipo. O objetivo era ampliar a presença de mulheres, negros e 

hispânicos entre os funcionários. Desde muito cedo na história da 

companhia, houve essa preocupação. Em alguns momentos eu 

contei com a ajuda desses programas. Isso beneficiou a minha 

carreira. Eles devem funcionar como ajuda circunstancial para que as 

pessoas consigam dar o primeiro passo. Mas só isso não basta. É 

preciso que haja um entendimento amplo de que a diversidade é algo 
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positivo. A diversidade deve ser a norma. O que é anormal é buscar 

uma composição étnica e cultural monolítica dentro da empresa.” 

PETRY, André. Entrevista Úrsula Burns. Veja, São Paulo. Edição 

2218, ano 44, n. 21, p. 20. 2011. 

A executiva negra norte-americana Úrsula Burns elenca que as cotas 

raciais foram importantes para sua carreira. Ao mesmo tempo, Úsula afirma que as 

cotas seriam uma ajuda, dando um sentido de importância relativa das mesmas. 

Portanto, decidimos classificar como uma defesa das cotas somente as posições 

mais contindentes, veiculadas na revista, seja por entrevistados, jornalistas ou 

leitores.  

Numa outra entrevista, o entrevistado afirma que não existe cotas para o 

ingresso em um importante centro de pesquisa em Israel: 

“Veja: Que qualidades básicas são exigidas de um cientista que 

queira trabalhar no Instituto Weizmann? 

Zajfman: Ele tem de ser muito bom no que faz, ter curiosidade e 

paixão pela ciência. As descobertas são resultado de intenso 

trabalho cerebral dos cientistas. O conhecimento apenas não é 

suficiente. O conhecimento está disponível com facilidade na internet 

e nos livros.Não é porque alguém sabe muito que é capaz de fazer 

muito. Se fosse assim, qualquer um poderia se tornar cientista. 

Nossa seleção é baseada no mérito. Não interessam o país em que 

o pesquisador nasceu nem a cor da sua pele. Não há cotas aqui.” 

PETRY, André. Entrevista Daniel Zajfman. Veja, São Paulo. Edição 

2280, ano 45, n. 31, p. 18. 2012. 

Nesse trecho, Zajfman afirma que o mérito é o único caminho de seleção 

para uma vaga de cientista no Instituto Weisman, não importando a cor da pele do 

candidato. O mais importante, é que esse trecho ganhou destaque nessa edição, 

sendo essa frase, “Não há cotas aqui”, com destaque nessa edição, na página que 

abre a entrevista, mostrando a posição da revista, que não necessariamente é a 

mesma opinião do entrevistado. 

Por se tratarem de textos jornalísticos distintos,  também são diferentes os 

modelos através dos quais os argumentos são apresentados.  As cartas dos leitores 
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estão em sua maioria, marcadas pela ironia, e por uma linguagem mais direta. Os 

artigos de opinião deixam claro o posicionamento do autor, sempre contrário às 

cotas raciais. Nos editoriais, ou carta do editor, são poucos os argumentos 

apresentados, na medida em que eles seriam uma apresentação do tema da 

reportagem sobre as cotas que estaria na mesma edição. São nas reportagens que 

a maior gama de argumentos é apresentada ao leitor. Esses argumentos aparecem 

em forma de texto, de imagens, de gráficos e esquemas e consequentemente 

entraram para a minha análise.            

A forma que esses argumentos contrários são apresentados e o discurso 

ao qual eles estão relacionados, é o que pretendo trabalhar nos capitulos seguintes. 

No capítulo 2 relaciono alguns desses argumentos com o discurso liberal. No 

capítulo 3 me pauto em analisar as interpretações do passado que Veja faz, 

demostrando uma visão esquemática da história. 
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3. CAPÍTULO 2 

A MERITOCRACIA E O DISCURSO LIBERAL 

Vários argumentos são utilizados pela Revista Veja, na abordagem da 

não necessidade das cotas raciais. A meritocracia, a queda da qualidade do ensino 

superior, a manutenção do aluno de baixa renda, são alguns exemplos. O que nota-

se no discurso da revista é a relação que se estabele entre esses argumentos e um 

discurso liberal. Esses argumentos se estruturam numa concepção liberal de mundo. 

É uma forma de interpretação da realidade e de como a sociedade deve funcionar. 

Ao defender que as cotas raciais acabariam com a meritocracia, parte de uma visão 

de mundo em que as oportunidades são dadas a todos em nível de igualdade, 

independente da cor da pele. Muitas matérias são bastante esclarecedoras nesse 

aspecto. 

A meritocracia é um dos principais argumentos utilizados pelos jornalistas 

da Revista Veja. Esse argumento é produzido em artigos de opinião, reportagens, 

entrevistas e cartas dos leitores, num total de 11 registros, representando 17,1% do 

total, sempre abordando o mérito como um pilar de sustentação da universidade. 

.Na reportagem “A Receita de Bons Alunos”, de autoria da jornalista 

Mônica Weinberg, fica evidente a valorização do esforço individual, quando relata o 

cotidiano de um aluno aprovado nos melhores vestibulares do país no respectivo 

ano, como relata o trecho a seguir: 

“O paulista Victor Manuel Romero, de 19 anos, superou mais de 1,3 

milhão de estudantes ao chegar em primeiro lugar no último Exame 

Nacional do Ensino Médio. O Enem é a prova aplicada pelo 

Ministério da Educação para medir o aproveitamento dos estudantes 

no fim do ciclo escolar. Romero acertou todas as 63 questões da 

prova e ainda cravou nota 100 no teste da redação. Seu caso chama 

a atenção sobretudo pela diferença entre sua história e a maioria dos 

estudantes que costumam despontar no topo das listas desse tipo de 

concurso. Em geral, os campeões vêm de famílias de renda alta, têm 

pais com ensino superior e passaram pelas melhores escolas 

particulares do país. Com Romero não foi assim. Sua mãe, dona-de-

casa, largou os estudos na 6° série para trabalhar em uma fábrica de 
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tecido. Seu pai, representante comercial em uma firma de sabão em 

pó, tem salário na faixa de 2000 reais por mês. Conseguiu o diploma 

universitário tardialmente (formou-se em administração de empresas 

aos 45 anos) e as duras penas. Romero também não veio de escola 

particular. A família conseguiu bancar seus estudos até o ensino 

fundamental. Depois disso, precisou transferi-lo para a rede pública. 

O rapaz diz que, para valer o esforço dos pais, sempre estudou “feito 

um louco”. Ou seja: mais de três horas por dia, além do período em 

que estava na escola. No ano passado, ele cursava o ensino regular 

pela manhã e à tarde fazia um curso de técnico em mecânica. “Era 

uma precaução. Se meu pai precisasse, conseguiria arranjar 

emprego com mais facilidade”, explica. Nas horas vagas, aprendia  

espanhol, língua dos avós paternos, por meio de um curso pela 

televisão.”  WEINBERG, Mônica. Receita Dos Bons Alunos. Veja, 

São Paulo. Edição 1855, ano 37, n. 31, p. 106. 2004. 

Ao narrar o cotidiano do estudante Victor, nota-se uma intenção de 

valorizar o método de estudo, mostrando que através do esforço pessoal o sucesso 

é garantido. Dessa maneira, a valorização do esforço individual é algo a ser 

preservado e um valor que com a adoção das cotas raciais, esse valor está sendo 

ameaçado. 

  Os elementos estéticos presentes nesse trecho, merecem uma atenção 

maior. Quando relaciona sua difícil trajetória, com uma renda relativamente baixa em 

comparação aos grandes estudantes aprovados no ENEM, gera no leitor uma 

empatia, em perceber que a história de superação se compara com a de muitos 

estudantes. O fato do pai do estudante, que enfatizado pela narrativa voltou a 

estudar depois de tantos anos, e “as duras penas”, reforçam esse elemento de 

aproximação, de exemplificação. Sendo ele vencedor, qualquer estudante, que se 

identifica com sua história de vida, também poderá a ser. 

Na afirmativa de que o estudante teve que deixar a escola particular e 

concluir o ensino médio em escola pública, nota-se um discurso de que o poder 

aquisitivo não é tão significante na aprovação de um vestibular, e mais uma vez  o 

carater de empatia por parte do leitor é reforçado, ficando subentendido que 

estudantes de baixa renda conseguem acesso às melhores universidades. Esse é 
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um forte argumento de que as oportunidades são fornecidas a todos os indivíduos,  

e o que separa o sucesso do fracasso é o esforço individual. 

  A empatia estabelecida entre o personagem narrado e o leitor e a ênfase 

dada a sua história de superação legitimam um sentimento de merecimento da sua 

vitória, no sentido em que o próprio estudante fez por merecer. 

  Questionar o mérito por ele alcançado, ou seja, o discurso de que as 

cotas raciais ferem o mérito acadêmico, seria questionar o mérito desse estudante, 

ou de casos aos quais se assemelham. A  publicação da foto do estudante e de um 

esquema que aborda sua rotina reforçam esse sentido. 

  

Fonte: Revista Veja. Receita de Bons Alunos, edição 1855, ano 37,n. 1. p. 26. 

Disponível em www.acervoveja.com.br 

 

http://www.acervoveja.com.br/
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Fonte:Revista Veja. Receita de Bons Alunos, edição 1855, ano 37, n. 1. p. 26. Disponível 

em www.acervoveja.com.br. 

 A foto do estudante Victor, sorridente aprofunda a empatia e enfatiza sua 

vitória. Ao elencar o esquema da rotina e preferências pessoais de Victor, a intenção 

da jornalista é gerar uma empatia, uma identificação. O estudante torna-se vivo, de 

carne e osso, uma vez que apresenta como tendo gostos e prefências pessoais 

comuns a muitos jovens brasileiros. O modelo de esquema é entendido como uma 

receita, um esquema de leitura rápida e fácil entendimento, que deve ser seguido. O 

título do esquema, “O Campeão”, reforça o sentido de mérito, de sucesso, sendo 

que o esforço individual será compensado pela vitória certa no final, no caso, a vaga 

em uma universidade. Assim, as cotas seriam uma negação desse modelo, pois os 

defensores das cotas, advogam um esforço não baseado no sacrifício, em que as 

conquistas já estariam  garantidas pela cor da pele.  

Na matéria, “O Grande Salto Para Trás”, dos jornalistas Mônica Weinberg, 

Sérgio Martins, Marcelo Carneiro e Otávio Cabral, o argumento da meritocracia é 

bastante significativo. Alegam que a reforma universitária, na qual a lei de cotas 

raciais está inserida, massacra o conceito de meritocracia, que, segundo os 

jornalistas de Veja, é a base da produção científica e a mais sagrada das conquistas 

acadêmicas. Assim, as cotas comprometem o sistema do mérito, como enfatiza o 

trecho a seguir: 

“O documento de reforma do ensino superior tem 35 páginas, 100 

artigos e nenhuma luz. A peça constitui talvez o mais frontal ataque à 

sociedade aberta já tentado por um órgão de governo no Brasil. O 

documento combina agressões ao bom senso, ao mérito acadêmico, 

à economia de mercado e à ordem jurídica, com um desprezo solene 

pela busca do conhecimento e da propriedade privada. “O conceito 

de meritocracia, base da produção acadêmica, é massacrado pela 

proposta petista de reforma”, diz Claudio de Moura Castro, 

especialista em educação superior e articulista da Veja.” 

WEINBERG, M. MARTINS, S. CARNEIRO, M. CABRAL, O. O 

Grande Salto Pra Trás. Veja, São Paulo. Edição 1889, ano 38, n. 4, 

p. 48. 2005. 

http://www.acervoveja.com.br/
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Nesse trecho, o argumento meritocrático se relaciona diretamente com 

um discurso liberal. Questionar o mérito, de acordo com o discurso da presente 

matéria, é questionar a propriedade privada, a ecomonia de mercado, a ordem 

jurídica. Dessa maneira, as cotas se relacionam, para estas críticas, com uma 

posição revolucionária anti-capitalista.  

A implantação das cotas raciais ferem questões que se articulam não 

somente com o mérito acadêmico, mas a questões como a constituição e a 

propriedade privada. O título da matéria, “Grande salto pra trás”, traz consigo um 

sentido de retrocesso, de atraso. O termo salto, vincula-se a um sentido de impulso, 

algo que é feito sem planejamento. A foto que abre a matéria é de suma importância 

para essa análise. 

 

 Fonte: Revista Veja. Grande Salto Pra Trás, edição 1889, ano 38, n. 4. p. 26. 

Disponível em www.acervoveja.com.br 

A foto mostra uma sala de aula, de ensino superior, com alunos 

provavelmente fazendo uma avaliação escrita. Fica evidente em primeiro momento a 

ausência por completo de negros na sala de aula. Se a intenção da foto era retratar 

um ambiente acadêmico, a ausência de um negro, por si só, já demonstra a 

necessidade da implementação da política de cotas raciais. O espiral, no centro da 

http://www.acervoveja.com.br/
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foto, remete-se a um caderno, elemento comum ao universo estudantil, gerando 

uma aproximação do ambiente estudantil ao leitor. 

A edição 1927, de 19 de outubro de 2005, traz uma matéria que aborda a 

questão meritocrática sob outra perspectiva. Com o título: ”Cota sim, mas com 

Mérito.”, a jornalista Pereira apresenta um programa gaúcho da UFSM(Universidade 

Federal de Santa Catarina) que insere alunos de escola pública à universidade sem 

ferir a meritocracia. O programa se baseia em exames aplicados nas escolas 

públicas da cidade pela universidade, e através desse exame é elaborado um 

relatório que identifica as deficiências de ensino em cada escola. Obedecendo a 

esse relatório, programas pedagógicos são elaborados e ministrados pelos própios 

professores da universidade, com o objetivo de suprir as lacunas identificadas. 

Assim, os alunos, na época do vestibular, têm duas alternativas, apresentar as notas 

obtidas nos exames, ou prestar o vestibular normalmente.  

Dessa maneira, a jornalista afirma que esse projeto é um bom exemplo 

para a política de cotas, como sendo uma opção do ingresso de estudantes carentes 

nas universidades públicas, sem abandonar a valorização do mérito. A seguir, o 

trecho da reportagem que aborda mais especificamente a meritocracia: 

 “O projeto de Santa Maria também reserva cotas, mas elas não são 

destinadas a nenhuma minoria, e sim áqueles que tiverem obtido 

boas notas nos exames aplicados pela UFSM. Ou seja, são os 

melhores alunos que entram na universidade. “O programa de Santa 

Maria optou pelo sistema meritocrático, ao contrário da proposta do 

MEC”, diz Cláudio de Moura Castro, especialista em educação 

superior.” PEREIRA, Camila.Cora Sim, Mas Com Mérito.Veja,São 

Paulo.Edição 1927,ano 38,n. 42,p. 64. 2005. 

Fica evidente a perspectiva de que as cotas raciais são vistas para uma 

minoria da população, posição defendida por alguns jornalistas de Veja, como se os 

negros ou pobres representassem uma parcela pequena da população. Sendo 

assim, as cotas sociais fariam com que alunos de baixa renda tivessem um acesso 

mais fácil à universidade, através desse programa, e com seu esforço e mérito 

devidamente valorizados, não seria uma ameaça ao sistema meritocrático. Mas as 
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cotas raciais, com uma reserva de vagas para um grupo específico, ameaçam 

diretamente o mérito. 

Associado ao argumento da meritocracia, o argumento de que os negros 

não precisam de cotas para ascender socialmente está presente na reportagem “Os 

Negros Rumo ao Topo”, escrita pela jornalista Roberta de Abreu Lima. A reportagem 

mostra que a população negra está ascendendo em velocidade jamais vista no país, 

e a educação superior tem um papel decisivo e sempre valorizando o esforço 

individual, como mostra o trecho a seguir: 

“A trajetória de negros que hoje alcançam o topo é inédita não 

apenas pela quantidade de pessoas, mas também pelos caminhos 

seguidos para se chegar lá. Tornou-se um esteriótipo vazio e um 

dado insignificante em termos estatísticos a figura do negro que 

enriquece jogando futebol ou cantando e compondo. Os integrantes 

da nova classe alta chegaram ao ponto mais alto da pirâmide sem ter 

vindo ao mundo dotados de talentos incomuns. Eles simplesmente 

começaram sua trajetória ascendente de um patamar mais elevado, 

uma conquista de seus pais. São filhos e filhas de famílias que 

ascenderam socialmente  há mais tempo. Essa é uma característica 

comum aos personagens que ilustram as páginas dessa reportagem. 

Não é a única. Ter tido acesso ao ensino superior foi também um 

fator poderoso de progresso pessoal.” LIMA, Roberta. Os Negros 

Rumo ao Topo. Veja, São Paulo. Edição 2179, ano 43, n. 34, p.133. 

2010. 

 A jornalista Lima afirma que os negros que ascenderam socialmente são 

frutos de famílas que já obtiveram uma certa ascensão social. E esses negros 

tiveram acesso às boas escolas particulares e consequentemente acesso a uma 

educação de qualidade, garantindo sua entrada nas melhores universidades 

públicas. Dessa maneira, os negros com esse acesso à boas escolas e, com isso, a 

uma boa universidade, só corrobora o argumento que a classe social influi 

diretamente na oportunidade de acesso a uma universidade pública. Logo, o 

argumento do esforço pessoal, bastando somente do esforço próprio, se torna 

questionável.  
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Embora valorize o esforço individual como uma garantia ao sucesso dos 

negros, esse trecho evidencia a contradição, pois afirma que a  maioria dos negros 

que ascenderam socialmente é fruto de famílias que já obtiam certo prestígio, e com 

isso tiveram acesso à boas escolas e universidades. 

 A jornalista também afirma que antes os negros ascendiam por estarem 

vinculados à música ou ao futebol, o que demonstra a ausência de oportunidades 

para as pessoas negras. Sobre o passado de privilégios que a reportagem aborda, a 

foto que abre a matéria é bastante esclarecedora. Vejamos: 

    

Fonte: Revista Veja, Os Negros Rumo ao Topo, edição 2179, ano 43, n. 34. p. 

132. Disponível em www.acervoveja.com.br 

A foto do engenheiro Sérgio Resende, com vários instrumentos de certo 

valor aquisitivo alto, demostram seu sucesso financeiro. Na legenda da foto, fica 

evidente a ideia de que no passado, somente pelo futebol ou pela música, os negros 

conseguiam superar as baixas classes sociais ao qual pretenciam. Assim, ao retratar 

um negro bem sucedido, sem se vincular com a música e com o futebol e sem a 

vigência das cotas raciais, o discurso da necessidade das cotas raciais, para garantir 

a ascensão de negros é questionado. O título da reportagem também deve ser 

analisado: 

http://www.acervoveja.com.br/
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Fonte: Revista Veja, Os Negros Rumo ao Topo, edição 2179, ano 43,n. 34. p. 

132. Disponível em www.acervoveja.com.br 

O título utiliza um termo da geografia, em que o topo seria o ápice, o 

máximo da ascensão social dos negros. Remete a um termo didático, de fácil 

compreensão para o leitor, sendo não somente uma ascensão de ganhar grandes 

salários, ou sucesso, mas seria uma ascensão por completa, em todos os níveis, 

econômico, pessoal, profissional. É notório a tentativa de amenizar as forças da 

desigualdades raciais no presente, na perspectiva de que houve uma discriminação 

no passado, mas agora com a chegada dos negros ao topo, essa desigualdade não 

existe mais. 

Nesse sentido, no trecho adiante Lima fortalece a ascensão social dos 

negros sem a necessidade da política de cotas:  

“Além de revelar o ingresso dos negros nos estratos mais altos, o 

estudo da FGV registrou sua movimentação para cima por todos os 

estratos da pirâmide. É uma notícia animadora. Finalmente, os 

brasileiros de raça negra começam a acertar os ponteiros históricos 

com os brancos” LIMA, Roberta.Os Negros Rumo ao Topo. Veja, 

São Paulo. Edição 2179, ano 43, n. 34, p. 134. 2010. 

Esse trecho é um exemplo de que as cotas não são necessárias aos 

negros e que eles alcançam o mais alto sucesso em todos os âmbitos sociais.  

No trecho a seguir, fica claro o posicionamento da jornalista sobre a 

política de cotas raciais e a valorização da meritocracia: 

“(...) Qual o papel das cotas e de outras políticas públicas 

especificadamente  destinadas às pessoas que se declaram negras 

no Brasil? Os estudos mostram que, por melhor que seja a intenção 

dos legisladores, os benefícios reais da intervenção estatal protetora 

foram inexpressivos. Os negros ascenderam pelo mérito e por 

http://www.acervoveja.com.br/
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esforço individuais.(...)” LIMA, Roberta.Os Negros Rumo ao Topo. 

Veja, São Paulo. Edição 2179, ano 43, n. 34, p. 134. 2010. 

A jornalista não apresenta quais são esses estudos que mostram a  

inexpressividade das cotas. Ao fazer isso, denota um mero recurso de autoridade, 

na transmissão de que não é somente uma opinião pessoal, mas está respaldado na 

ciência. Mais uma vez, o esforço individual se relaciona diretamente com o sucesso, 

sendo que os negros não precisaram das cotas para alcançarem êxito. 

Na mesma reportagem, Lima apresenta dados sobre a discrepância entre 

brancos e negros no mercado de trabalho: 

“A desvantagem comparativa acumulada ainda é grande. A taxa de 

analfabetismo entre os negros é de 13%, o dobro da dos brancos.No 

mercado de trabalho, essa desproporção se repete. Um 

levantamento feito pelo Sistema Estadual de Análise de 

Dados(Seade),de São Paulo, mostrou que apenas 5% dos cargos de 

decisão nas grandes empresas são ocupados por executivos negros. 

Esse número em si não revela discriminação, pois a pesquisa não 

cita qual a porcentagem de executivos negros que começaram a 

carreira em condições de igualdade com os colegas brancos. Para 

entender a realidade, é preciso buscar referências comparativas. Foi 

o que fez o sociólogo José Pastore, da Universidade de São 

Paulo(USP). Ele constatou que, quando negros e brancos competem 

no mercado em total igualdade de condições, há uma clara tendência 

estatística em favor dos brancos.”. De forma objetiva, os dados 

mostram que a cor da pele ainda é alvo de algum preconceito”, diz 

Pastore.” LIMA, Roberta.Os Negros Rumo ao Topo. Veja, São Paulo. 

Edição 2179, ano 43, n. 34, p.135. 2010. 

Embora os negros estejam conseguindo sua ascensão social, segundo a 

reportagem, os dados apresentados demonstram a discrepância entre brancos e 

negros no mercado de trabalho. Para Lima, esses dados não derivam da 

discriminação, pois não é feita um comparação das oportunidades dos brancos com 

os negros, ignorando toda a história da população negra. 

 Assim, interpreta um presente de oportunidades iguais, em que todos os 

indivíduos partem de uma mesma condição social. Porém, quando apresenta essa 
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comparação, uma disputa de vagas entre brancos e negros com a mesma formação, 

como faz o pesquisador da USP, nota-se uma predileção à escolha de pessoas 

brancas, o que possa caracterizar um preconceito racial. 

Sobre o mérito, a reportagem aborda com narrativa e foto, a história da 

primeira desembargadora negra e de um executivo, como mostra as fotos e trechos 

a seguir: 

 

                        

Fonte: Revista Veja, Os Negros Rumo ao Topo, edição 2179, ano 43, n. 34. p. 

134, 135. Disponível em www.acervoveja.com.br 

As fotos de André e  Neuza, negros, declarantes contrários às cotas 

raciais, transmitem um sentido de legitimação ao argumento das cotas, na 

perspecitva que suas opiniões são respaldadas no pertencimento da raça negra. Ao 

narrar suas histórias pessoais, enfatizando a ascenção social sem a utilização das 

cotas raciais, a jornalista não somente valoriza o carater meritocrático de cada um, 

mas ocorre uma proximidade com o leitor, uma indentificação, no viés de que uma  

superação pessoal possa servir de exemplo, um modelo a ser seguido. A vestimenta 

dos negros, suas expressões faciais, e o local em que foram fotografados 

expressam o sucesso obtido por eles, a riqueza e o poder.  

http://www.acervoveja.com.br/
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Na legenda da foto de André Oliveira, quando ele afirma que as cotas é 

um estímulo ao comodismo, é associado as cotas raciais uma espécie de 

comodismo, de preguiça, de conquista de algo fácil. Na expressão “varei muita 

madrugada” há uma valorização do trabalho, do esforço pessoal, da dedicação. 

Desse modo, tal discurso ignora as condições estruturais e sociais, reduzindo a 

história a uma ação de indivíduos. 

 Na legenda da foto de Neuza Maria, ela afirma que seus filhos “terão um 

caminho mais fácil”, pois seus filhos terão as condições que a mãe conquistou para 

ajudá-los. A expressão “a custa de muito estudo”, expressa o mérito e o sacrifício 

pessoal como valores de um discurso liberal. 

Ainda na perspectiva da meritocracia e de um discurso de que os negros 

não precisam das cotas raciais, a entrevista do economista negro estadunidense  

Walter Willians, deixa claro sua posição contrária às cotas raciais. Elenca o esforço 

individual e que as cotas reforçam esteriótipos raciais e mentais, como mostra os 

trechos a seguir: 

“Veja: As ações afirmativas não funcionam? 

Willians: Os negros não precisam delas. Dou um 

exemplo. Houve um tempo em que não existiam jogadores de 

basquete negros nos Estados Unidos. Hoje, sem cota racial nem 

ação afirmativa, 80% são negros. Porquê? Porque  são excelentes 

jogadores. Se os negros tiverem a mesma habilidade em matemática 

ou ciência da computação, haverá uma invasão deles nessas áreas. 

Para isso, basta escola, boas escolas, grandes escolas.”PETRY, 

André, Entrevista Walter Willians, Veja, São Paulo. Edição 2207, ano 

44, n. 10. p. 14. 2011. 

Ao afirmar que os negros não precisam das cotas, como no exemplo dado 

pelo economista dos jogadores de basquete, Willians aborda a valorização do 

mérito, na prespectiva de que o esforço pessoal do jogador o faz alcançar uma vaga 

no time. E basta ter boas escolas para que os negros alcançem espaço nas áreas 

de matemática e informática.  

Mais uma vez fica evidente a valorização do mérito e do esforço pessoal, 

e através do esforço, os negros conseguem espaços na sociedade, em diversas 
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áreas, no esporte, nas universidades, etc. Percebe-se uma tentativa de abordar a 

aptidão negra para os esportes como algo biológico, como se eles fossem bons em 

esportes e ruins em exatas. Mais adiante Willians afirma que as cotas raciais podem 

ser prejudiciais para os negros: 

“Por causa de ações afirmativas, muitos negros estão hoje em 

posição acima de seu potencial acadêmico. Se você está 

aprendendo a lutar boxe  e sua primeira luta é contra o Mike Tyson, 

você está liquidado. Você pode ter excelente potencial para ser 

boxeador, mas não dá pra começar contra Tyson. As ações 

afirmativas, nesse sentido são crueis. Reforçam os piores 

esteriótipos racistas e mentais.” PETRY, André, Entrevista Walter 

Willians, Veja, São Paulo.Edição 2207, ano 44, n. 10. p. 14. 2011. 

Nesse discurso, não somente que as cotas raciais são ruins, mas que 

elas podem ser cruéis para os negros, por os colocarem acima de seu potencial. 

Assim, as cotas raciais são vistas como imposição contra os negros, como se elas 

os obrigassem à ingressarem em oportunidades diferentes de suas predileções. 

Ao retratar a luta de um boxeador no começo da carreira, e com um 

boxeador de renome, o entrevistado fornece a noção de sentido que as cotas raciais 

colocariam os negros numa perspectiva de humilhação, como se não estivessem 

preparados para tal feito. 

Em outro momento, Willians elenca que nem tudo que aborda a questão 

dos negros é fruto de discriminação. Vejamos: 

“A Fundação Ford é a grande promotora de ações afirmativas por 

partir da premissa errada de que a realidade desfavorável aos negros 

é fruto da discriminação. Ninguém desconhece que houve 

discriminação pesada no passado e há ainda, embora 

tremendamente atenuada. Mas nem tudo é fruto da discriminação. O 

fato de que apenas 30% das crianças negras moram em casas com 

um pai e uma mãe é um problema, mas não da discriminação. A 

diferença de desempenho acadêmico entre negros e brancos é 

dramática, mas não vem da discriminação. O baixo número de 

físicos, químicos ou estatísticos negros nos Estados Unidos não 

resulta da discriminação, mas da má formação acadêmica, que, por 
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sua vez, também não é produto da discriminação racial.” PETRY, 

André, Entrevista Walter Willians, Veja, São Paulo. Edição 2207, ano 

44, n. 10. p. 13. 2011. 

Willians afirma que o baixo número de negros físicos e químicos não é 

fruto da discriminação racial, e que os negros não precisam das cotas para se inserir 

nas melhores universidades, o que explica então o fato de números tão 

inexpressivos de negros nessas profissões? Esse questionamento, o economista 

não explica. Também não explica qual seria a causa de somente 30% das crianças 

negras não morarem com pais e mães, só afirma que não é fruto da discriminação 

racial. 

 A ausências dessas explicações denota um sentido não de explicar a 

causa efetiva, mas de deixar claro para o leitor que essas questões não são fruto do 

preconceito racial. O fato do economista ser negro também traz um sentido de 

legitimidade de seus argumentos, na perspectiva de pretencimento da raça negra. 

O argumento que as cotas ferem a democracia também é bastante 

presente. Sempre se relacionam com a constituição, pois segundo algumas matérias 

de Veja, as cotas agridem a democracia e são inconstitucionais, ao tratarem brancos 

e negros de forma distinta. No artigo de opinião de Gustavo Ioschpe, ele abre sua 

coluna com esse argumento: 

“Pessoalmente, acredito que o critério racial fere a isonomia, que é a 

base da democracia, e tisna o republicanismo com sectarismo.” 

IOSCHPE, Gustavo..O suicídio assistido das universidades federais 

e o boletim colorido da educação básica .Edição 2284, ano 45, n. 35, 

p.112. 2012. 

Na matéria, “Uma segunda Opinião”, a questão da democracia também é 

abordada. Nas palavras de Demétrio Magnoli, sociólogo, 

“Políticas baseadas na raça são a negação do princípio fundador da 

democracia, segundo o qual as oportunidades das pessoas estão em 

aberto e não predeterminadas por sua origem.” PEREIRA, Camila. 

Uma Segunda Opinião. Edição 2102, ano 42, n. 9, p. 68. 2009. 
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Magnoli parte da premissa de que todos os índivíduos tem acesso as 

mesmas oportunidades, independente de sua cor, demostrando um argumento  em 

que as oportunidades da vida são dadas igualmente a todos. 

Sobre o fato das oportunidades iguais dadas ao brancos e negros, 

defendida por Veja, Azevedo (2003), elenca que esse não é o caso da população 

negra brasileira, pois são vítimas historicamente pela pobreza e pela discriminação 

racial inirentes ao racismo institucional. Assim, “se quisermos contrapor ao racismo 

subjacente e invisível das nossas instituições, precisamos em primeiro lugar, garantir 

a criação de oportunidades para os negros brasileiros, sem o que não lhes será 

possível vencer no cenário competitivo da sociedade moderna de livres e iguais 

perante a lei”. (AZEVEDO, 2003,p. 215.) 

 Outro estudioso sobre a  problemática das cotas, Inocêncio (2004) afirma 

que os dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e IPEA 

(Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), demonstram as desigualdades sociais 

entre brancos e negros mais estarrecedoras no país, de violência urbana, de 

mercado de trabalho, de condições de saúde, o que o movimento negro diz há 

décadas. Assim, a cor da pele já demonstra a quantidade de oportunidades que um 

indivíduo terá ao longo da vida. (INOCENCIO, 2004). 

 Na matéria “Uma Segunda Opinião”, Pereira afirma que os negros e 

indígenas mal conseguirão uma melhora na condição social se não for por alguma 

ação afirmativa, como mostra o trecho a seguir: 

“O projeto visa a ampliar a presença desses grupos étnicos e raciais 

no ensino superior. O objetivo é justo. Negros, pardos e índios, em 

especial os mais pobres, têm pouca ou nenhuma chance de se 

equiparar social e economicamente aos brancos sem que lhes abram 

maiores oportunidades na vida.” PEREIRA, Camila..Uma Segunda 

Opinião.Edição 2102, ano 42, n. 9, p. 68. 2009. 

Portanto, se existe a desigualdade de oportunidades entre brancos e 

negros, algumas matérias embora afirmem essa diferença, o argumento 

meritocrático é o mais evidente. Assim, embora os discurso de Veja elenca que essa 
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discrepância social entre brancos e negros exista, o mérito é visto como a forma de 

acabar com essa distinção. 

As cotas como sendo inconstituicionais também aparecem na reportagem 

“Convite ao Ódio Racial”. Segundo Oltramari, as cotas pisoteam a constituição, 

tratando brancos e negros de forma desigual. 

Paralelo a esse argumento, através das cotas os alunos entram menos 

preparados nas universidades públicas, ocasionando a queda da qualidade do 

ensino superior. A desvalorização das universidades públicas e a preocupação da 

manutenção do aluno carente na universidade também são questionamentos que se 

entrelaçam.  

Na reportagem “O Grande Salto Pra Trás”, escrita pelos jornalistas 

Mônica Weinberg, Sérgio Martins, Marcelo Carneiro e Otávio Cabral, a manutenção 

do aluno de baixa renda é abordado: 

“Nos Estados Unidos, onde a política de cotas para negros teve bom 

resultado, as universidades dispunham de verbas especiais que 

permitiam às instituições oferecer, inclusive, programas de reforço 

pedagógico as estudantes cotistas. Com esse amparo, jovens negros 

americanos conseguiram não apenas entrar, mas permanecer nos 

bancos universitários. A proposta do MEC se limita a obrigar as 

universidades a abrir espaço para alguns estudantes, sem oferecer, 

no entanto, nenhum mecanismo que ajude a viabilizar esse ingresso. 

“é preciso haver políticas para garantir a permanência dos negros na 

universidade. Muitos vêm de famílias pobres, que não têm como, por 

exemplo, comprar livros ou pagar pelo transporte”, afirma Fernando 

Conceição, 44 anos, professor da Universidade Federal de Bahia.” 

WEINBERG, M. MARTINS, S. CARNEIRO, M.CABRAL, O. O Grande 

Salto Pra Trás. Veja. São Paulo. Edição 1889, ano 38, n. 4. p. 50. 

2005. 

Nessa narrativa, percebe-se que segundo os jornalistas, as ações 

afirmativas nos Estados Unidos tiveram bons resultados. Porém, a garantia do 

sucesso destas ações são os recursos para garantir a manutenção dos alunos 

carentes nas universidades. Ao utilizar uma fala de um professor da Universidade 
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Federal da Bahia, o discurso ganha um tom de validar o resultado obtido, sendo a 

UFBA, umas das universidades pioneiras nos estudos das políticas raciais. 

Na reportagem “Retrato em Preto-e-Branco”, da jornalista Lucila Soares, a 

manutenção do aluno carente também é abordada: 

“Mas a lei (de cotas raciais) não prevê recursos para dar conta das 

necessidades de alunos que não tem computadores em casa, 

dinheiro para comprar livros e, muitas vezes, nem como chegar à 

escola. Outra experiência fadada ao fracasso. “Não basta garantir o 

acesso, é preciso dar condições de permanência na universidade”, 

diz o reitor da Uerj Nival Nunes de Almeida.” SOARES, Lucila. 

Retrato em Preto – e - Branco. Veja. São Paulo. Edição 1850, ano 

32, n. 16.p. 76. 2004. 

A questão de como esse aluno irá se manter na universidade se relaciona 

com as cotas, na perspectiva de que para a ascensão completa por parte dos 

alunos, são necessárias políticas de manutenção desse aluno cotista. Porém, nesse 

discurso ocorre uma negação a políticas realizadas por inúmeras universidades, 

para manutenção dos alunos carentes, como  bolsa alimentação e bolsa moradia. 

Sobre as políticas de assistência estudantil, em resposta à matéria “Cotas 

Pra Quê?”, o então pró-reitor de extensão universitária da Unesp(Universidade 

Estadual Paulista) Benedito Barravieira, informa, em uma carta do leitor, sobre os 

cursinhos para alunos carentes, mantido pela universidade. Em sua maioria são os 

próprios alunos da graduação da universidade que ministram as aulas, e recebem 

uma bolsa de extensão pra dar continuidade ao projeto e aos estudos, amenizando 

os problemas de manutenção desse aluno carente. O que demostra que a política 

de cotas e as políticas de assistência estudantil não são discrepantes. 

A perda do prestígio das universidades públicas é abordada em três dos 

64 textos averiguados. Publicado em 2012, o artigo de opinião de Gustavo Ioschpe, 

com o título: “O Suicídio Assistido das Universidades Federais e o Boletim Colorido 

da Educação Básica”, aborda a questão. Nas palavras de Ioschpe: 

“Daqui a um tempo, não será surpreendente se alguém sugerir 

extinguir as federais e transferir seu orçamento para boas 
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universidades. As leis e manobras que deveriam garantir sua 

opulência terão causado sua implosão.” Gustavo..O suicídio assistido 

das universidades federais e o boletim colorido da educação 

básica.Artigo de Opinião.Veja.Edição 2284, ano 45, n.35, p.112. 

2012. 

 Esse trecho está em destaque em todo o texto, demonstrando como 

sendo o principal argumento ao que Ioschpe defende. Nota-se que ele aborda a 

questão do orçamento das universidades federais, como se fosse uma decisão de 

somente uma pessoa, algo que pode ser decidido a pura opinião ou capricho, e não 

tendo uma legislação brasileira que a determina. 

 Vale ressaltar que nesse trecho o autor caracteriza as cotas raciais como 

uma manobra, dando um sentido de ilegalidade às cotas. Esse sentido de 

ilegalidade, se relaciona ao argumento da inconstitucionalidade das cotas, de irem 

contra a democracia brasileira. Essa edição da Revista Veja, é do dia 28 de agosto 

de 2012, semana em que o STF(Supremo Tribunal Federal) julgou constitucional a 

adoção de cotas raciais para as universidades federais e institutos federais do país, 

obedecendo a lei 12.711, de agosto de 2012. 

Sobre a queda da qualidade do ensino superior, a reportagem “ O Grande 

Erro Das Cotas”, assinada pela jornalista Júlia Carvalho, estabele a relação da 

entrada dos alunos menos preparados com a queda da qualidade do ensino das 

universidades. Segundo Carvalho: 

 “A Lei de Cotas, tal como foi enviada para sanção de Dilma Roussef, 

não é ruim apenas porque põe em risco a produção do conhecimento 

no país e atropela a meritocracia. Ela é ruim também porque 

mascara e força a perpetuação de um dos problemas mais graves da 

educação no Brasil: a péssima qualidade das escolas públicas do 

ensino médio e fundamental”. CARVALHO, Júlia.O Grande Erro Das 

Cotas. Veja, São Paulo. Edição 2284, ano. 45. n.35. p.71.2012. 

Nessa narrativa, nota-se o argumento de que a entrada de alunos com 

notas baixas, através das cotas, oriundos do péssimo ensino oferecido pela escola 

pública, ocasionaria na queda da qualidade do ensino superior das universidades 

federais. 
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O mesmo acontece na reportagem “Cota, sim, mas com mérito”, da 

jornalista Camila Pereira. Num quadro no final da reportagem, Pereira elenca que “ 

os estudantes que entram pelo sistema de cotas chegam a ter taxas de reprovação 

até quatro vezes maiores do que as dos outros alunos”. 

   Pesquisa realizada pelo Centro de Políticas Públicas do IFB (Instituto 

Futuro Brasil), coordenada pelo professor da USP (Universidade de São Paulo) 

Naércio Filho, é bastante pertinente para elucidar a questão. Utilizando dados e 

notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e do IPEA, através das notas 

dos estudantes dos anos de 2009 a 2012, se pautou em quantificar e qualificar 

estimativas do impacto causado pela política de cotas nas universidades públicas. A 

pesquisa concluiu que o sistema de cotas não implicaria em uma redução da nota 

média dos ingressantes nas universidades federais.  

     Segundo Filho (2016), ”em contrapartida, os percentuais de 

participação dos grupos contemplados, seriam elevados para qualquer modalidade 

de cotas, cumprindo os objetivos buscados por uma ação afirmativa desse tipo”. 

Dessa maneira, Filho afirma que face aos resultados obtidos, não parece razoável 

supor que necessariamente, a utilização de um sistema de cotas reduziria a 

qualidade desse nível de ensino. (FILHO, 2016). 

O argumento que classifica as cotas como privilégio é citado em 4 textos 

dos 64 elencados nessa pesquisa. Na reportagem  “Queremos Dividir o Brasil Como 

na Foto?”, de autoria do jornalista Diogo Schelp, a política de cotas raciais geraria 

uma parcela de pessoas com tratamento diferente, como mostra o trecho a seguir: 

 “Adotar políticas raciais, agora significaria criar no Brasil uma 

minoria com privilégios. Em democracias, a existência de minorias 

com tratamento especial quase sempre resulta em encrenca.” 

SCHELP,Diogo.Queremos Dividir o Brasil Como na Foto?.Veja, São 

Paulo. Edição 2128, ano 42, n. 35. p. 88. 2009 

É importante ressaltar que negros e pardos, segundo o último censo do 

IBGE, realizado em 2015, representa de 54% da população, portanto não se 

enquadra como minoria, como afirmou Schelp. 
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O apelo estético é bastante presente nas páginas de Veja. A foto que 

abre a reportagem “O Grande Erro das Cotas”, é bastante pertinente: 

 

 

Fonte: Revista Veja, O Grande Erro Das Cotas, edição 2284, ano 45, n. 35. p. 

70. Disponível em www.acervoveja.com.br 

Essa foto foi tirada de uma manifestação de alunos da rede particular de 

ensino, do Distrito Federal, num protesto contrário á política de cotas raciais, no ano 

de 2012, ano de publicação da reportagem. O cartaz, com os dizeres: “Cotas: o 

famoso jeitinho brasileiro”, pretende ridicularizar o sistema de cotas raciais. Quando 

aborda o jeitinho brasileiro, remete a um modo fácil de conseguir os objetivos, uma 

forma de ir contra a legislação vigente no país, e que seria uma prática comum dos 

brasileiros para resolver possíveis problemas. 

 Portanto, a intenção da matéria, além de levar ao ridículo a proposta, 

relaciona a política de cotas raciais a algo sem nenhum estudo, sem nenhum 

embasamento social e científico, e os cotistas como alunos preguiçosos, estando 

subentendido que o esforço individual garante o sucesso, valorizando o mérito 

pessoal. As outras fotos que ilustram a matéria, também demostram um carater 

estético muito importante: 

http://www.acervoveja.com.br/
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Fonte: Revista Veja, O Grande Erro Das Cotas, edição 2284, ano 45, n. 35. p. 

70. Disponível em www.acervoveja.com.br 

Nas fotos acima, tirada da mesma manifestação, o rosto dos alunos estão 

pintados com metade na cor preta e a outra sem nenhuma pintura, evidenciando a 

etinia branca dos mesmos. Essa pintura facial remete à miscigenação, na tentativa 

de mostrar ao leitor de que, por mais que expresse a etnia branca fenotipicamente, a 

miscigenação torna absurda a classificação em brancos e negros, pois, afinal, 

somos todos brancos e negros. A foto da carteira de uma sala de aula remete à 

questão da classificação racial, na perspectiva de que os alunos serão classificados 

por raça, o que fere a meritocracia. Sobre a classificação racial, farei uma análise 

mais aprofundada no próximo capítulo. 

O diagrama a seguir, na mesma edição e reportagem, demostra uma 

abordagem bastante pertinente para essa análise: 

http://www.acervoveja.com.br/
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Fonte: Revista Veja, O Grande Erro Das Cotas, edição 2284, ano 45, n. 35. p. 

72. Disponível em www.acervoveja.com.br 

O diagrama intitulado “O caminho da educação”, apresenta como é o 

percurso de alunos de escolas públicas e particulares para o ingresso à  

universidade. No diagrama da esquerda, o aluno de escola pública teria um caminho 

livre para a universidade particular, e o aluno de escola particular, um caminho livre 

para a universidade pública.  

http://www.acervoveja.com.br/
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No diagrama da direita, pela lei de cotas, aparece um caminho diferente, 

curto, uma espécie de atalho para o aluno da rede pública de ensino chegar à 

universidade pública. Assim, por esse atalho, entende-se um caminho mais curto, e 

com mais facilidade.  

Ambos os diagramas elencam as vantagens e desvantagens de cada 

percurso. Na desvantagem do diagrama da direita, nota-se a afirmação que os 

alunos das escolas públicas tem dificuldade no acesso à universidade pública, mas 

ainda assim, afirma que as escolas públicas são fracas, o que demonstra um sentido 

de mesmo se esse aluno chegue a universidade, ele não tenha recebido uma 

educação satisfatória para seu desempenho acadêmico. 

 Nas desvantagens do diagrama da direita, reforça que pelo sistema de 

cotas, os alunos menos preparados terão acesso às universidades públicas, ferindo 

a questão do mérito, e com isso, coloca em risco a qualidade das universidades. A 

cor vermelha remete a uma proposta de governo de esquerda, e a cor azul, a uma 

proposta de governo de direita. 

O título da matéria merece uma análise mais aprofundada. Remete não 

somente ao entendimento de que as cotas são um erro pra educação brasileira, mas 

que além dos erros evidentes, existe uma falha maior, um que se sobrepõe ao todos 

os outros, mostrando que a políticas de cotas é totalmente equivocada. Na leitura 

completa da matéria, a queda da qualidade e a desvalorização da meritocracia 

seriam esse grande erro. 

A foto que abre a  reportagem “Cotas pra Quê?”, do jornalista Marcelo 

Carneiro, traz argumentos da não necessidade da adoção da política de cotas 

raciais nas universidades. Segue abaixo a foto: 
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Fonte: Revista Veja. Cotas Pra Quê?, edição 1897, ano 38, n. 12. p. 91. 

Disponível em www.acervoveja.com.br 

A imagem da esquerda é uma foto do Viaduto do Chá, em São Paulo, no 

ano de 2005. A imagem da direita é uma foto da Faculdade de Direito da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, no respectivo ano, 2005. Nas duas fotos, 

nota-se a presença de somente um negro, o que representaria, segundo os dados 

obtidos pela Revista Veja, a proporcionalidade de negros na sociedade brasileira.  

Com a tarja negra no centro da foto, e o uso de setas indicando quais 

dados correspondem a quais realidades, ocorre uma tentativa de didatizar as 

informações, isto é, torna-las facilmente apreendidas. Assim, o leitor é levado a 

perceber, e consequentemente, através do título “Cotas pra quê?”, que a política de 

cotas não possuem nenhuma finalidade concreta. 

Segundo Carneiro, os negros estão representados em proporção igual 

dentro ou fora da universidade, se pautando em  uma pesquisa da Associação 

Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes). De 

acordo com a pesquisa, os negros nas universidades federais correspondem a 5,9% 

http://www.acervoveja.com.br/
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dos alunos, exatamente igual à participação de negros na população brasileira, 

segundo o IBGE. Como afirma o trecho a seguir: 

“Segundo o estudo da Andifes, o número de negros nas 

universidades federais corresponde exatamente à sua participação 

na população brasileira, que é de 5,9%. Além disso, quase metade 

dos estudantes universitários, sejam eles brancos ou negros, 

pertence  a famílias de classe C, D e E, nas quais a renda mensal 

total varia entre 207 e 927 reais. Estudos dessa natureza são uma 

excelente oportunidade para discutir os caminhos para democratizar 

o ensino no Brasil.” CARNEIRO, Marcelo.Cotas Pra Quê?. Veja, São 

Paulo. Edição 1897, ano 38, n. 12, p. 91. 2005. 

Ao mostrar dados estatísticos afirmando a presença de negros nas 

universidades, Marcelo Carneiro deslegitima toda a política de cotas, e ainda tenta 

mostrar que ela é baseada em números que não refletem a sociedade atual. Dessa 

maneira, a política de cotas se torna algo sem necessidade e ainda elenca que os 

dados apresentados mostram uma abordagem para a discussão da efetiva 

democratização do ensino no país. 

Nessa matéria ocorre uma mudança no discurso da Revista Veja. As 

matérias analisadas anteriormente, reconhecem que há uma desigualdade e que os 

alunos com notas mais baixas, ou seja, com mais dificuldades, ingressarão nas 

universidades pelas cotas. Porém, nesta matéria, a intenção é enfatizar que não há 

essa desigualdade de acesso à universidade. Essa distinção entre os discursos fica 

evidente se compararmos as edições 1889 e a edição 1850, nas matérias “Grande 

Salto pra Trás” e “Retrato Em Preto-e-Branco”, respectivamente. Os trechos a seguir 

demonstram essa contradição: 

“O Brasil praticamente universalizou o ensino fundamental e 

melhorou muito o acesso ao ensino médio. Mas o desequilíbrio 

persiste. Veja alguns exemplos. A taxa de analfabetismo é de 12,8% 

no Brasil. Entre os brancos, cai pra 7,5%.Entre os negros e pardos, 

supera os 16%.61,4% dos negros e 53,3% dos pardos que fizeram o 

Provão no ano passado cursaram todo o ensino médio em escola 

pública. Mas esse grupo representa apenas 34,7% dos alunos das 

universidades federais. Na população de 20 a 24 anos, 57,2% dos 
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brancos estão cursando a universidade, enquanto entre os negros e 

pardos esse percentual é de 18,4%. Fontes:Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) e Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE).” SOARES, Lucila. Retrato em Preto-

e-Branco.Veja, São Paulo. Edição 1850, ano 32, n.16, p. 76. 2004. 

“O Brasil tem um sério, complexo e verdadeiro problema no campo 

do ensino superior. Em proporção a sua população, é um dos países 

emergentes com menos gente cursando faculdades. A reforma nada 

faz para minorar esse problema. Ao contrário, em nome de combater 

questões que só existem nos escaninhos da mente esquerdizante 

dos autores do projeto, a reforma, se vier a ser implantada, vai 

restringir ainda mais o acesso dos brasileiros-pobres, ricos ou 

remediados-à universidade.” WEINBERG, M. MARTINS, S. 

CARNEIRO, M. CABRAL, O. O Grande Salto Pra Trás. Veja, São 

Paulo. Edição 1889, ano 38, n.4, p. 52. 2005. 

No primeiro trecho fica evidente a discrepância entre os estudantes 

brancos e negros nas universidades brasileiras. Ao utilizar dados estatísticos, 

Soares reforça essa separação entre os brancos e negros, segundo dados do IBGE. 

No segundo trecho, os jornalistas desconsideram essa diferença, ao afirmarem que 

as questões dos negros não estarem nas universidades não passa de ideias de 

“mente esquerdizante dos autores do projeto”.  

Portanto, nota-se uma mudança no discurso da Revista Veja. Numa 

reportagem de 2004 fica evidente que a presença de negros nas universidades 

públicas é bastante pequena comparada com a dos brancos. Já no ano seguinte, 

numa reportagem de 2005, esse argumento aparece como próprio de um grupo 

específico, ignorando dados mostrados em edições anteriores, e apresentando a 

noção de que a pouca participação dos negros nas universidades não fosse 

relevante, ou então, não existisse. Vale ressaltar que o conselho editorial da revista 

é o mesmo nesses anos. 

Uma possível discriminação dos cotistas também é um dos argumentos 

elencados por Veja, como consequência da desvalorização da meritocracia. A 

edição 2012, matéria que não foi assinada por nenhum jornalista, aborda esse 

argumento, como demonstra o trecho a seguir: 
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“Mas ressalte-se um risco da unanimidade: as cotas podem criar uma 

casta de profissionais que, tendo escapado da escolha por 

meritocracia e beneficiando-se apenas da cor da sua pele, passem a 

ser vistos de modo preconceituoso. Convém lembrar ainda que, na 

tentativa de dimiuir uma discrepância social-a desigualdade de 

oportunidades de pobres, mesmo sabendo que a maioria deles é de 

negros-,o caminho foi uma solução racial.” Distorção na Pele. Veja, 

São Paulo. Edição 2267, ano 45, n. 18. p. 73. 2012. 

A palavra “unanimidade” traz consigo uma ideia de algo inevitável, sendo 

que nesse sentido, as cotas raciais, com certeza resultariam numa discriminação de 

cotistas no mercado de trabalho e nas universidades. O termo “tendo escapado” dá 

um sentido de atalho, na perspectiva de burlar o sistema meritocrático. No decorrer 

do trecho, fica claro que o problema da ausência de negros nas universidades 

públicas resulta de uma questão social, e não racial. 

A desvalorização por parte dos não cotistas em relação aos cotistas, foi 

um dos assuntos discutidos na entrevista do economista Walter Willians. Perguntado 

a ele se na sua trajetória pessoal já havia passado por alguma experiência 

relacionado as questões afirmativas, Willians responde: 

“Quando eu dava aula na Universidade Temple, na Filadélfia, tive 

uma turma com uns trinta alunos, todos brancos, à exceção de um. 

Nas primeiras aulas, eles me fizeram uma bateria de perguntas 

complexas. Você pode achar que era paranóia minha, mas eu sei 

que o objetivo deles era testar minhas credenciais. A cada resposta 

certa que eu dava, eu podia ver o alívio no rosto do único aluno 

negro da classe. De onde vem esse sentimento, esse temor do aluno 

negro de que seu professor, sendo negro, talvez não fosse 

suficientemente bom? Das ações afirmativas. Não entrei na 

universidade via cotas raciais. Por causa delas, a competência dos 

negros é vista com desconfiança.”PETRY, André, Entrevista Walter 

Willians, Veja, São Paulo. Edição 2207, ano 44, n. 10. p.15. 2011. 

Nesse sentido, a entrada do aluno na universidade, e consequentemente, 

a ascensão social conseguida através da meritocracia é entendida como legítima, e 
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a que foi alcançada via cotas raciais é vista como algo inferior, relacionada à não 

capacidade cognitiva. 

Ao argumentar que as cotas raciais ferem a meritocracia, desrespeitam a 

democracia, e são insconstitucionais, pois tratam brancos e negros de forma distinta,  

a Revista Veja defende consigo uma visão de mundo pautada em uma interpretação 

liberal. As oportunidades são oferecidas a todos, que dependendo do seu esforço, o 

sucesso é alcançado. 

  Por pertencer ao grupo Abril, que tem 9 escolas particulares como 

algumas de suas empresas, a Revista Veja defende uma postura que muito se 

assemelha a manutenção de uma educação de valorize a educação particular, 

sendo que defende a perspectiva de seus alunos/clientes das escolas particulares. A 

participação do conselho editorial pertencente ao Instituto Millenium, 

declaradamente defensor de valores liberais, reforçam essa perspectiva. Portanto, a 

Revista Veja age em defesa de um conjunto de interesses de uma parcela da 

população. 

 

3.1. A SOLUÇÃO PARA NÃO IMPLEMENTAÇÃO DAS COTAS RACIAIS. 

Das 16 matérias e reportagens, 3 entrevistas, 39 cartas dos leitores, 2 

cartas do editor e 4 artigos de opinião, totalizando 64 textos que retratam a 

implantação da política de cotas raciais, na Revista Veja, de 2004 a 2012, a solução 

para a não implementação da política de cotas raciais, em sua maioria, é a 

universalização do ensino público. Esse argumento aparece desde as primeiras 

edições até as últimas edições.  

A matéria “Cotas pra quê?”, do jornalista Marcelo Carneiro, aborda a 

questão da melhoria da qualidade de ensino, ao afirmar “ que o outro aspecto que 

tem sido relegado a segundo plano é a melhoria na qualidade do ensino 

fundamental e médio, sabidamente o único caminho para efetivamente democratizar 

o acesso à universidade” (CARNEIRO, 2005). 

A entrevista com o economista negro Walter Wilians, retrata essa 

questão. 
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“Revista Veja: Num país como o Brasil, onde os negros não 
avançaram tanto quanto nos Estados Unidos, as ações afirmativas 
fazem sentido? 

Willians: A melhor coisa que os brasileiros poderiam fazer é garantir 

educação de qualidade. Cotas raciais no Brasil, um país mais 

miscigenado que os Estados Unidos, são um despropósito.” PETRY, 

André, Entrevista Walter Willians, Veja, São Paulo. Edição 2207, ano 

44, n. 10. p. 15. 2011. 

A edição 2284, de 29 de agosto de 2012, na matéria: “O Grande Erro Das 

Cotas”, assinada pela  jornalista Júlia Carvalho, a questão da melhoria da qualidade 

do ensino básico aparece como solução para a não implementação das cotas 

raciais: 

“A Lei de Cotas, tal como foi enviada para a sanção de Dilma 

Rousseff, não é ruim apenas porque põe em risco a produção de 

conhecimento no país e atropela a meritocracia. Ela é ruim também 

porque mascara e força a perpetuação de um dos problemas mais 

graves da educação no Brasil: a péssima qualidade das escolas 

públicas do ensino médio e fundamental. “Se tivéssemos um ensino 

básico decente, esses alunos conseguiram competir de igual com os 

alunos das particulares. Mas é claro que é mais fácil criar cotas do 

que investir na base.”afirma o economista Claudio de Moura Castro, 

especialista em educação e articulista de Veja.” CARVALHO, Júlia. O 

Grande Erro Das Cotas.Veja, São Paulo. Edição 2284, ano. 45. n. 

35. p. 71. 2012. 

Nesse sentido, não só a política de cotas fere a meritocracia, mas 

também a solução única seria o acesso de todos a uma educação de qualidade, 

como se as cotas raciais fosse contrária a uma melhoria da qualidade do ensino 

básico brasileiro. 

A solução para a não adesão das cotas também se relaciona com o 

argumento que os negros não precisam das cotas. Na reportagem “Ascenção sem 

Cota”, da jornalista Raquel Salgado, a solução para a ascenção dos negros na 

sociedade apresentada não é somente a universalização do ensino, mas também  o 

crescimento da economia, seguindo uma perspectiva liberal. Como relata o trecho a 

seguir: 
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“A redução da iniquidade não tem nenhuma relação com a criação de 

cotas para negros em universidades ou no serviço público. Deve-se a 

outros fatores, como a universalização da educação fundamental e a 

melhoria da qualidade do ensino médio oficial. Essas conquistas 

foram obtidas quando o governo passou a dar prioridade ao ensino 

básico, o que ocorreu a partir de 1995. A mudança de orientação 

favoreceu os estratos mais pobres, que concentram a maior 

proporção de negros. “No Brasil, a pobreza é predominantemente 

negra. Por isso, quando a distância entre pobres e negros se estreita, 

eles são os mais beneficiados”, diz Marcelo Paixão, da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro. Os aumentos do salário mínimo, que 

superaram a inflação em 120% desde 1995, contribuíram para elevar 

a renda de quem está na base da pirâmide social,entre eles, os 

negros. O Crescimento fruto da extraordinária expansão da 

economia desde o real, proporcionou também a ascenção dos 

negros. Mais educados, eles passaram a ter acesso a empregos 

antes reservados aos brancos.” SALGADO, Raquel. Ascensão Sem 

Cota, Veja, São Paulo. Edição 2128, ano 42, n. 94. 2009. 

É notório neste trecho a tentativa de abordar a questão da não 

participação dos negros nas universidades a uma questão social e não racial. Assim 

sendo, a dificuldade de acesso dos negros à universidade deriva de uma questão 

econômica, pois se o problema for resolvido na questão econômica, os negros, em 

sua maioria pertencentes a uma classe mais baixa, serão contemplados. 

Dessa maneira, a solução também se apresenta na área econômica, 

como no caso o aumento do salário mínimo, reforçando a perspectiva de que o 

problema é social e não racial. Quando a jornalista afirma que a melhoria da 

qualidade do ensino passou a ser prioridade a partir de 1995, nota´se uma tentativa 

de enfatizar esse argumento como uma solução clara para a não adesão das 

políticas raciais, porém não apresenta dados nem como essa melhoria no ensino de 

fato aconteceu. 

As cotas raciais, juntamente com a melhoria da qualidade de ensino 

também se relaciona ao Partido dos Trabalhadores e a pessoa do ex- presidente 

Lula, presidente do país na época da publicação. Como demostra o trecho a seguir: 
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“O ex-reitor da Unicamp toca em um ponto-chave: a melhoria do 

sofrível ensino nas escolas públicas brasileiras, que parece passar 

ao largo da discussão. O governo do PT não parece disposto a tirar o 

debate do campo ideológico. Na semana passada, o presidente Lula 

surgiu com um boné do Movimento dos Sem Universidade(MSU) 

durante o lançamento de um programa de bolsas para estudantes 

carentes. Trecho do seu discurso: ”Na hora em que o pobre 

conquista um milímetro de espaço, ele incomoda.”, disse Lula. Com 

frases como essa, o presidente mostra que continua passando longe 

do cerne da questão:a melhoria do nível de ensino nas escolas 

públicas, única alternativa de longo prazo para o amplo alcance para 

conferir a estudantes pobres e ricos chances iguais na hora de 

ingressar numa faculdade. Como se vê, problemas complexos não 

se resolvem por meio de um decreto.”WEINBERG, M. Martins, S. 

Carneiro, M. Cabral, O. O grande Salto Pra Trás. Veja, São Paulo. 

Edição 1889, ano 38, n. 4,p. 51. 2005. 

Nesse trecho, a relação entre o discurso do Lula e a questão da melhoria 

da qualidade do ensino básico é feita de forma simplista, pois a frase destacada 

pelos jornalistas não se refere à qualidade do ensino, e sim ao fato de conquistas 

pessoais realizadas por pessoas de baixa renda serem mal vistas por uma parcela 

da sociedade, no caso exemplificado, a conquista de uma vaga numa universidade 

pública. 

A intenção dos jornalistas de relacionar a política de cotas raciais à figura 

do ex-presidente Lula é elencar que as cotas raciais seriam uma promessa eleitoral 

dele. Ao fazer essa afirmação, é negado todo o histórico de atuação do movimento 

negro no país, e demonstra como se as cotas fossem uma medida eleitoreira, que 

fosse um presente dado a uma parcela específica da população. 

 Mais adiante, os jornalistas afirmam que problemas complexos não se 

resolvem por meio de um decreto, elencando que a questão das ações afirmativas, 

ou até mesmo a não ascensão de negros nas universidades públicas é um problema 

complexo. Assim, fica evidente que como todo problema complexo, a solução não 

deve ser pensada como algo direto, tendo somente uma único desfecho. Porém,  

acaba entrando em contradição, sendo que no mesmo trecho, a única solução 
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apresentada pelos jornalistas é a melhoria da qualidade de ensino fundamental e 

médio no país. 

Em 2004, a reportagem “Retrato-emPreto-e-Branco” também aborda a 

questão: 

 “O Grande desafio brasileiro nesse campo é que os problemas são 

imensos em todas as frentes, e têm de ser enfrentados 

simultaneamente. É claro que a solução definitiva para democratizar 

o acesso à universidade é garantir ensino público de boa qualidade 

nos níveis fundamental e médio. Isso não entra necessariamente em 

contradição com medidas dirigidas a grupos menos favorecidos. Que 

grupos são esses é algo que pode variar de região para região, ou de 

universidade para universidade. O grau de acerto e de erro dessas 

escolhas só poderá ser avaliado na prática.”SOARES, Lucila. 

Retrato-em-Preto-e-Branco. Veja, SãoPaulo. Edição 1850, ano 32, n. 

16. p.76. 2004. 

O discurso da jornalista enxerga que os problemas acerca da política de 

cotas são muitos e em grande proporção, e que a melhoria da qualidade do ensino 

básico não se contradiz com a política de cotas raciais. Por mais que se perceba 

que os problemas são grandes e complexos, a solução ainda é pensada de forma 

única e simples.  

O argumento da melhoria do ensino público como solução para a não 

adesão da política de cotas também está presente nas cartas dos leitores. A carta 

de um leitor a seguir cita alguns dos principais argumentos defendidos pela Revista 

Veja: 

“A aprovação do sistema de cotas universitárias para negros pelo 

Supremo Tribunal Federal(STF), além de não corrigir um erro 

histórico, incorre em erro juridíco inaceitável para uma corte suprema 

da Justiça brasileira.Essa decisão torna a nossa Constituição 

inconsistente com a própria Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, da qual o Brasil é signatário. Adotada pela ONU em 1948, 

ela estabelece que toda pessoa tem direito à educação. A educação 

deve ser gratuita, pelo menos a correspondente ao ensino elementar 

fundamental. O ensino elementar é obrigatório. O ensino técnico e 
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profissional deve ser generalizado; o acesso aos estudos superiores 

deve estar aberto a todos em plena igualdade, em função do seu 

mérito. Sou professor aposentado de filosofia da UFRN, fico 

espantado com a decisão e indago: será que ninguém se deu conta 

disso? Para corrigir a injustiça histórica, no campo educacional, seria 

suficiente pautar a política educacional brasileira pelo que 

estabelece, na íntegra, o artigo 26, que acabamos de avocar. 

Parabéns a Veja pela lúcida reportagem “Distorção na pele”.Roberto 

Lima de Souza, Natal, RN.”. Cartas dos Leitores. Veja, São Paulo. 

Edição 2268, ano 45,n. 18. p. 12. 2012. 

Nessa carta, o leitor elenca que as cotas são inconstitucionais, que não 

corrigem erro histórico, e que a melhor solução para o ingresso de negros nas 

universidades públicas do Brasil é a melhoria da qualidade do ensino gratuito.  

Alguns leitores, ao manifestarem sua opinião acerca das cotas raciais, 

fazem o uso da ironia, como demonstra a carta de um leitor a seguir: 

“Teremos uma raça duplamente excluída: o branco pobre. Excluído 

porque é pobre. Excluído das cotas porque não é negro. Atualmente 

estou estudando para concurso público. Penso que agora será 

melhor dedicar menos tempo aos livros e começar a pegar uma cor 

na praia. Tércio Baggio de Alencar, Campo Grande, MS.” Cartas Dos 

Leitores. Veja, São Paulo. Edição 2012, ano 45, n.18. p.12. 2007. 

É nítido a não compreensão da política de cotas raciais por parte do leitor. 

A política de cotas reserva 50% das vagas das universidades públicas à alunos 

oriundos de escolas públicas, ou seja, para a “raça branco pobre”, segundo o leitor. 

Uma carta de um leitor é bastante interessante. Contrário à política de 

cotas raciais, ao elencar sua opinião baseada em um acontecimento pessoal, não 

percebeu que foi vítima de discriminação racial. Nas palavras do leitor: 

“Como negro, nunca me senti inferiorizado pela cor da minha pele, e 

não é com cotas que se igualam as coisas. E as pessoas pobres de 

pele branca, como fazem para entrar numa faculdade? Eu já tive de 

ouvir que não possuia padrão europeu numa entrevista de emprego, 

e com certeza não é o governo dizendo que sou negro que fará o 
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racismo acabar no Brasil. Chega de demagogia. Leandro Pereira 

Mota.Taubaté,SP.” Cartas Dos Leitores. Veja, São Paulo. Edição 

2012, ano 48, n. 23. p. 12. 2007. 

O leitor, Leandro Pereira, não compreendeu que o fato dele não ter 

“padrão europeu” para preencher uma vaga de emprego, se carateriza um caso de 

discriminação racial, ou seja, um caso de racismo. 
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4. CAPÍTULO 3 

A CONSCIÊNCIA HISTÓRICA MOBILIZADA PELA REVISTA VEJA NO 

DEBATE SOBRE AS COTAS RACIAIS  

Este capítulo pretende analisar os tipos de consciência histórica 

mobilizados nas páginas da Revista Veja no debate sobre as cotas raciais. Nos 

interessa aqui, analisar todas as referências as experiências no passado citada nas 

fontes por nos analisadas, visando perceber o modo como elas se vinculam a uma 

compreensão do presente e apresentam expectativas de futuro. Foram publicadas, 

de janeiro de 2004 a dezembro 2012, um total de 16 matérias. Destas matérias, 

somente 7 fazem algum tipo de referência ao passado. 

Desta constatação empírica, já podemos produzir uma afirmação 

conclusiva importante sobre a pesquisa: no debate mobilizado pela Revista Veja 

sobre as cotas raciais, os argumentos históricos não são obrigatórios e sequer 

ocupam um lugar central. 

Enquanto a defesa das cotas raciais fundamenta-se numa interpretação 

sobre a experiência humana sobre a população negra, principalmente sobre a 

escravidão, o combate a elas, realizado pela revista, tende a não dar tanta 

importância às experiências históricas humanas. 

Essa recusa dos jornalistas em utilizar-se das interpretações históricas 

pode significar uma dificuldade em encontrar um embasamento histórico para criticar 

as cotas raciais. Essa informação torna-se mais relevante ao constatarmos que 

nenhum historiador é citado nas reportagens que fazem essa interpretação. Seja 

para corroborar os argumentos, ou para refutá-los, a presença de um historiador é 

nula durante todo o período analisado. São citados sociólogos, geneticistas, 

filósofos, porém o historiador, profissional especialista em interpretar o passado, não 

é  consultado. 

Embora podemos constatar que as interpretações do passado não têm 

um papel central no combate às cotas raciais, não podemos minorar a importância 

que a consciência histórica possui nesse enfrentamento. 
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Mesmo quando não citam de um modo ostensivo as experiências do 

passado, os jornalistas apresentam uma estrutura de consciência histórica que 

sustenta o combate que fazem ás cotas raciais. 

Além do mais, é importante perceber que quase metade das matérias que 

tratam da temática das cotas raciais utilizam-se abertamente de argumentos 

históricos. Assim, se a referência ao passado não é obrigatória, não ocupando um 

papel central no debate, ao menos ela não é tão pouco importante. 

Ao analisarmos as matérias, cartas, artigos de opinião e entrevistas, 

chegamos a 3 importantes colclusões sobre consciência históricas que são 

mobilizadas nas páginas de Veja. 

Em primeiro lugar, existe uma estrutura de consciência histórica exemplar 

recorrente em algumas narrativas. 

Por Consciência Histórica Exemplar, Rüsen a define como uma 

concepção de que a história é vista como uma recordação do passado, uma lição ou 

mensagem dada ao presente, numa perspecitva de algo didático. Assim, a história 

nos ensina um conjunto de normas, derivando-se de casos específicos e sua 

aplicação direta (RUSEN,2010). 

Dessa maneira, a consciência histórica refere-se a uma experiência 

humana na forma de casos específicos, que representam e personificam regras 

gerais de uma mudança temporal e de conduta humana (RUSEN,2010). 

Desse modo, os jornalistas da Revista Veja, buscam experiências 

negativas do passado e as associam às cotas raciais, normalmente se pautando em 

ideias de que se tratam de medidas racialistas. Tais experiências do passado são 

tomadas como exemplos negativos, atitudes que provocam tragédias e que estariam 

sendo repetidas no Brasil através da política de cotas raciais. 

Em segundo lugar, podemos dizer que as referências históricas 

mobilizadas nas narrativas analisadas, reproduzem o mito da democracia racial. A 

História do Brasil seria marcada por uma cultura miscigenada, em oposição a 

história dos Estados Unidos, por exemplo, e não pelo preconceito e desigualdade. 
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Tal cultura estaria justamente ameaça pela política de cotas raciais, que fundariam, 

segundo os jornalistas da revista, um ódio racial bastante pouco brasileiro. 

Em terceiro lugar, percebemos em algumas narrativas históricas 

explicações causais bastante unilaterais. Essas narrativas reconhecem a existência 

de preconceito e opressão sobre os negros, mas os entendem não como produto da 

experiência da escravidão. Ao contrário, uma das narrativas afirma que o 

preconceito surgiu justamente com a abolição da escravidão e outra afirma que a 

escravidão não era uma opressão racial, mas uma “ decorrência natural das 

conquistas militares”. 

Por última há um tipo de narrativa que merece ser analisada. Essa 

narrativa expressa justamente o idealismo presente nas análises históricas 

dominantes na Revista Veja. Trata de uma história que chamamos de abstrata, 

posto que não se preocupa com a experiência humana concreta, mas funda 

arbitrariamente conceitos teóricos e os coloca artificialmente em tensão como se a 

história concreta fosse na verdade a história dos conflitos entre esses conceitos. 

 

4.1. Narrativas Históricas e a Consciência Histórica Exemplar 

Ao fazer as interpretações do passado, alguns jornalistas de Veja 

estabelecem uma relação do passado de forma esquemática e simplista, como 

demonstra o trecho a seguir: 

“A história tem exemplos eloquentes de que a oficialização da 

discriminação racial tem consequencias desastrosas. O mais notório 

deles, evidentemente, é o genocídio promovido pelos judeus. Os 

nazistas desenvolveram metodologias para determinar o grau de 

racial das pessoas e separa-lás dos alemães. O geneticista Otmar 

von Verschuer, mentor de Josef Mengele, o médico-monstro de 

Auschwitz, foi um dos expoentes desse procedimento. Com base em 

medidas que incluíam as feições e características do rosto, a cor dos 

olhos e o tamanho e o formato do crânio, Von Verschuer doutrinou 

centenas de médicos, funcionários de saúde e oficiais da SS no anti-

semitismo pseudocientífico, ou seja, na arte de reconhecer um 

judeu.” R., CAMARGO, L. Eles são Gêmeos Idênticos, Mas, Segundo 
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a UnB, Este e Branco e Este Não. Veja, São Paulo. Edição 2011, 

ano48, n. 22. p. 87. 2007 

Aqui há uma comparação entre as cotas raciais e o nazismo. Ao reforçar 

a metodologia realizada pelos nazistas na identificação de judeus, a metodologia de 

“escolha”, ou da classificação racial, esta se assemelharia com a metodologia de 

classificação feita pelas cotas raciais.  

Nessa narrativa, o passado é mobilizado para deslegitimar as cotas. Ao 

estabelecer essa comparação entre as cotas e o Holocausto, é ignorado toda a 

historicidade do passado, reduzindo contextos completamente distintos. Ignora a 

política de cotas raciais como sendo uma reivindicação do movimento negros há 

décadas, não percebendo as cotas como uma luta contra a discriminação. 

 Ou seja, relaciona as cotas raciais a um política racialista biológica do 

nazismo. Toda a história complexa que abarca a questão do holocausto é silenciada, 

sendo levada a somente a abordagem racial.  

Dessa maneira, a consciência histórica exemplar é mobilizada negando 

toda a historicidade, percebendo somente a continuidade, ignorando as mudanças 

temporais. Portanto, se no passado, as questões raciais, no caso da comparação 

feita pela narrativa, o Holocausto, causou tanto ódio racial, as cotas raciais também 

fundariam essa discriminação racial no país. 

A narrativa a seguir também interpreta o passado, nessa mesma 

perspectiva de comparação. Vejamos: 

“A África do Sul viveu décadas de turbulência e esfacelamento da 

sociedade após instituir, em 1948, o apartheid, que segregava os 

negros. A nova Constiuição, aprovada em 1996, proibiu todo tipo de 

discriminação racial. O governo tentou incluir os negros na sociedade 

branca com um conjunto de medidas chamado de “ ação afirmativa”. 

Entre elas estava a inclusão de negros e, cargos de funcionalismo 

público e a obrigação das escolas e universidades do país em aceitar 

cotas de estudantes negros. O resultado foi um desastre. A 

qualidade do serviço público despencou e o desemprego entre os 

negros subiu de 36% para 44%. A lição aqui não é a de que os 

negros fazem um trabalho pior que os brancos. E sim, a de que, para 
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uma sociedade funcionar perfeitamente, o melhor sistema é distribuir 

as vagas na universidade e os empregos públicos com base 

puramente no mérito individual, independente da cor da pele.” 

R.,CAMARGO,L.Eles são Gêmeos Idênticos, Mas, Segundo a UnB, 

Este e Branco e Este Não.Veja, São Paulo. Edição 2011, ano48, 

n.22. p.87.2007 

Agora a comparação é feita entre o regime de Apartheid e as cotas 

raciais. Há aqui também uma concepção de passado, ou seja, é mobilizada uma 

consciência histórica exemplar. As ações afirmativas utilizadas na África do Sul, são 

vistas como desastrosas, e que se adotadas no Brasil, também vão ser ruins, numa 

perspectiva de exemplo. Pois, na consciência histórica exemplar, a história é vista 

como exemplo, seja para modelos que derão certo, como para aqueles que são 

julgados desastrosos. Assim, se as ações afirmativas foram ruins para a África do 

Sul, o mesmo pode acontecer no nosso país. 

Segundo os jornalistas, para resolver os problemas causados pelo 

Apartheid na África do Sul, o governo utilizou as ações afirmativas, que fez com que 

o desemprego dos negros aumentasse e a qualidade do serviço público caisse. 

Elenca que o problema da queda da qualidade não é fruto de um péssimo trabalho 

dos negros, mas não deixa claro o real motivo, pois a intenção aqui não é explicar 

esse fato, mas valorizar o mérito, pois assim, o mérito aparece como a melhor 

solução. 

No trecho a seguir, a Índia é vista como um país em que a política de 

cotas não obteve sucesso. Nas palavras do jornalista: 

“Uma Gota de Sangue alerta para o que ocorre quando um estado se 

mete a catalogar a população segundo critérios raciais, com o 

objetivo de, a partir deles, elaborar políticas públicas: pouco a pouco, 

os próprios cidadãos passam a acreditar naquela divisão e se veem 

obrigados a defender interesses de gueto. Isso cria conflitos políticos 

e rancor, inclusive nas situações em que as leis tentam beneficiar um 

grupo antes segregado. É o caso da Índia, país com o maior 

programa de cotas do mundo. O complexo sistema indiano de 

castas, tornado oficial pelo imperialismo inglês no século XIX, levou a 

que o governo daquele país, na década de 50, concedesse 
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privilégios ao grupo dos intocáveis, ou dalits, e a “outras classes 

retardatárias” - expressão contida no texto constitucional do país. 

Uma forma de tentar compensá-los das injustiças sofridas no 

passado. O resultado é que eles passaram a ser invejados. Em 2008, 

os membros da etnia gujar, do norte da Índia, entraram em choque 

com a polícia, em protestos que mataram quatro dezenas de 

pessoas, para pedir o próprio rebaixamento no sistema de castas. 

Sua reivindicação: também serem considerados inferiores o 

suficiente para ganhar cotas no serviço público e em universidades. 

Conseguiram.” SCHELP,Diogo. Queremos Dividir o Brasil Como na 

Foto?.Veja, São Paulo. Edição 2128, ano 42, n.35. p.90. 2009 

 

Mais uma vez a Consciência Histórica Exemplar é mobilizada. Agora a 

discriminação racial é abordada como um exemplo a não ser seguido, pois, se pelas 

cotas gerou uma “ casta” com privilégios, no Brasil, a potítica de cotas vai gerar uma 

parcela da população com privilégios, e com isso incitando um ódio racial. 

 

Embora assuma que o regime de castas indianas é complexo, a análise 

do jornalista é esquemática, pois resume toda sua complexidade, relacionado com a 

política de cotas, como se fosse uma vantagem pertencer, ou até mesmo ter alguma 

moblilidade social. E essa narrativa traz consigo a ideia de um desejo de 

pertencimento de quem não faz parte de uma casta especifíca, na medida da 

conquista desse privilégio. Ou seja, na abordagem das cotas, denota que os 

indivíduos que não seriam classificados como negros teriam uma certa inveja, e 

poderiam reivindicar esse pertencimento, para alcançar essa vantagem, no caso as 

vagas nas universidades públicas. 

Sobre os perigos de uma visão de um conhecimento esquemático, Rüsen 

é enfático ao afirmar que todo conhecimento histórico desempenha uma função de 

orientação. Sem a mediação de experiência e significado, não é possível haver a 

interpretação da experiência histórica humana. O passado, carregado de 

significados, torna-se uma referência apta para orientar o agir e o sofrer humanos. 

Nesse sentido, a orientação cultural ganha contornos especificadamante históricos, 

na medida de uma representação do tempo em relação à conjuntura atual da vida 

prática, tanto experiências do passado, como expectativas de futuro.(RÜSEN, 2011). 
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Dessa maneira, nota-se que a consciência histórica não é exatamente a 

compreensão do conhecimento histórico, mas o marco de referência e os princípios 

operativos que dão sentido ao passado. (RÜSEN, 2010). 

Porém, o pensamento histórico não deve ser pautado de forma linear, 

pois, segundo Rüsen: 

“Deve-se lembrar que o pensamento histórico não segue 

simplesmente a teleologia da ação, mas comporta-se de modo 

fundamentemente crítico em relação a ela. Isso provém do fato 

elementar de que os processos temporais que marcam o mundo 

humano não seguem a lógica teleológica do agir. O pensamento 

histórico é a resposta do intelecto humano à incômoda experiência 

de que, frequentemente, ao final de uma ação dirigida por metas, o 

resultado obtido é bastante diverso daquilo que foi mencionado.” 

(RÜSEN, 2011, p.277). 

Assim, o pensamento histórico, segundo Rüsen, é complexo e não 

obedece uma linearidade, assumindo assim seu carater crítico. Portanto, quando se 

mobiliza uma consciência histórica exemplar, não percebendo a totalidade temporal, 

acaba por resultar regras gerais de casos específicos e aplicá-los em outros casos. 

(RÜSEN, 2010). 

Rüsen (2010) elenca que as interpretações do passado devem ser feitas 

de forma complexas, pois são sempre carregadas de sentido, que atuam 

diretamente na vida prática dos homens. Assim, a consciência histórica exemplar 

acaba por tornar obrigatórias certas regras extraídas da experiência histórica. 

Dessa maneira, as interpretações do passado devem ser feitas de forma 

a complexar o conhecimento histórico, sendo que as percepções do passado se 

ligam diretamente para uma ação no futuro. Ou seja, para Rüsen, uma história 

elaborada de maneira reconstrutiva, e portanto, não teleológica, desvincula-se do 

princípio da causalidade, não vinculando-se mais por determinações causais, mas  

em condições de possibilidade. Assim, um novo universo de possibilidades dentro 

da própria explicação histórica é aberto, rejeitando-se a um determinado causal 

absoluto, sendo a ideia de liberdade como uma importante grandeza explicativa. 

(RÜSEN, 2010). 
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É nesse ponto que o passado se torna “melhor”, pois o passado se 

integra num decurso temporal compatível com as metas de ação. Portanto, quando 

o passado é inserido de forma complexa, no contexto de orientação da vida prática, 

a explicação histórica torna-se simultaneamente mais aberta para o futuro. (RÜSEN, 

2010) 

É notado que as interpretações do passado que a Revista Veja faz está 

longe de ser complexo. Pelo contrário, simplfica as interpretações, comparando as 

cotas raciais com o Hocausto e Nazismo, negando toda sua historicidade e 

particularidades. Portanto, ao mobilizar uma consciência histórica exemplar gera 

pensamentos e ações no futuro vinculadas a uma continuidade da discriminação 

racial, na abordagem de uma continuação de certos modelos de vida e de tradições. 

 

4.2. Narrativas Históricas e o Mito da Democracia Racial 

  A relação entre as cotas e a democracia racial é bastante estabelecida 

em matérias da Revista Veja. O trecho a seguir afirma que a sociedade brasileira 

não é racista, vejamos: 

 “As políticas raciais que se pretende implantar no país por força da 

lei têm potencial explosivo porque se assentam numa assertiva 

equivocada: a de que a sociedade brasileira é, em essência, racista. 

Nada mais falso. Após a abolição da escravatura, em 1888, nunca 

houve barreiras instutucionais aos negros no país. O racismo não 

conta com o aval de nenhum órgão público. Pelo contrário, as 

eventuais manifestações racistas são punidas na letra da lei. O fato 

de existir um enorme contingente de negros pobres resulta de 

circunstâncias históricas, não de uma predisposição dos brancos 

para impedir a ascensão social de negros na sociedade-como já foi o 

caso nos Estados Unidos e na África do Sul.”. R.,CAMARGO,L. Eles 

são Gêmeos Idênticos, Mas, Segundo a UnB, Este e Branco e Este 

Não. Veja, São Paulo. Edição 2011, ano 48, n.22. p.85. 2007. 

Nota-se nesse trecho a afirmação de que a sociedade brasileira não é 

racista. Sobre os aparatos jurídicos, é importante ressaltar as leis brasileiras que 

criminalizam o racismo. A lei conhecida como Lei Afonso Arinos, foi a primeira a 
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estabelecer que qualquer prática resultante de discriminação racial era contravenção 

penal, sendo que não há registro da época que tenha havido uma criminalização de 

alguém por algum ato racista. 

Em 1988, a lei 7.716, transformou em crime as manifestações racistas, 

com reclusão de até cinco anos de prisão. Com a lei do Estatuto Da Igualdade 

Racial, de 20 de julho de 2010, o racismo passa a ser crime inafiançável. Portanto, 

ao afirmar que as manifestações racistas serão punidas pela lei, ocorre um engodo, 

pois a devida punição de discriminação racial só foi devidamente realizada com a lei 

do Estatuto de Igualdade Racial, em 2010, sendo a edição que foi publicada esta 

matéria é de 2007. 

O que os jornalistas chamam de circunstâncias históricas, refere-se a 

escravidão, e dão um sentido que causalidade, em que o sujeito histórico não é 

atuante no processo histórico. Assim, a escravidão foi um acidente, um fato de 

causalidade, um acontecimento que não teve atuação humana ativa. 

Nestre trecho a seguir, a miscigenação é atribuida como uma 

característica da cultura brasileira. Nas palavras de Camargo e Zakabi: 

“O sociólogo pernambucano Gilberto Freyre foi um dos pioneiros no 

combate a esse raciocínio perverso, não apenas por nobilizar o papel 

do negro na formação da identidade nacional brasileira. Freyre foi 

além disso ao mostrar que as culturas e não as diferenças raciais 

eram os fatores decisivos nos processos civilizatórios. Depois de 

Freyre, a miscigenação racial foi sendo gradualmente aceita até se 

transformar, hoje, num valor cultural dos brasileiros. A música 

popular, por exemplo, não cansa de festejá-la. O país tem orgulho da 

beleza de suas mulatas. Diz o sociólogo Simon Schwartzman, ex-

presidente do IBGE. “O preconceito racial existe, mas existe também 

um histórico de convivência amigável, de aceitação das diferenças 

raciais, religiosas e culturais que representam um patrimônio a ser 

aperfeiçoado. Porque não progredir nesse caminho, em vez de dividir 

a sociedade em raças estanques?” R.,CAMARGO,L.Eles são 

Gêmeos Idênticos, Mas, Segundo a UnB, Este e Branco e Este 

Não.Veja, São Paulo. Edição 2011, ano 48, n. 22.p. 86. 2007. 
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Os jornalistas citam Gilberto Freyre, sociólogo, respeitado em vários 

países, por suas obras que elencam a participação dos povos brancos, negros e 

índios na formação da sociedade brasileira. Ao citar Freyre, eles trazem consigo um 

sentimento de legitimação dos argumentos, vinculando-se ao pensamento científico. 

Quando aborda a música e a  beleza de suas mulatas, a narrativa dá um sentido de 

que toda a cultura negra se resume a música e a beleza negra. Vale ressaltar que a 

frase “o país tem orgulho da beleza das suas mulatas”, é extremamente racista e 

machista, pois toda a luta e representação das mulheres negras se resume ao seu 

corpo sexualizado. 

Ao relacionar a miscigenação com as obras de Gilberto Freyre, Azevedo 

(2004) afirma que Casa Grande & Senzala, umas das principais obras de Gilberto 

Freyre, foi concebida na ideia de que raça é uma construção cultural e social, 

libertando-se do conceito de raça genética. 

Os Jornalistas inserem na narrativa uma frase do ex-presidente do IBGE, 

órgão responsável pelas pesquisas sociais e econômicas do país, e por gerar  dados 

estatísticos que corroboram as políticas públicas implantadas no país. Dessa 

maneira, seria como se o ex-presidente do IBGE representasse o próprio instituto, 

dando mais legimitade ao discurso. Schwartzman diz que o preconceito racial existe, 

mas que existe um histórico de convivência amigável, de aceitação da religião, da 

cultura negra. A palavra histórico, dá um sentido que essa aceitação seria um 

comportamento antigo e comum dos brasileiros, referindo-se a isso como um 

patrimônio, algo a ser admirado, na perspectiva de que seja perpetuado esse 

sentimento. Assim, as cotas racais seriam uma ameaça a essa paz racial. 

Ainda sobre a miscigenação e a classificação racial, a foto da matéria de 

capa é de suma importância para esta análise: 
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Fonte: Revista Veja, CAPA, Edição 2011, ano 48, n. 22. Disponível em 

www.acervoveja.com.br 

A posição igual dos gêmeos, o mesmo tipo de roupa, a mesma expressão 

facial, reforçam o sentido de igualdade dos irmãos. As camisetas, uma branca e uma 

preta remetem à questão da classificação racial, embora sejam iguais, por 

classificação de raça, como ocorreu na UnB, foram tido um como negro e outro 

como branco, exemplificando o argumento de que raça não existe. Sobre a 

classificação em brancos e negros, um gráfico mostrado durante toda a reportagem 

com fotos de negros é bastante interessante: 

 

http://www.acervoveja.com.br/
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Fonte:Revista Veja,Eles São Gêmeos Idênticos, Mas, Segundo A UnB, Este é 

Branco e Este é Negro, edição 2011, ano 48, n. 22. p. 85.Disponível em 

www.acervoveja.com.br 

 

 

Fonte: Revista Veja, Eles São Gêmeos Idênticos, Mas, Segundo A UnB, Este é 

Branco e Este é Negro, edição 2011, ano 48, n. 22. p. 85. Disponível em 

www.acervoveja.com.br 

 

http://www.acervoveja.com.br/
http://www.acervoveja.com.br/


88 
 

 

Fonte: Revista Veja, Eles São Gêmeos Idênticos, Mas, Segundo A UnB, Este é 

Branco e Este é Negro, edição 2011, ano 48, n. 22. p. 86. Disponível em 

www.acervoveja.com.br 

  

 

Fonte: Revista Veja, Eles São Gêmeos Idênticos, Mas, Segundo A UnB, Este é 

Branco e Este é Negro, edição 2011, ano 48, n. 22. p. 86. Disponível em 

www.acervoveja.com.br 

 

http://www.acervoveja.com.br/
http://www.acervoveja.com.br/
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Os dados que os gráficos mostram são de uma pesquisa feita por 

geneticistas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Segundo a pesquisa, os 

genes que determinam a cor da pele de um indivíduo são parte ínfima do conjunto 

genético humano. Esse estudo analizou os genes de várias celebridades negras, 

como mostra as fotos, e concluiu que essas pessoas, devido a miscigenação tem 

forte ascendência européia, elencando o argumento da impossibilidade de classificar 

negros e brancos no Brasil.  

Ao realizar essa pesquisa com artistas brasileiros, sendo cantores, 

atletas, bastante conhecidos, os jornalistas utilizam de um sentimento de afeição, 

que por serem pessoas famosas, existe sobre eles um sentimento de admiração. 

 A  foto do cantor Seu Jorge, conhecido popularmente por sua origem 

humilde, traz consigo vários elementos estéticos. O fato de estar bem vestido, em 

um lugar que demostra certo poder aquisitivo, reforça a ideia de conquista própria, 

de mérito individual ligado à ascenção social, ou seja, não precisou das cotas para 

obter ascensão social. O cantor Milton Nascimento, também de origem pobre, 

remete a essa mesma idéia. Nota-se na foto, ao lado de Milton, fotografias de seus 

antepassados, abarcando a ideia de orgulho da raça negra. 

Na perspectiva da classificação racial, a reportagem traz um outro gráfico  

elencando a origem africana da população branca brasileira: 
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Fonte:Revista Veja, Eles São Gêmeos Idênticos, Mas, Segundo A UnB, Este É 

Branco e Este é Negro, edição 2011, ano 48, n. 22. p. 87. Disponível em 

www.acervoveja.com.br 

Essa pesquisa foi realizada na Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul, propositalmente, pois o estado do Rio Grande do Sul é conhecido por sua 

grande população branca, de sua maioria de origem alemã. Assim, quando os 

jornalistam afirmam que existem sangue negro nos gaúchos, remetem a uma ideia 

de miscigenação, no sentido de que se a maior população branca do país tem 

sangue negro, consequentemente, a população dos outros estados brasileiros 

também possuem, reforçando a abordagem da não possibilidade de classificação 

racial no Brasil. 

 O discurso de Veja define raça somente com a perspectiva genética, sem 

considerar a definição de raça como critério de construção socio-cultural. Os 

historiadores e cientistas sociais, defensores das cotas, elencam para esse 

problema conceitual. Azevedo(2004) explica que se pensarmos somente sobre o 

conceito genético, sem relacionar toda a história de vivência de preconceito racial 

dos negros, o conhecimento histórico serviria para uma conformação do que existe 

na natureza, uma história sem história, jamais nos libertando dos fardos inventados 

por nossos ancestrais. (AZEVEDO, 2004). 

http://www.acervoveja.com.br/
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Portanto, Azevedo percebeu que um discurso que nega essa construção 

social de raça, “além de deixar a escravidão intocada, contribui diretamente para 

consolidar a antiga prática colonial, a de não se referir à cor da pele daquele que 

conseguiu “passar socialmente para o mundo dos de cima”. (AZEVEDO, 2004). 

 Nesse sentido, Azevedo elenca que que o conceito de raça é importante 

para lutar contra o racismo, mas não um conceito genético, e sim social. Portanto, “a 

raça não passa de uma invenção de elites racistas, mas ela de fato existe em termos 

sociais e simbólicos: se quisermos libertamo-nos do racismo, precisamos afirmar a 

raça, porém com fins benéficos”. (AZEVEDO, 2004). Dessa maneira, a saída que 

Azevedo propõe é empregar a palavra etnia no lugar de raça, sendo a palavra etnia, 

mais cultural, menos naturalizada, ou até mesmo a desiginação mista: étnico-racial. 

(AZEVEDO,2004). 

Desse modo, não basta somente a mudança do termo conceitual de raça, 

é de suma importância uma construção de uma identidade racial. Nas palavras de 

Azevedo: 

“Mas para que o triunfo da raça seja completo é preciso antes 

construir a figura de um “povo negro brasileiro” cujos interesses e 

valores monolíticos apontam para uma identidade racial tão 

essencializada em termos sociológicos quanto um dia ela foi 

pensada em termos biológicos.” (AZEVEDO, 2003, p. 219). 

Assim, ao estabeler a concepção de raça somente como genética, e com 

isso elencar a impossibilidade de uma classificação racial devido a miscigenação, as 

cotas raciais são vistas como fundadora de um racismo, pois segundo o discurso de 

Veja, o racismo não existe no país, e as cotas seriam as responsáveis por acirrarem 

o racismo, ou até mesmo por fundarem essa discriminação racial. 

Os jornalistas de Veja, realizam no trecho a seguir, uma interpretação do 

passado sobre a política de ações afirmativas nos Estados Unidos. Vejamos: 

“A inspiração para a adoção de cotas “raciais” são os Estados 

Unidos. Lá, uma secular história de discriminação dos negros foi 

amenizada pela integração forçada nas escolas e nos locais de 

trabalho. Nunca houve nada parecido no Brasil. Não há por aqui 
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escolas e bairros só para negros. Enquanto em alguns estados 

americanos o casamento entre brancos e negros era proibido, no 

Brasil é um fato do cotidiano que não causa nenhuma atenção. 

Quem acha que o problema racial no Brasil é parecido com o dos 

Estados Unidos, nunca leu os elogios à nossa democracia racial 

feitos por tantos autores negros americanos.” R.,CAMARGO,L.Eles 

são Gêmeos Idênticos, Mas, Segundo a UnB, Este e Branco e Este 

Não. Veja, São Paulo. Edição 2011, ano 48, n. 22, p. 87. 2007. 

Embora elenque que existam tantos autores negros que elogiam nossa 

democracia racial, a narrativa não cita nenhum deles, e tão pouco apresenta o 

conceito de democracia racial. Afirma que o casamento entre brancos e negros não 

causa nenhum espanto, remetendo mais uma vez, na perspectiva da miscigenação, 

como algo corriqueiro no país, e que deve ser preservado. 

Fica evidente a comparação estabelecida entre a história dos negros 

norte-americanos e a história dos negros brasileiros. Ao estabeler essa comparação, 

toda a complexidade e particularidades das vivências negras dessas nações é 

ignorada, dando uma interpretação do passado esquemática, e mobiliza uma 

consciência histórica que estabelece valores atemporais em situações distintas. 

Assim, nessa narrativa o passado é visto para justificar um pensamento, na 

perspectiva de que o racismo existia nos Estados Unidos, não aqui no Brasil. 

Um outro ponto da narrativa que merece uma análise mais detalhada é 

sobre o conceito de democracia racial. Veja elenca na maioria de suas reportagens 

que a democracia racial é um gande valor dos brasileiros, numa ideia de igualdade 

de oportunidades.  

O movimento negro tem um papel decisivo na desconstrução desse 

pensamento de uma democracia racial existente no Brasil. Inocencio (2004) elenca, 

que através do protagonismo do movimento negro, com o passar dos anos, a 

sociedade brasileira tem admitido que o preconceito racial existe, e através de 

inumeros dados e pesquisas, o foço que separa economicamente, socialmente, 

profissionalmete, brancos e negros, está sendo visto e questinado, colocando em 

dúvida sobre democracia racial. Assim, “o ativismo negro influenciou uma nova 

concepção institucional que se amplia com muito esforço, reconhecendo o racismo 
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brasileiro como fenômeno irrefutável e um dos indicadores da exclusão social”. 

(INOCENCIO, 2004, p.122). 

Ainda sobre a classificação racial, Schelp, jornalista de Veja, apresenta 

que as cotas raciais, através da classificação racial, pretende acabar com a 

miscigenação. Nas palavras do jornalista: 

“No livro do Magnoli, emerge como um desvio estranho a tentativa de 

instituir uma classificação oficial de raças no Brasil, país cuja 

identidade nacional foi construída sobre a ideia da mestiçagem. Não 

se trata de mito: análises genéticas da população demostram que o 

DNA de um brasileiro tem, em média, proporções iguais de heranças 

maternas de origem européia, africana e ameríndia. Magnoli 

argumenta que é exatamente essa realidade mestiça que os 

defensores das ações afirmativas querem destruir, ao tentar somar 

todos os que se consideram “pardos” à categorias de “negros”. Para 

os ativistas da negritude, a identidade racial é, na verdade questão 

ideológica. Isso explica porque uma das principais perguntas feitas 

aos candidatos às cotas no Brasil é se já sentiram discriminados. 

Resposta certa para conseguir a vaga: sim. A baiana Sabynne 

Christina Silva Regis preferiu não mentir e, em entrevista de seleção 

do Itamaraty para uma bolsa de estudos para “afrodescendentes”, 

disse nunca ter sido vítima de preconceito racial. Ela está convicta de 

que isso lhe custou a vaga. Que uma pessoa se considere “parda” 

não basta aos racialistas brasieliros. “O que se que é aguçar a luta 

de classes-e, nesse contexto, a mestiçagem é incômoda porque 

elimina a polarização política com base em raça”, diz Leão Alves, 

secretário-geral da ONG Nação Mestiça, com sede em Manaus.” 

SCHELP, Diogo. Queremos Dividir o Brasil Como na Foto?. Veja, 

São Paulo. Edição 2128, ano 42, n. 35.p. 91-92. 2009 

O argumento genético da dificuldade no Brasil de ser realizada a 

classificação racial mais uma vez é abordado. Aqui, a miscigenação aparece como 

um orgulho que a política de cotas tenta arruinar, no contexto de uma obrigação da 

classificação racial, em que a categoria parda será desconsiderada. Ao levantar a 

questão ideológica, fica claro uma tentativa de estigmatizar as vivências do racismo, 

como se as ações afirmativas exigissem uma experiência pessoal racista. 
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 A história pessoal de uma estudante negra que em seu testemunho 

afirma nunca ter sofrido discriminação, demostra ao leitor um questionamento se há 

mesmo no nosso país discriminação racial, na perspectiva de uma aceitação total 

das diferenças raciais. Assim, o discurso de uma pessoa negra que nunca tenha 

sofrido discriminação ganha status de legitimação. 

 Para dar mais ênfase à história da estudante, sua foto é publicada na 

reportagem, ao lado de uma foto com outra estudante negra, esta última foi 

contemplada pelo sistema de cotas: 

 

Fonte: Revista Veja, Queremos Dividir o Brasil como na Foto?, Edição 2128, ano 

42, n. 35. p. 90. Disponível em www.acervoveja.com.br 

Acima, foto da estudante Mariana da Silva,contemplada pelo sistema de 

cotas raciais, para uma bolsa de estudos no Itamaraty, e abaixo, a foto da estudante 

Sabyne Regis, que disputou com Mariana, e não foi contemplada. 

http://www.acervoveja.com.br/
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Fonte: Revista Veja,Queremos Dividir o Brasil como na Foto?, edição 2128, ano 

42, n. 35. p. 91.Disponível em www.acervoveja.com.br 

Ao utilizar as fotos das estudantes, ambas negras, questiona a 

metodologia utilizada pela política de cotas, pois fica evidente que ambas são 

negras, o que gera ao leitor uma dúvida sobre a escolha da política de cotas, 

reforçando assim que a melhor forma de conquista de uma vaga é o mérito. 

O título da reportagem ’Queremos dividir o Brasil como na foto?”, traz 

elementos estéticos sobre a classificação racial e estabele uma interpretação do 

passado bastante interessante. Vejamos: 

 

 

http://www.acervoveja.com.br/
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Fonte: Revista Veja, Queremos Dividir o Brasil como na Foto?, edição 2128, ano 42, n. 35. 

p. 88. Disponível em www.acervoveja.com.br 

  

Fonte:Revista Veja, Queremos Dividir o Brasil como na Foto?, edição 2128, ano 

42, n. 35. p. 88. Disponível em www.acervoveja.com.br 

O título é bastante elucidante. Ao fazer a pergunta, demostra não só um 

diálogo com o leitor, mas como se ele pudesse decidir, se a resposta dependesse 

dele. A palavra Brasil aparece nas cores preta e branca, dividida pela metade, 

trazendo um forte elemento para impactar o leitor, como se a palavra Brasil, 

representasse o próprio país.  

Quando o exemplar da revista está em mãos, percebe-se  que a foto está 

dividida pela metade, uma metade fica de um lado da revista, e a outra metade de 

outro lado, mais um elemento pra causar impacto na abordagem da divisão de 

raças. A foto é de um bebedor, localizado no estado da Carolina do Norte, dos 

Estados Unidos, em 1950. O fato de colocar um bebedor, traz um sentimento de 

humanidade ao leitor, sendo a água essencial pra vida humana. Dessa maneira, ao 

retratar dois bebedouros, um em melhor estado, reservado para pessoas brancas e 

http://www.acervoveja.com.br/
http://www.acervoveja.com.br/
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o outro, em condições piores, reservado para pessoas negras, traz um sentido de 

impactar o leitor, na perspectiva de negação da melhor água para negros. 

 Ainda sobre a classificação racial Schelp, estabelece uma relação entre  

o racismo nos Estados Unidos e o racismo no Brasil.Nas palavras do jornalista:  

“O estado brasileiro pode não ter ajudado os descendentes dos 

escravos a sair da pobreza, mas pelo menos jamais os discriminou 

ativamente, como ocorreu nos Estados Unidos. Isso faz uma grande 

diferença. Adotar políticas raciais, agora, significaria criar no Brasil 

uma minoria com privilégios. Em democracia, a existência de 

minorias com tratamento especial quase sempre resulta em 

encrenca. A pergunta que os brasileiros deveriam fazer é: se isso 

vale a pena?” SCHELP, Diogo. Queremos Dividir o Brasil Como na 

Foto?. Veja, São Paulo. Edição 2128, ano42, n. 35. p. 93. 2009 

Fica evidente o sentido das cotas raciais serem vistas como privilégio, 

como uma forma fácil de alcançar as vagas nas universidades. Também traz um 

sentido que os negros são uma minoria da população, sendo assim, a perspectiva 

de uma parcela pequena da população se beneficiaria com o sistema de cotas. 

A interpretação do passado é feita numa perspectiva de que nos Estados 

Unidos havia discriminação por parte do Estado, o que segundo Schelp nunca houve 

no Brasil. Mais uma vez reduz toda a história da população negra em somente um 

ponto de vista. 

Nesta narrativa, também fica claro a tentativa de colocar as cotas raciais 

como fundadora de uma discriminação racial, que acabaria com a  relativa 

tranquilidade de tensão racial no país, ou que não exista, o que seja fato esporádico. 

Na narrativa a seguir, Schelp aborda a perspectiva do surgimento da 

humanidade, vejamos: 

“A diferença de cor da pele é um fenômeno relativamente recente na 

história da humanidade. Quando o Homo sapiens surgiu, há 200.000 

anos, todos tinham a pele negra e habitavam a África. À medida que 

foram se espalhando pelo mundo, primeiro na Ásia, depois na 

Oceania, na Europa e na América, as populações se adaptaram aos 
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novos ambientes. Os cientistas acreditam que a seleção natural 

exercida nesses ambientes tenha dado origem às diferentes cores da 

pele e características anatômicas que distinguem as raças. Na África, 

a pele escura do ser humano foi preservada para protegê-lo do alto 

grau de radiação ultravioleta do sol. O grupo que migrou para o norte 

da Europa sofreu uma pressão seletiva no sentido do clareamento da 

pele para aproveitar melhor o sol fraco e sintetizar a vitamina D, 

essencial para os ossos. Toda essa diferenciação no tom de pele 

ocorreu nos últimos 20.000 anos, segundo geneticistas. O Brasil, que 

tinha o privilégio de ser oficialmente cego em relação à cor da pele 

de seus habitantes, infelizmente corre o risco de mergulhar no ódio 

racial.” R., CAMARGO, L. Eles são Gêmeos Idênticos,  Mas,  

Segundo a UnB, Este e Branco e Este Não.Veja, São Paulo. Edição 

2011, ano 48, n. 22. p. 88. 2007. 

Ao abordar o surgimento do ser humano, a narrativa remete a um 

ancestral comum, na perspectica que somos todos descendentes do mesmo 

ancestral, que teve sua origem no continente africano. A intenção dos jornalistas é 

elencar que toda classificação racial não faz sentido, já que na sua origem, somos 

todos da mesma raça. É importante salientar que embora estabeleça uma 

interpretação do passado, nenhum historiador é citado nesta reportagem, como em 

nenhuma outra de Veja. 

No último período, mais uma vez a ideia que as cotas raciais querem 

acabar com a calmaria, a paz que existe em questão racial, é utilizada. Assim, a 

disseminação do ódio racial é uma consequência da política de cotas raciais. 

 Ao afirmar que” o Brasil tinha o privilégio de ser oficialmente cego em 

relação à cor da pele”, remete a ideia de negação dos conflitos raciais no país, até a 

negar a existência do racismo. Nessa perspectiva as cotas raciais, através da 

classificação, fundam um racismo. A expectativa de futuro que se estabele é a de 

que londe de ser uma resposta à desigualdade racial, as cotas raciais dão origem ao 

racismo, e futuramente ocasionariam em um uma sociedade afundada no ódio 

racial. 

Um argumento também utilizado pela Revista Veja é a ideia de pessoas 

negras serem contra as cotas raciais, num sentido de que não há uma unanimidade 
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entre os negros sobre as cotas. A reportagem, “Uma Segunda Opinião”, aborda essa 

questão, ao colocar as fotos de pessoas negras contrária a implementação das 

cotas raciais. Abaixo segue as imagens: 

 

 

Fonte: Revista Veja, Uma Segunda Opinião, Edição 2102, ano 42, n. 9, p. 68. Disponível em 

ww.acervoveja.com.br. 

 

Fonte: Revista Veja, Uma Segunda Opinião, Edição 2102, ano 42, n. 9, p. 68. Disponível em 

ww.acervoveja.com.br. 

A legenda dessa foto diz que eles são “traidores da raça”, por serem 

negros e defenderem a não necessidade da implantação das cotas raciais no país. 

O fato de serem negros, ou seja, de pertencerem á raça negra, vincula-se a uma 

legimitação de seu discurso. A legenda, ainda diz, que estes negros, que são contra 
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as cotas e participam ativamente de grupos que se vinculam ao movimento negro, 

lutam contra o racismo. Assim, as cotas raciais, não só não acabariam com a 

discriminação, mas acentuaria as questões raciais. 

A mesma perspectiva aparece na entrevista Walter Willians, única 

entrevista que defende claramente ser contrário às cotas raciais. Ao colocarem uma 

foto sua, elenca seus argumentos numa abordagem de legitimação por pertencer á 

raça negra: 

  

Fonte:Revista Veja, Entrevista Walter Willians, Edição 2207, ano 44, n. 10, p. 14. Disponível 

em ww.acervoveja.com.br. 

 

4.3. Narrativas Históricas e Explicações causais unilaterais:  

As intepretações do passado feitas por Veja, em algumas matérias 

apresentam explicações bastante causais sobre a discriminação racial. Afirma a 

existência de um preconceito, porém não relacionam com a experiência da 

escravidão, e não dão maiores explicações sobre esse fato. 

No trecho a seguir, fica evidente essa ideia: 

“O preconceito remonta a 1888, ano da abolição da escravatura no 

Brasil, medida tardia que denuncia o atraso as elites políticas, e não 

apenas por só ter sido tomada séculos depois de outras nações 

terem tornado sua prática um crime. A Suécia o fez em 1335. Os 
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Estados Unidos, em 1865. E já em 1683 a Espanha tinha proibido a 

escravidão em colônias na América. O Brasil fez tarde e mal feito, 

pois livrou os escravos dos grilhões, mas não moveu uma palha para 

prepará-los para sua nova condição. Isso levou a maioria à miséria 

absoluta, seguida de dissolução moral, e óbvio atraiu sobre eles a 

carga de preconceitos que só agora começa a ceder. Conclui o 

sociólogo Simon Schwartzman: “Os atuais dados da mobilidade dos 

negros são, afinal, um indicador de civilidade da sociedade 

brasileira.” ABREU, Roberta.Os Negros Rumo Ao Topo, Veja, São 

Paulo.Edição 2179, ano 43, n. 34. p.134 .2010. 

 

Nessa narrativa, Abreu declara que o Brasil foi o último país a proibir a 

escravidão. Porém falta dizer que o útimo país do mundo ocidental, pois países 

orientais ainda mantinham escravos em seu domínio. Percebe-se uma mudança no 

discurso de Veja, pois afirma que o Estado brasileiro nada fez para melhorar a 

condição de vida da população negra após a escravidão, o que ocasionalmente 

levou a população negra à miséria. Em outras matérias, como foi mostrado 

anteriormente, o discurso era de que negros tinham as mesmas oportunidades que 

brancos, ou melhor, que eram representados em condições iguais nas 

universidades, obedecendo à proporção de negros na sociedade. 

No começo do trecho, a jornalista elenca que o perconceito inicia-se com 

a abolição, como se a discriminação racial fosse oriunda do fim da escravidão. 

Assim, a jornalista não percebe que o preconceito racial remete-se a questões 

anteriores e extremamente complexas, e não pode ser pensado em um fato 

somente.  

A narrativa a seguir, do jornalista Schelp, aborda que a escravidão surgiu 

de decorrências militares: 

“O filósofo grego Aristóteles considerava a “raça helênica” superior 

aos outros povos. Mas até o Iluminismo, no século XVIII, a 

humanidade não recorreu a teses raciais para justificar a escravidão- 

tratava de uma decorrência natural das conquistas militares.” 
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SCHELP,Diogo. Queremos Dividir o Brasil Como na Foto?.Veja, São 

Paulo. Edição 2128, ano 42, n. 35.p. 89. 2009. 

Segundo o jornalista, a escravidão é vista como decorrência natural das 

conquistas militares. O sujeito histórico é negado e um fato histórico, com toda sua 

complexidade, é interpretado como algo casual, natural, sem a atuação dos sujietos 

históricos.  

Percebe-se nessas narrativas, a difuldade dos jornalistas em estabeler a 

relação entre a escravidão e o preconceito racial, vinculando-os a explicações 

causais, sem maiores esclarecimentos. 

4.4. Narrativas Históricas e Abstração 

 

Na minha análise, uma narrativa se mostrava interessante pois 

demonstrava um idealismo presente nas interpretações do passado. O trecho a 

seguir mostra essa relação: 

“Magnoli descreve como duas visões de mundo opostas estiveram 

em constante tensão ao longo da história mundial recente. A primeira 

crê numa espécie humana dividida em raças que se distinguem por 

ancestralidades diferentes, expressas em traços físicos e culturais. 

Os arautos dessa ideia podem ser chamados, genericamente, de 

racialistas. A segunda visão, antirracialista, nega a separação da 

humanidade em categorias inventadas e acredita no princípio da 

igualdade entre as pessoas. Representa a linha de pensamento 

antirracialista personalidades como o líder sul-africano Nelson 

Mandela e os americanos Frederick Douglas, abolucionista do século 

XIX, e Martin Luther King, líder do movimento em defesa dos direitos 

civis. Entre os racialistas, figuram o presidente dos Estados Unidos 

Theodore Roosevelt, o ditador alemão Adolf Hitler e o ativista negro 

americano Malcom X.” SCHELP,Diogo.Queremos Dividir o Brasil 

Como na Foto?.Veja, São Paulo. Edição 2128, ano 42, n.35.p. 89. 

2009. 

Ao colocar personagens históricos tão complexos e diferentes entre si 

numa mesma perspectiva, a interpretação da história é apresentada de forma 
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simples e esquemática, negando a natureza, as razões e a complexidade de 

sociedades e tempos históricos tão distintos. A história criada nessa comparação 

não é a de uma renconstrução das experiências históricas concretas. Trata-se de 

uma invenção da história, ao definir no âmbito do pensamento conceitos distintos. 

É uma definição abstrata, pois não se trata do pensamento real de 

nenhum dos personagens históricos, e sim de uma abstração construída pelo autor, 

partindo de um único elemento que ele mesmo reúne como igual no pensamento de 

personagens de épocas totalmente distintos. No caso analisado, esse elemento é o 

conceito racial. Assim, o jornalista desenvolve os conceitos opostos na abstração, ao 

afirmar que esses conceitos sempre estiveram em “ constante tensão ao longo da 

história mundial recente”. 

Portanto, as interpretações do passado feitas pela Revista Veja sempre 

são realizadas de forma esquemática, mobilizando uma consciência histórica 

exemplar, estabelecendo uma ligação entre a miscigenação com a classificação 

racial. Dessa maneira, as cotas são racistas, e não se pautam em lutar contra o 

racismo, já que são as cotas que fundam o racismo no páis. 

Em outras narrativas, as explicações causais são utilizadas numa 

ausência em estabelecer a ligação entre a escravidão e o discriminação racial. Por 

fim, as interpretações do passado se vinculam a uma abstração de conceitos 

históricos, ao  definir que haviam tensões em momentos históricos tão distintos. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esse trabalho se objetivou em compreender a consciência histórica 

moblizada pela Revista Veja no debate sobre as cotas raciais. Para tanto, foram 

analisadas, cartas dos leitores, entrevistas, artigos de opinião, editoriais e 

reportagens. O recorte temporal se iniciou em 2004, quando a UnB, utiliza pela 

primeira vez a política de cotas raciais para o ingresso de alunos e se incerra em 

2012, quando o STF, julgou constitucional o sistema de cotas, sendo sancionada a 

lei 12.711, de agosto de 2012, pela então predidente Dilma Rousseff. 

Foram analisadas reportagens, cartas dos leitores, artigos de opinião, 

entrevistas e editorial ou carta ao leitor, tendo um total de 64 textos que abordam a 

temática sobre as cotas raciais. 

No capítulo 1, apresentei um panorama sobre a Revista Veja. Foi 

apresentado o conceito de revistas semanais e as características que a diferem de 

um jornal diário. Nas revistas semanais, a reportagem interpretativa é o forte, sendo 

que é a reportagem que encurta a distância entre o leitor e o acontecimento, e a sua 

principal característica é ser formadora de opinião. 

Veja surge em 1968, se define como uma revista semanal de informações 

gerais, publicada pela editora Abril. Editora Abril, de propriedade da família Civita, 

que em seu ínicio, se constituía em uma editora responsável por publicar revistas 

voltadas para o público infantil. Com o lançamento da revista Realidade, a editora 

Abril, obtém uma certa experiência para a publicação de uma revista semanal de 

longo alcançe no país, ideia defendida pelo criador da Revista Veja, Roberto Civita. 

Para que garantisse o apoio financeiro responsável para as primeiras 

publicações de Veja, o projeto falção foi estabelecido. Esse projeto tinha como 

objetivo garantir a publicação das 14 primeiras edições de Veja, e também constituia 

em divulgar o lançamento da revista, em bancas, propagandas, e veículos afins. 

No começo, foi mostrado que Veja não foi muito bem aceita pela 

população, tendo após o seu lançamento, sofrido quedas significativas em 

vendagens, Somente nos anos 80, Veja se estabele financeiramente através de uma 

política de fidelizar assinantes. Na sua primeira edição, fica claro, em seu editorial, 
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que a Revista Veja se objetivava em informar os brasileiros, independente da região, 

abordando diversos assuntos. 

Atualmente, Veja é o principal produto da editora Abril, com uma tiragem 

superior a 1 milhão de exemplares, sendo a segunda maior revista semanal do 

mundo. A maioria de seus leitores é composta por mulheres, 55% de seu público. A 

maioria dos seus leitores compõem as classes A e B, total de 72%, e tem acima de 

35 anos. A grande maioria do público da Revista Veja são moradores da região 

sudeste do país. 

Durante meu recorte temporal, ou seja, de 2004 a 2012, o editor-chefe de 

Veja era o jornalista Eurípedes Alcântara, sendo substituído em 2016, por André 

Petry. O conselho editorial da revista sempre esteve vinculado ao seu criador, 

Roberto Civita. Em 2006, o grupo Naspers compra 36% das ações do grupo Abril. 

Dentre várias empresas que fazem parte do grupo Abril, estão nove escolas 

particulares e duas editoras de livros didáticos. 

Um número considerável de jornalistas da Revista Veja, assim como seu 

conselho editorial, fizeram/fazem parte do Instituto Millenium, instituto que se define 

defensor das ideias liberais. 

Dos 64 textos analisados sobre a temática das cotas raciais, o ano de 

2012 foi o ano que mais teve publicação. Em sua grande maioria, 86% dos textos 

publicados em Veja se posicionam contrário à adesão das cotas raciais no país. 8% 

dos textos, são neutros, ou seja, não deixam claro sua posição, e somente 6% são 

favoráveis as cotas, sendo destes, somente se consideravam favoráveis as cartas 

dos leitores. Ou seja, todas os editoriais, as reportagens, os artigos de opinião se 

mostraram contra as cotas raciais. 

Os principais argumentos contrário a adoção das cotas raciais são: as 

cotas são racistas, ou seja, fundam e intensificam o ódio racial, 38%, a melhoria da 

qualidade de ensino público, sendo uma solução para a não adoção das cotas, 29%, 

o conceito de raça, ao qual as cotas raciais se baseam é questionável, 20% e a 

desvalorização da meritocracia, 17%. Seguidos dos argumentos como os exemplos 

de outros países mostram que as cotas raciais não funcionam,14%, e as cotas 

querem destruir a miscigenação brasileira, representando 7% dos textos analizados. 
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Os argumentos que menos aparece são: a permanência do aluno de 

baixa renda nas universidades, 3%, a entrada de alunos menos preparados, 3%, e o 

arguemento que as cotas não repara erro histórico, sendo citado somente uma vez 

em uma carta do leitor, sem demonstrar maior fundamentação nesse argumento. 

Portanto, no capitulo 1 conclui-se que a Revista Veja se posiciona 

contrária à adoção das cotas raciais no Brasil, tendo os argumentos a favor 

publicados somente nas cartas dos leitores, em números bastante reduzido, das 39 

cartas publicadas, somente 4 se mostram à favor das cotas raciais.  

No capítulo 2 foi feita uma análise mais precisa sobre os argumentos da 

meritocracia, da queda da qualidade do ensino superior com a entrada de cotistas, o 

fato das cotas serem inconstitucionais, de ferirem a democracia, e sua vinculação 

diretamente com um discurso liberal. 

O argumento meritócrático aparece em textos, em fotos, esquemas, 

baseando-se no mérito como o pilar de sustentação da universidade, na perspectiva 

que as cotas raciais acabariam com o valor dado às conquistas pessoais. 

O discurso de Veja tenta estabeler uma empatia com o leitor, ao narrar 

histórias de conquistas pessoais, que valorizam o esforço acima de qualquer outro 

valor. A inconstitucionalidade das cotas raciais basea-se no tratamento desigual 

entre brancos e negros que as cotas realizam, ferindo assim valores da democracia, 

da igualdade, criando uma parcela da população com privilégios. Assim, as cotas 

raciais, segundo discurso da Revista Veja, é vista como privilégio, para beneficiar 

uma pequena parcela da população brasileira. 

Vinculando-se ao argumento da meritocracia, Veja elenca que os negros 

não precisam de cotas para obter a ascenção social, sendo que através da 

economia de mercado e com isso, a melhora do salário mínimo, as oportunidades 

serão oferecidas para todos, independente da cor da pele, e o esforço pessoal 

sendo valorizado. 

Portanto, ao defender valores como mérito, democracia, economia de 

mercado, a constituição, os jornalistas da Revista Veja defendem valores intrínsecos 

de uma visão liberal. É de suma impotância elencar a presença do conselho editorial 
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de Veja na formação e constituição Instituto Millenium, as escolas particulares, ao 

qual se vinculam á revista.  

Assim, ao defender valores liberais, o jornalistas e editores de Veja, 

defendem valores que se aproximam diretamente com uma educação de mercado, 

na perspectivas dos seus clientes e alunos, que segundo o discurso de Veja, serão 

os mais “prejudicados” com a implantação das cotas raciais. 

No capitulo 3, os agumentos da classificação racial, da miscigenação, ou 

seja, interpretações do passado feita pela Revista Veja são analisados. O conceito 

de raça, no discurso de jornalistas e em artigos de opinião sempre se remetem a 

questão biológica, nunca social. Os argumentos são apresentados em forma de 

texto, de fotos, de gráficos, elencando que pela miscigenação da população, valor 

que as cotas querem acabar, se torna impossível a classificação racial, ou seja, 

dizer quem é branco e quem é negro no Brasil. Pesquisas baseadas no DNA 

humano, comprovam essa impossiblidade de classificação. 

Portanto, sendo impossível essa classificação, a declaração da raça 

negra, exigência das cotas raciais, acaba por fundar o racismo no Brasil, por exigir 

essa separação e conceituação de algo praticamente impossível. Ao fundar esse 

racismo, consequentemente é negado a existência de um racismo existente no 

nosso país, como aparece em vários textos que se relacionam. 

Ou seja, para os jornalistas de Veja, as cotas raciais fundariam um 

racismo no brasil, intensificamando, ou até mesmo o criando, gerando conflitos de 

raça. Ou melhor, quem defende as cotas raciais, não defendem o fim do racismo, 

defende na verdade, a criação do mesmo, um racismo institucionalizado pelo Estado 

brasileiro. 

As interpretações do passado são sempre feitas de forma esquemática. 

Pelas interpretações do passado, chegamos a 3 conclusões: A consciência histórica 

mobilizada pela Revista Veja é a Exemplar, numa abordagem de exemplificação de 

acirramento racial. A segunda conclusão se refere ao mito da democracia racial, que 

as cotas raciais negam que exista no país, segundo Veja. E a terceira conclusão é 

que as narrativas históricas se refrerem as explicações causais sobre a 

discriminação racial. 
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Uma outra narrativa é observada, pois se caracteriza numa história 

abstrata, visto que não se preocupa com a experiência humana concreta. 

Sendo a consciência histórica pautada na vida prática humana, as 

interpretações históricas feitas de forma esquemática limitam uma visão complexa 

do presente, e assim gera uma expectativa de futuro simplista e não compreendida 

de todas as possiblilidades humanas. 

Portanto, ao interpretar uma história do passado esquemática, 

mobilizando uma consciência histórica exemplar, o passado é visto como normas, 

como lição para o presente, estabelecendo regras gerais de conduta humana. 

Assim, se legitima o papel da generalização temporal. 

Várias interpretações do passado são feitos a todo momento, Seja na 

mídia impressa como jornais ou revistas, na mídia televisiva, ou até mesmo na 

internet. Nos deparamos a todo momento em interpretações do passado de forma 

esquemática e simplista. Contudo o historiador, profissional especialista em 

interpretar o passado, deve ser estar atento nas formas mais atuantes dessas 

interpretações, priincipalmente a didática da história, por perceber esse passado 

sendo mencionado e sendo utilizado de formas que não correspondem a sua efetiva 

atuação. 

 Ou seja, essas interpretações do passado sendo feitas de forma 

esquemática, o papel do historiador deve ser de forma incisiva, uma intenção de 

complexar essas interpretações, evitando uma mobilização que não corresponda a 

uma visão total da temporalidade. 

Um fato curioso acontecido durante a realização desta pesquisa e escrita 

dessa dissertação demonstram a necessidade de uma continuação nessa pesquisa. 

Parte de uma família que é assinante da revista, tive acesso a uma edição que me 

causou espanto. Em agosto de 2016, a edição 2543, é publicada uma matéria de 

capa da Revista Veja que fica claro a posição favorável a política de cotas raciais, 

como mostra a foto da capa, a seguir: 
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Fonte: Revista Veja, Capa. Edição 2011, ano 50, n. 33. Disponível em 
www.acervoveja.com.br. 

Fica evidente o posicionamento da Revista Veja à favor da implantação 

das políticas de cotas raciais no país. A pergunta que se faz é porque? Porque 

depois de oito anos se pocionando de forma contundente contrária as cotas raciais, 

qual a intenção de agora a Revista Veja se posicionar a favor? Será que a entrada 

do jornalista André Petry, reconhecido como um jornalista menos agressivo, 

contribui para a mudança de perspectiva da revista? Será que devido a inúmeros 

avanços feitos por inúmeros estudos, os jornalistas perceberam a necessidade da 

implantação das cotas raciais? Sera que por relacionarem as cotas raciais a política 

de governo do Partido dos Trabalhadores, e agora estando no poder o PMDB, foi a 

forma encontrada de demostrar apoio ao partigo governista? 
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São várias questões que se encontram em aberto com a publicação 

dessa edição, construtuindo assim, novas inquietações e carências de orientação, 

que tentarão ser respondidas em uma próxima pesquisa e análise, afinal, nas 

palavras de Rüsen: 

“A síntese histórica de experiênca e de significado que orienta 

o agir de tais pessoas para necessariamente por uma 

inquietação fundamental, a qual torna insificientes ou 

inadequadas as convenções narrativas mais típicas do 

pensamento histórico.” RÜSEN, Jorn. Pode-se melhorar o 

ontem? Sobre a Transformação do Passado em História. 

História, Verdade e Tempo. Argos. Chapecó. 2011. p. 289. 

Portanto, a necessidade de continuar a pesquisa sobre as interpretações 

do passado se torna cada vez mais essencial, pois a todo momento o passado é 

utilizado para justificar ações no presente e consequentemente espectativas de 

futuro. 
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