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Resumo

O presente trabalho destina-se à análise da reportagem  “Cotas – Reservar vagas na 
universidade para negros, índios ou pobres é uma solução – ou cria mais problemas?”, 
veiculada na Revista Época em abril de 2009. É perceptível no material a disparidade de 
representações entre os argumentos contrários e favoráveis a políticas de inclusão racial 
na universidade, a ponto do debate acerca das ações afirmativas ter se tornado em certos 
trechos da narrativa uma cartilha de repúdio a qualquer possibilidade do afro-brasileiro 
obter  direito  de  acesso  à  educação  universitária.  Mais  do  que  isso,  embasada  pelo 
discurso  iluminista  de  igualdade,  o  material  reforça,  por  meio  da  ideologia  das 
Organizações Globo – refletidos na linguagem utilizada – o fato de que o mérito é o 
principal (talvez o único) fator para determinar o acesso ao ensino superior.
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Introdução

As ações afirmativas tiveram tamanha repercussão, a partir do debate sobre a 

votação do Estatuto da Igualdade Racial3, que a revista Época trouxe como reportagem 

de capa (edição 568, 06/04/2009) o título “Cotas: Reservar vagas na universidade para 

negros, índios ou pobres é uma solução – ou cria mais problemas?”, assinada pelos 

jornalistas Leandro Loyola, Nelito Fernandes, Margarida Telles e Francine Lima.

A  análise  do  material  se  mostra  pertinente  à  medida  que  se  considera  a 

representatividade de Época, a segunda revista semanal em circulação no Brasil, atrás 

1 Trabalho apresentado ao Intercom Junior, na Divisão Temática de Jornalismo, do XXXII Congresso de Ciências da 
Comunicação.
2 Hendryo André, 24 anos, é aluno concluinte no curso de Comunicação Social – Habilitação em Jornalismo, pela 
Universidade Positivo.  Foi  editor-chefe  do jornal Laboratório  da Notícia  -  Lona  (2007)  e  da Revista  Entrelinha 
(2008). Autor do documentário “Sabará, a Construção do Viver” (2008), fez durante a graduação diversos projetos 
em comunicação ligados à temática social. É co-autor do livro “Memória da Publicidade Paranaense”, que deverá ser 
lançado pela Editora Pós-Escrito em 2009. Elabora um livro-reportagem sobre a implantação de ações afirmativas na 
Universidade Federal do Paraná (UFPR).  e-mail: hendryo_aa@yahoo.com.br.
3 Projeto em tramitação no Senado Federal, cuja essência (no campo da educação) disponibiliza 50% das vagas nas 
universidades federais do país a alunos oriundos da rede pública de ensino. Do universo mencionado, o projeto prevê 
a equidade entre a representação étnica e a distribuição das vagas.
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apenas  de  Veja.  Outro  aspecto  relevante  é  a  ressonância  que  o  posicionamento  do 

veículo transmite a outros meios de comunicação, pois:

Época é uma publicação da Editora Globo e ambas, revista e editora, fazem 
parte de uma série de veículos de comunicação pertencentes às Organizações 
Globo, às quais estão incorporadas jornais, rádios, canais de televisão abertos, 
TVs  por  assinatura,  portais  de  web e  provedores  de  acesso  à  internet.  As 
organizações  Globo  têm  a  quarta  posição  mundial  entre  os  grupos  de 
comunicação (CARVALHO, 2006, p. 05).

Marília  Scalzo  (2003)  observa  que  as  revistas,  ao  contrário  dos  jornais 

impressos  de  periodicidade  diária,  vieram  “para  ajudar  na  complementação  da 

educação, no aprofundamento de assuntos, na segmentação, no serviço utilitário que  

podem oferecer a seus leitores” (SCALZO, 2003, p. 14). No entanto, tal configuração 

pode soar como secundária quando essa revista é integrante de um conglomerado de 

empresas de comunicação. Percebe-se, assim, que as limitações e peculiaridades de cada 

um dos  gêneros  jornalísticos  são  rompidas  em sinal  da  tendência  organizacional  – 

atrelada, em geral, ao campo político que o jornalismo brasileiro agregou à produção a 

partir do século XX.

Conjuga-se a isso, também como justificativa, a premissa de Caio Túlio Costa 

(2009)  de  que  a  própria  dinâmica  da  comunicação  periódica  é  prejudicial  ao 

aprofundamento de apurações. Ao estipular os assuntos como relevantes pelo critério de 

notícia  atualidade, o jornalismo se apodera das próprias deficiências da construção da 

mensagem para refletir a postura editorial do grupo de comunicação. No entanto, essa 

responsabilidade por vezes é repassada ao jornalista:

A dúvida, a liberdade de expressão e a representação andam juntas no caminho 
da comunicação, do ato de comunicar. Para alguém se entender ético, requer-se 
a dedução reflexiva e a capacidade de distanciamento e de intelecção no sentido 
de  achar  que  se  escolhe  bem  nas  situações  de  escolha.  Sem  o  primeiro 
movimento, o da dúvida, não existe a pergunta que pode encaminhar qualquer 
jornalista,  qualquer  comunicador,  à  possibilidade  da  representação (COSTA, 
2009, p. 39).

Assim, esse raciocínio – instigado por variados setores da imprensa – de que a 

expressão  política  afirmativa se  resume  a  “cotas  para  negros” deve  ser  repudiado 

desde  sua  essência,  e  o  argumento  utilizado  por  Costa  é  relevante  na  execução  de 

qualquer  matéria  jornalística.  Kabengele  Munanga  (2009)  explana,  por  fim,  que  a 

definição  política  afirmativa engendra  medidas  adotadas  com  o  objetivo  de 

proporcionar ascendência social a indivíduos desfavorecidos, não apenas no campo da 
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educação.  Também  chamada  de  ação  positiva,  discriminação  positiva,  ou  ainda, 

política  compensatória,  ela  oferece  “aos  grupos  discriminados  e  excluídos  um 

tratamento diferenciado para compensar as desvantagens devidas à sua situação de  

vítimas do racismo e de outras formas de discriminação” (MUNANGA, 2009, p. 02).

No entanto,  tais  expressões  não  costumam ser  identificadas  pelos  enfoques 

trabalhados nos grandes veículos de comunicação. A reportagem de Época ratifica esse 

raciocínio, por exemplo, ao não mencionar em nenhuma oportunidade a expressão ação 

afirmativa, ou ainda, qualquer um dos sinônimos listados por Munanga, e tal omissão 

revela-se  propensa  à  linha  editorial.  Evandro  C.  Piza  Duarte  (2008)  alerta  que  a 

expressão “cotas” carrega um signo pejorativo:

O uso do termo ‘cotas’ (ou ‘cotas raciais’) não é pacífico na literatura. Alguns 
dão  preferência  ao  termo  políticas  de  ação  afirmativa  para  indicar  as  ações 
estatais  ou  não-estatais  que  visam a  integrar  grupos  socialmente  excluídos. 
Porém,  aquele  termo  consolidou  seu  uso  na  imprensa  nacional, 
majoritariamente  contrária  a  sua  implantação.  Ele  não  reflete,  porém,  as 
políticas  de  acesso  adotadas  nas  universidades  públicas  brasileiras,  pois  em 
nenhuma delas a satisfação de um dos critérios utilizados, às vezes sobrepostos, 
garante o acesso do candidato, ou seja, o candidato não tem sua vaga garantida 
por pertencer a determinado grupo (DUARTE, 2008, p. 80).

Silvia Moretzsohn (2003) complementa o raciocínio ao fazer uma análise do 

discurso  de  equivalência,  empregado  por  setores  conservadores  da  imprensa  para 

manter o  status quo coercitivo da cultura dominante sobre a dominada. Tal forma de 

expressão cria, para a autora, “armadilhas de aparências”:

Então é possível cunhar a expressão “eixo do mal” para desencadear uma nova 
“guerra santa” que ignora o direito internacional e arrasa (verdadeiramente) o 
inimigo.  Mas  nem  seria  preciso  apelar  a  esse  exemplo  óbvio  e  radical  de 
superioridade no exercício do poder: seriam bastantes os fatos corriqueiros e 
dramáticos da vida cotidiana, onde, pelo menos em tese, todos temos direito à 
diferença, mas raros conseguimos emprego – e onde a palavra “enxugamento” 
significa o poder de definir quais e quantos enfrentarão a brutal realidade da rua 
(MORETZSOHN, 2003).

Mais que isso, a reportagem de  Época não relaciona em momento algum a 

concomitância  entre falta  de acesso à educação universitária  e a disparidade entre a 

renda dos diferentes grupos sociais e, por mais paradoxal que possa parecer, não utiliza 

como fonte uma única personagem que usufruiu de uma ação compensatória.  De tal 

modo, será notório o quanto o material foi paliado ao afunilar o tema a partir do quesito 

mérito, enquanto não contextualiza, por exemplo, os motivos pelos quais essas políticas 
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de  inclusão  emergiram  no  cenário  de  distorções  sociais  e  étnicas  no  Brasil.  É 

concernente ponderar, ainda, que a apuração e/ou a edição não examinaram as heranças 

da escravidão, a partir de todo o contexto histórico de supressão do negro – apartado 

dos direitos de cidadania mesmo após a abolição. Outro ponto desprezado pela redação 

relaciona-se à escassez do debate acadêmico, oriundo em parte pela falta de diversidade 

étnica  e  social  no  ensino  superior  contemporâneo  e,  também,  pela  mutação  da 

instituição universitária como uma organização empresarial.

Signos da edição de uma reportagem

O primeiro aspecto perceptível no material em análise é a semelhança entre a 

chamada da capa com a página de abertura da reportagem: há apenas uma sutil inversão 

do ponto de interrogação (ver quadro 01). No entanto, ao transformar “Cotas: Reservar 

vagas na universidade para negros, índios ou pobres é uma solução – ou cria mais  

problemas?” em “Cotas para quê? Reservar vagas para negros e índios ou estudantes 

pobres nas universidades públicas não resolve uma injustiça histórica – e cria ainda  

mais  problemas” (ÉPOCA, 2009,  p.  82),  a  indagação do debate  pregado na capa é 

prontamente  respondida  na  abertura.  De  tal  modo,  somente  o  título  rechaça  a 

necessidade de qualquer discussão sobre a viabilidade ou não das políticas afirmativas.

Quadro 01 – Aparente semelhança entre as chamadas de capa e de abertura
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Tal  fato  é  comprovado  já  no  primeiro  parágrafo,  quando  é  apresentada  a 

situação de Thiago Lugão, candidato ao vestibular que entrou com uma ação na justiça 

por alegar ter tido coeficiente final maior que ingressantes daquela seleção:

Funcionário da Petrobras, o carioca Thiago Lugão, de 24 anos, é formado em 
engenharia de produção no Centro Federal de Educação Tecnológica (Cefet). 
Em 2002, ele foi classificado em 14º lugar no vestibular da Universidade do 
Norte Fluminense (Uenf),  que tinha 20 vagas para o curso de engenharia de 
exploração e prospecção de petróleo. Lugão tirou 14,20 na prova de física, que 
valia 20. Ainda assim, viu concorrentes que tiraram 0,25 conseguir a vaga na 
sua frente, porque se declararam negros (ÉPOCA, 2009, p. 83).

Mais um trecho merece o devido destaque antes das primeiras ponderações:

Lugão estudou no Colégio Santo Agostinho, um dos mais tradicionais do Rio de 
Janeiro.  No ano passado,  cinco anos depois,  a  Justiça  decidiu que ele  tinha 
razão.  Mas Lugão já estava formado em outra universidade e pós-graduado. 
Hoje, ganha menos da metade que colegas formados no curso que ele queria 
(id.).

Lugão, em discurso indireto,  sente-se prejudicado em função de receber um 

salário aquém dos colegas formados pela graduação na qual ele não foi matriculado e 

esse  argumento,  em princípio,  mostra-se  incisivo  para  que  o  leitor  rechace  a  ação 

afirmativa. A partir da utilização de um recurso que é clichê no jornalismo de televisão, 

a contextualização de um tema por meio do uso de personagem, a reportagem tem como 

proposta estimular o receptor a consumir as informações ao vincular a abordagem com 

seu  próprio  cotidiano.  No  entanto,  no  episódio  retratado  essa  técnica  é  passível  de 

credibilidade quando se apura, por exemplo, o salário-base recebido pelo entrevistado. 

Apenas a título de ilustração, o último concurso público da Petrobras – no qual Lugão 

foi aprovado – selecionou engenheiros de produção com salário-base de R$ 4.798,65 

(EDITAL, 2009), cifras que correspondem a 10,3 remunerações mínimas em vigência 

no país, ou seja, um valor muito acima dos padrões do brasileiro.

No entanto, o que chama mais a atenção é o fato de que a fonte não obteve 

atraso na formação acadêmica em virtude das ações afirmativas,  visto que após seis 

anos Lugão não só havia se formado no curso de Engenharia de Produção do Cefet 

(com duração de cinco anos), como também já era detentor de uma pós-graduação (mais 

um ano). Outro ponto relevante é a formação fundamental do entrevistado que, como 

Época traz, aconteceu em uma escola conceituada do Rio de Janeiro. Tal reivindicação 

para requerer a vaga, portanto, pode ser ilustrada por Marilena Chauí (2001) quando a 

autora  demonstra  perceptível  a  ideia  de  que  os  “ricos  devem pagar  pelos  pobres” 
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(CHAUÍ, 2001, p. 182), o que significa que, para a elite, “a educação não é vista como 

um direito  de  todos,  mas como um direito  dos  ricos  e  uma benemerência  para  os  

pobres” (id.). Por essa razão, a apuração de  Época foi cessada – afinal,  o direito de 

expressão e representação na grande mídia também é uma prerrogativa dos ricos e uma 

exposição  do  pobre.  Tão  somente  por  isso,  a  equipe  não  entrevistou  alunos  que 

obtiveram, por exemplo, a vaga que Lugão requereu.

Munanga  (2009),  ao  citar  Habermas,  elucida  que  o  modernismo  político, 

difundido pelo discurso iluminista, passou a pregar como lema principal a igualdade 

entre  seres  em  situações  sociais  desiguais:  “Daí  a  justificativa  de  uma  política  

preferencial no sentido de uma discriminação positiva, sobretudo quando se trata de 

uma medida de indenização ou de reparação para compensar as perdas de cerca de  

400 anos de decolagem no processo de desenvolvimento” (MUNANGA, 2009, p. 02).

No  entanto,  o  material  analisado  tem  como  princípio  único  a  concepção 

iluminista de igualdade, pois, embora o texto admita a questão do preconceito no Brasil, 

alega que essa discriminação é abrandada em função da miscigenação:

Negros  costumam ser  vítimas  de  discriminação,  de  preconceito  velado,  têm 
menos acesso a universidades e ao mercado de trabalho. São distorções graves, 
que  merecem  atenção.  Mas  a  implantação  das  cotas  é  uma  intervenção 
desajeitada num assunto delicado. O Brasil não conhece as formas mais radicais 
e violentas de racismo (ÉPOCA, 2009, p. 84).

Paulo  Vinícius  Baptista  da  Silva  (2008)  explica  a  justificativa  editorial 

dissipada pelas páginas de Época ao citar Thomas Skidmore:

O cerne da questão é que os novos fatos sobre a discriminação no Brasil ainda 
não  registraram um impacto  significativo  na  elite,  nem nos  políticos  ou  na 
comunidade acadêmica. Numa palavra, o sistema brasileiro ainda não acredita 
que sua sociedade tenha um problema racial.  Gilberto  Freyre,  não Florestan 
Fernandes, ainda domina a discussão pública sobre o assunto (Skidmore, citado 
por SILVA, 2008, p. 160).

A terceira página traz a primeira fonte favorável às ações afirmativas. O trecho 

a seguir denota à concepção de que a fonte não aceita sequer discutir o tema:

O principal argumento dos militantes que fazer lobby pela aprovação das cotas 
raciais é que a herança da escravidão precisa ser reparada. Os negros brasileiros 
de hoje seriam descendentes dos escravos e, por isso, estariam muito atrás na 
corrida  pelas  oportunidades  do  mercado  de  trabalho.  'As  cotas  têm  de  ser 
criadas porque os negros foram injustiçados”,  diz Frei  David Raimundo dos 
Santos, da ONG Educafro, um dos mais ativos  militantes pró-cotas (ÉPOCA, 
2009, p. 84).
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Destaca-se do excerto,  inicialmente,  a utilização dos verbos no condicional. 

Ora, os negros são descentes dos escravos – por acaso a construção textual visa pôr isso 

em dúvida?  Em seguida,  o  espaço dado ao “militante  pró-cotas”  é  substituído  pela 

história  das  discriminações  positivas  no  contexto  norte-americano.  No  entanto,  ao 

utilizar sempre o clichê militante (entre as quatro frases do período, o termo é usado em 

três oportunidades), o texto cria no imaginário do leitor o princípio de que a fonte é 

ativista, ou seja, que milita, que combate e, ao mesmo tempo, que não aceita debater 

sobre até que ponto as ações são realmente satisfatórias para o auxílio na redução da 

discriminação.

Pedro Gilberto  Gomes  (1999)  elucida  os  efeitos  herdados do conflito  entre 

conotação e  denotação na  construção  de  uma  mensagem  jornalística,  conceito  que 

complementa também o próprio uso do termo “cotas”:

É importante reter que, ao mesmo tempo em que a linguagem ajuda a construir 
o  sentido  do  mundo  e  o  mundo  do  sentido,  ela  pode  falsear  a  realidade, 
estruturando o sem-sentido, o caótico, o irreal e o falso. Essa possibilidade tem 
conseqüências  para  o  agir  dos  profissionais  da  comunicação.  Que  tipo  de 
realidade exprimem? (GOMES, 1999, p. 45).

O  excerto  a  seguir  demonstra  que,  apesar  de  o  discurso  classificar  os 

argumentos  como  “fortes”,  a  realidade  levantada  por  Época sobre  o  fim das  ações 

afirmativas nos Estados Unidos é vã, a ponto de o texto ficar no campo da suposição:

No final  dos anos 1970,  a  Suprema Corte americana derrubou o sistema de 
cotas.  Estudos  recentes,  como  os  do  economista  Thomas  Sowell,  da 
Universidade Stanford, acumulam fortes indícios de que o sistema de cotas não 
mudou, na prática, a vida dos negros americanos (ÉPOCA, 2009, p. 85).

Aqui, a matéria desagrega o conceito da redundância da comunicação, ou seja, 

cria  “um  dos  problemas  fundamentais  para  a  codificação  de  mensagens.  Se  a 

codificação é por  demais  redundante,  não se transmitem informações; caso ela for  

deficiente, acontece o caos” (GOMES, 1999, p. 35).

Felipe Pena (2005), defensor da redundância jornalística para evitar a entropia4, 

explica  que  embora  a  invenção  da  ciência  tenha  propiciado  a  descoberta  do  novo, 

4 Ao citar Ronaldo Henn, Pena (2005) explica que “a entropia corresponde à tendência que o sistema tem 
para a sua própria desorganização. É o que acontece, segundo ele, com a informação que, assim como a  
energia, tende a se degradar” (PENA, 2005, p. 81), de tal modo, o significado da informação “perde-se 
no espaço  e desaparece.  E  isso acontece  proporcionalmente  ao  número  de  opções  que  temos  para  
interpretar aquela informação. De novo, quanto maior a complexidade, maior a entropia” (id.) .
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acabou  por  gerar  leis  naturais  que  tiveram seus  princípios  repassados  a  fenômenos 

humanos (o positivismo é um exemplo):

A natureza do jornalismo está no medo. O medo do desconhecido, que leva o 
homem a querer exatamente o contrário, ou seja, conhecer. E assim, ele acredita 
que pode administrar a vida de forma mais estável e coerente, sentindo-se um 
pouco mais seguro para enfrentar o cotidiano aterrorizante do meio ambiente 
(PENA, 2005, p. 23).

Nesse contexto é construído o trecho mais chamativo da reportagem, quando se 

repudia as ações afirmativas por relacioná-las com práticas fascistas:

As  teorias  eugênicas  pontificavam  a  existência  de  raças  superiores.  Na 
Alemanha nazista, a eugenia foi usada para justificar a perseguição aos judeus, 
que  resultou  no  extermínio  de  6  milhões  de  pessoas.  Nos  últimos  anos,  o 
desenvolvimento  da  genética  demonstrou  que  esse  conceito  de  raça  está 
ultrapassado.  Num trabalho publicado em 2000,  o  geneticista  Sérgio  Danilo 
Pena, da Universidade Federal de Minas Gerais, mostrou que os brasileiros são 
miscigenados (ÉPOCA, 2009, p. 85).

Em função da menção e suposta relação com o nazismo, torna-se nítida a visão 

antipática que as ações afirmativas devem transmitir ao leitor. Flávia Piovesan (2008) 

explica que o ato de evitar a diferenciação é oriundo do período pós-guerra, quando a 

Declaração  Universal  dos  Direitos  Humanos e  a  Convenção  para  a  Prevenção  e 

Repressão ao Crime de Genocídio passa a repudiar qualquer intolerância inter-racial:

Contudo,  tornou-se,  naturalmente,  insuficiente  tratar  o  indivíduo  de  forma 
genérica,  geral  e  abstrata.  Fez-se  necessária  a  especificação  do  sujeito  de 
direito, que passou a ser visto em suas peculiaridades e particularidades. Nesta 
ótica,  determinados  sujeitos  de  direitos,  ou  determinadas  violações  de 
princípios, exigem uma resposta específica e diferenciada. Vale dizer, na esfera 
internacional,  se  uma  primeira  vertente  de  instrumentos  internacionais  nasce 
com  a  vocação  de  proporcionar  uma  proteção  geral,  genérica  e  abstrata, 
refletindo o próprio temor da diferença (que, como já foi dito, na era Hitler foi 
justificativa  para  o  extermínio  e  a  destruição),  percebe-se,  posteriormente,  a 
necessidade  de  conferir,  a  determinados  grupos,  uma  proteção  especial  e 
particularizada,  em face de  sua  própria  vulnerabilidade.  Isto  significa  que  a 
diferença passou não mais a ser utilizada para a aniquilação de direitos, mas, ao 
invés disso, para a promoção de direitos (PIOVESAN, 2008, p. 18).

Após  a  verdadeira  “demonização”  das  ações  afirmativas,  a  reportagem  de 

Época ainda cita como exemplo de eugenia o massacre em Ruanda – deduz-se que tal 

guerra tenha sido aludida a partir de uma concepção positivista, ou seja, pelo fato deste 

conflito  remeter  à  África  Negra  e,  consequentemente,  à  tonalidade  de  pele  dos 
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beneficiados  pelas  políticas  compensatórias5.  Por  isso,  com  o  ideal  de  criar  no 

imaginário do receptor alcunhas6, o material atrela as ações afirmativas como medidas 

de cunho político:

No Brasil, a reivindicação das cotas não é feita por multidões injustiçadas, mas 
por  grupos  organizados.  O  movimento  é  liderado  por  ONGs  ligadas  a 
movimentos  negros,  cujos integrantes têm o apoio da Secretaria Especial  de 
Políticas de Promoção da Igualdade Racial (ÉPOCA, 2009, p. 86).

 

Embora não seja proposta deste trabalho, faz-se apenas a alusão de que não 

houve na história do Brasil movimento político de êxito cuja origem tenha sido entre 

“multidões injustiçadas” e, inclusive, é pertinente questionar o papel de grandes redes 

de comunicação na construção deste princípio.

A reportagem, em seguida, apresenta como suposta solução para a implantação 

das  “cotas  sociais”,  que  beneficiariam os  afro-brasileiros,  já  que  tal  etnia  ocupa  as 

camadas mais pobres da população. Aliado a isso, o senador Demóstenes Torres (DEM-

GO) manifesta  um princípio  inusitado:  o  de  que os  negros  não  preenchem a oferta 

mínima de vagas reservadas nas universidades que utilizam as políticas compensatórias 

por desinteresse de serem beneficiados pela pigmentação da pele (ÉPOCA, 2009). No 

entanto,  a  fonte  e,  principalmente,  o  veículo  ignoram  o  fato  de  que  em  nenhuma 

universidade pública onde se tenha adotado políticas compensatórias, o candidato afro-

brasileiro e o de baixa renda se inscrevem como cotista de maneira  obrigatória.  Tal 

tática, no entanto, demonstra-se crucial para a descaracterização do negro como negro.

Em tal contexto é apresentado o exemplo da Universidade de São Paulo (USP):

Quem cursou o ensino médio em escolas públicas recebe até 12% de acréscimo 
sobre a sua nota no vestibular. ‘Não há reserva de vagas na universidade. Existe 
o desempenho do estudante na prova, e sobre esse desempenho uma pontuação 
acrescida’, diz Maria Amélia de Campos Oliveira, assessora da pró-reitoria de 
graduação da universidade. ‘Para alunos sem mérito, não há bônus que resolva’ 
(ÉPOCA, 2009, p. 87-88).

Visto a declaração final da entrevistada é possível até mesmo deixar de lado a 

indagação de até que ponto a atitude da USP se diferencia das outras no que tange à 

discriminação positiva. Como a análise tem como enfoque o jornalismo, avalia-se que a 
5 De acordo com Úrsula Pinto Lopes de Farias (2008), Ruanda foi palco de uma guerra civil, entre abril e junho de 
1994,  na  qual  os  hutus –  grupo  étnico  que  representa  a  maioria  da  população  –  chacinaram os tutsis –  etnia 
minoritária, mas que, por estar aliada aos colonizadores belgas, dominou o país durante várias décadas. Para a autora, 
“Este episódio genocida da história do país não pode ser entendido como uma 'guerra tribal entre duas' etnias,  
porque suas causas são políticas e sociais com origens no período colonial” (FARIAS, 2008).
6A palavra pode ser definida a partir da depreciação de uma pessoa frente à sociedade em função de uma 
ou mais particularidades físicas e/ou morais.
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declaração  da  fonte  tenha  soado  de  forma  preconceituosa  em  função  de  ter  sido 

propensa na narrativa, pois não há citação alguma da entrevistada em relação a ações 

afirmativas específicas para afro-brasileiros. Ao dispor a frase na seção que aborda as 

políticas compensatórias de inclusão social, o texto exclui o negro do aspecto meritório, 

ovacionado pela linha editorial da revista. Ao utilizar de uma elipse (o signo real da 

declaração da assessora de pró-reitoria da USP no contexto apresentado seria:  “Para 

alunos sem mérito, ou seja, para negros, não há bônus que resolva”), o texto baliza que 

afro-brasileiros não têm mérito para entrar na USP e, por extensão, em qualquer outra 

universidade pública. Assim, o material é concluído com o seguinte excerto:

A doença da educação ruim não será resolvida com mudanças no vestibular, 
menos ainda com a adoção das cotas. Mas há um grande risco de a adoção das 
cotas trazer uma doença capaz de rachar  a sociedade brasileira –  o racismo 
explícito na lei (ÉPOCA, 2009, p. 88).

Longe de buscar isenção ao sistema de educação em vigência, carregado por 

falhas estruturais e, principalmente, pedagógicas, a argumentação utilizada por  Época 

evidencia que não há preocupação alguma a respeito de soluções imediatas para um 

grupo que foi discriminado ao longo da história do Brasil.  Nesse contexto,  Joaquim 

Nabuco, apesar de ter vivido no século XIX e de ter também raízes com o liberalismo, 

retrata a questão acerca da resolução dos problemas das gerações contemporâneas de 

forma mais  atual  que parte  da grande imprensa do século XXI. Um exemplo  de  O 

Abolicionista pode ilustrar o drama pelo qual passaram as vítimas da escravidão no final 

do século XIX:

A lei [do Ventre Livre, de 1871] não cuidou das gerações atuais; mas foi feita 
em nome dessas,  arrancada pela compaixão e pelo interesse que a sua sorte 
inspirava dentro e fora do país,  espalhando-se pelo mundo notícias de que o 
Brasil havia emancipado os seus escravos; e por isso durante toda a discussão o 
sentimento predominante era de pesar, por se fazer tanto pelos que ainda não 
tinham nascido  e  tão  pouco  pelos  que  haviam passado  a  vida  no  cativeiro 
(NABUCO, 2000, p. 55).

Percebe-se pelo excerto que a legislação possibilitava a liberdade aos filhos de 

escravos nascidos após a promulgação da Lei do Ventre Livre. No entanto, ao mesmo 

tempo, eximia-se da obrigação de extirpar a escravidão. Na época, o objetivo específico 

era postergar ao máximo o regime (NABUCO, 2000). A mesma relação pode ser feita 

com o quadro de exclusão no qual se encontra boa parte dos afro-brasileiros e que, por 

vezes, é embasada com políticas universais de inclusão.
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Ao  se  traçar  a  distribuição  das  fontes,  ao  separá-las  em  personagens  e 

especialistas, percebe-se que o primeiro grupo é composto por oito entrevistados, dos 

quais sete (87,5%) têm posição contrária às ações afirmativas. Outro ponto importante 

refere-se  à  posição  que  tais  personagens  integram  no  quadro:  um  aluno  que  não 

ingressou  na  universidade  em  função  das  ações  afirmativas  para  negros,  um 

vestibulando negro que repudia o benefício na seleção, um favorável às cotas sociais, 

uma mãe  de aluno de escola  particular,  além de três  estudantes  oriundos de escola 

pública que ingressaram no vestibular, dos quais dois participam por terem conseguido 

entrar no ensino superior sem o benefício das cotas – assim, apesar de suas respectivas 

opiniões  não  estarem  explicitadas  no  texto,  a  edição  corroborou  para  que  ambos 

negassem as ações afirmativas. O mais curioso, entretanto, é que Época não entrevistou 

nenhum aluno beneficiado pelo programa de inclusão.

Dos sete entrevistados que compuseram os especialistas da reportagem, apenas 

dois (classificados como militantes, conforme já abordado) são favoráveis às políticas 

compensatórias.  Um  deles  nem  aparece  dentro  do  texto  principal  da  reportagem, 

enquanto o segundo participou em duas curtas intervenções. Assim, entre o universo de 

quinze fontes ouvidas, apenas três (20%) são favoráveis às ações afirmativas, números 

contestáveis para um jornalismo classificado como isento. 

Considerações finais

Observa-se que as abordagens sobre as ações afirmativas na grande imprensa, a 

partir do exemplo da reportagem de Época, deixam a desejar, em geral, no que compete 

à interpretação das políticas compensatórias, sobretudo, quando o contexto se restringe 

ao usufruto de direitos para afro-brasileiros. A partir  do próprio desenvolvimento da 

aristocracia cosmopolita é possível ponderar essa escassez com as imposições de origem 

e de adaptação dos veículos ao ritmo de vida urbano.

Ao analisar a gênese do jornalismo e ao compará-la com o processo dinâmico 

que a metrópole impôs a partir da consolidação da República, é perceptível a restrição 

da  atividade  jornalística,  em  especial  a  diária,  em  desprezar  a  relevância  das 

divergências  urbanas.  Scalzo  (2003),  ao  citar  o  ex-editor  da revista  Esquire Harold 

Hayes, explica que “uma revista de sucesso tem de erigir um mito no qual seus leitores  

acreditem” (SCALZO, 2003, p. 16), e conclui:
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Essa  mesma  regra  também  vale  para  explicar  o  desaparecimento  de  outras 
publicações:  revistas  representam  épocas.  (...)  Sendo  assim,  dá  para 
compreender  muito  da  história  e  da  cultura  de  um  país  conhecendo  suas 
revistas.  Ali estão os hábitos, as modas,  os personagens de cada período, os 
assuntos que mobilizaram grupos de pessoas (id.).

Nesse  contexto,  Época se  reflete  como  integrante  de  um conglomerado  de 

comunicação.  Ao marginalizar  o aspecto pedagógico  e se atrelar  ao campo político, 

conforme já discutido,  a revista  não perdeu a  característica  apontada  por  Scalzo no 

trecho acima, pois, mesmo ao pregar que a miscigenação contribuiu à erradicação da 

discriminação  racial  no país,  essa leitura,  além de  criar  mitos,  ao longo da  história 

refletirá  que  o  Brasil  do  século  XXI  tem  “uma  sociedade  autoritária,  tecida  por  

desigualdades profundas e  [que] gera um sistema institucional de exclusões sociais,  

políticas e culturais” (CHAUÍ, 2001, p. 123).

Pena colabora com o debate ao considerar a proliferação de alcunhas por meio 

dos  veículos  de  comunicação:  “A  imprensa  produz  estereótipos  tão  estapafúrdios  

quanto consolidados. Quantas vezes você já viu reportagens sobre o ladrão romântico, 

o  herói  humilde,  o  velho  de  espírito  jovem,  a  vítima  da  sociedade,  a  mulher  

comandante” (PENA, 2005, p. 95). Ao citar Nilson Lage, o autor aponta o quanto os 

veículos de comunicação reproduzem esses arquétipos:

Tais modelos estão prontos; sua aceitação é garantida. Por isso, bastam alguns 
pontos em comum para que se funda um reconhecimento. É por esse meio que 
se instaura a generalidade do particular e as notícias tornam-se exemplos de 
algo sobre o que há um consenso ideológico (LAGE, citado por PENA, 2005, p. 
95).

Assim,  Costa  (2009)  alerta  que,  apesar  de  o  jornalista  nunca  representar  a 

realidade,  é  necessário  que  o  profissional  tenha  noção  de  que  ao  realizar  “a 

representação de uma representação, ele está indo muito além da questão dos ditos  

pilares verdade, justiça e ética” (COSTA, 2009, p. 38).

Outro  problema oriundo de  uma reportagem como a  que  se  analisou  neste 

trabalho, é o fato de que a grande imprensa tem credibilidade frente à parte da opinião 

pública, graças à  Teoria do Espelho, a qual considera o jornalismo como um reflexo 

perfeito da realidade. Pena (2005) repele a metáfora ao demonstrar incoerências dentro 

da própria figura de linguagem utilizada para nomear essa corrente de pensamento: o 

reflexo não é real porque, primeiramente, o objeto formado é enantiomorfo7. Ainda que 

7 Na física designam-se como enantiomorfos dois corpos cujos formatos não se sobrepõem ao mesmo 
tempo em que são simétricos (a mão direita só se sobrepõe à esquerda quando se juntam as duas palmas).
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se refute tal princípio, o autor lembra que a partir do momento em que a análise se 

estende a espelhos côncavos e convexos, a distorção é drástica. Exprime-se, portanto, 

que  temas  cujos  enfoques  permeiem  assuntos  mais  críticos  como,  por  exemplo,  a 

implantação de ações afirmativas, não devem ser abordados sem que se considere as 

múltiplas correntes de argumentação que engendram o assunto, ou seja, o veículo de 

comunicação deve propiciar  e cobrar do jornalista  múltiplos enfoques, proporcionais 

aos argumentos de cada uma das interpretações.

Um dos maiores desafios de qualquer jornalista é tentar enxergar os fatos por 
diferentes pontos de vista. Em outras palavras, ele deve despir-se de suas visões 
estereotipadas e conceitos 'pré-formados' para enxergar diferentes angulações e 
contextos.  A famosa  metáfora  dos  óculos  é  perfeita  para  o  jornalismo.  Ver 
como as lentes do outro é fundamental nessa profissão (PENA, 2005, p. 150).

Apesar da certa utopia em se despir de princípios que formam a personalidade 

do jornalista e da organização, visto que a própria reportagem faz apologia ao mérito de 

alguns grupos sociais, observa-se que, ao amiudar o assunto a partir do viés meritório, 

Época foi  na contramão do princípio  da representatividade  das  fontes.  Ao criar  um 

enfoque que se apoderou, principalmente a partir de discursos diretos curtos, mesmo 

daqueles  entrevistados  que,  provavelmente,  não  fizeram  declarações  que  soem  da 

maneira  como  estão  expostas  na  construção  do  texto,  a  abordagem  se  mostrou 

proposital.
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