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RESUMO 

Esta pesquisa tem como objetivo, investigar e compreender os processos de produção de 

sentidos que circunscrevem os discursos sobre “cota racial” em matérias publicadas na revista 

VEJA, entre os anos de 2006 a 2012. Para tanto, filiamo-nos ao quadro teórico-metodológico 

da escola francesa de análise do discurso, iniciada por Pêcheux (1969;1975;1983) e 

introduzida e desenvolvida no Brasil por Orlandi (1983; 1984; 2003; 2007; 2012). Nessa 

perspectiva, recortamos (ORLANDI, 1984) sequências discursivas (COURTINE, 2009) a fim 

de chegarmos ao campo discursivo de referência e, assim, ao corpus discursivo. A partir 

disso, iniciamos a análises das sequências discursivas recortadas, nas quais conseguimos 

compreender as formações imaginárias (PÊCHEUX, 1969) que constituem o discurso 

jornalístico, quais sejam, a imagem que VEJA faz de si mesma, a imagem que VEJA faz da 

imagem de leitor, a imagem que VEJA faz do referente “cota racial”, a imagem que VEJA faz 

do que é um cotista e um não-cotista. Em outras palavras, percebemos que VEJA se coloca 

como defensora do Brasil e de valores hegemônicos. Depreendemos que negar/silenciar o 

outro é condição indispensável para afirmação do mesmo (MARIANI, 1996). Em outros 

termos, denominar sistema de cotas raciais e/ou cotista de forma negativa, é condição 

determinante para ressuscitar valores hegemônicos, ou seja, valores da elite dominante. Ao 

buscar compreender o funcionamento da conjunção adversativa coordenativa, deixamos como 

hipótese que ao dizer “sistema de cotas raciais”, há um apagamento da luta de classes, na 

medida em que, dizer “sistema de cotas raciais”, direciona/institucionaliza sentidos em torno 

de um (vários) confronto(s) de identidades subjetivadas, quais seja, preto, pardo, índio, 

branco, ao mesmo tempo em que controla/silencia/apaga a luta do proletariado contra quem 

detém os modos de produção capitalista. Conseguimos compreender que o discurso 

jornalístico que circula nas páginas de VEJA se filia a uma formação discursiva liberal 

conservadora, por isso, o sistema de cotas, em geral, e o sistema de cotas raciais, em 

particular, são políticas públicas a se combater. 

Palavras-chave: Análise do discurso; Discurso jornalístico; Formações imaginárias; 

Implementação do sistema de cotas [raciais]; Políticas públicas; Ações Afirmativas.  



RÉSUMÉE 

Cette recherche vise à étudier et à comprendre les processus de production de sens qui 

circonscrivent les discours sur le "quota racial" dans les publications de la revue VEJA entre 

2006 et 2012. Pour ce faire, nous rejoignons au cadre théorique et méthodologique de l’école 

française d'analyse du discours, initiée par Pêcheux (1969, 1975, 1983) et introduite et 

développée au Brésil par Orlandi (1983, 1984, 2003, 2007, 2012). Dans cette perspective, 

nous avons découpé (ORLANDI, 1984) des séquences discursives (COURTINE, 2009) afin 

d’atteindre le champ discursif référence et donc le corpus discursif. À partir de cela, nous 

commençons l’analyse des séquences discursives découpées, dans lesquelles nous pouvons 

comprendre les formations imaginaires (PÊCHEUX, 1969) qui constituent le discours 

journalistique, c’est-à-dire l’image que VEJA se fait d'elle-même, l'image que VEJA fait de 

l'image de lecteur, l’image que VEJA fait du référent "quota racial", l’image que VEJA fait de 

ce qui est un “cotista” et un “não-cotista”. En d’autre façon, nous percevons que la revue 

VEJA est une défenseuse du Brésil et des valeurs hégémoniques. Nous en comprenons que 

nier / faire taire l’autre est une condition indispensable pour l’affirmation du même. 

(MARIANI, 1996). En d’autres termes, dénommer système de quotas raciaux et/ou “cotista” 

de forme negative, est condition determinante pour ressusciter les valeurs hégémoniques, 

c’est-à-dire, les valeurs de l’elite. En cherchant à comprendre le fonctionnement de la 

conjonction adversative de coordination, nous émettons l'hypothèse que, au moment, qu’on 

dit "système de quota racial", la lutte de classe s'efface, dans la mesure que, pour dire 

"système de quota racial", il faut institutionnaliser les sens autour d’une (diverses) 

confronte(s) d'identités subjectivées, à savoir, noir, brun, indigène, blanc, au même temps en 

qu’il y a un contrôle/silence /effacement de la lutte du prolétariat contre ceux qui détiennent 

les modes de production capitaliste. Nous pouvons comprendre que le discours journalistique 

qui circule dans les pages de VEJA est basé sur une formation discursive libérale 

conservatrice, pour cela, le système de quotas, en général, et le système de quotas raciaux, en 

particulier, sont des politiques publiques à combattre. 

Mots-clés: Analyse du discours; Discours journalistique; Formations imaginaires; Mise en 

oeuvre du système de quotas [raciaux]. Politiques publiques; Action affirmative. 
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INTRODUÇÃO 

“Não há fumaça sem fogo.” 
(Pêcheux,  [1975], 2009) 

Gostaria, como um efeito inicio, de dizer que este trabalho tem como objetivo, 

analisar, segundo as concepções da escola francesa de análise do discurso, os processos de 

produção de sentidos sobre “cota”, a partir de matérias jornalísticas publicadas na revista 

VEJA, entre os anos de 2006 a 2012, na medida em que, no ano de 2006, foram enviados ao 

Congresso Nacional Brasileiro, dois manifestos — um contra “cota” e outro em favor de 

“cota”, e em 2012, é o ano de sanção do projeto de lei 73/99, que institui “cota” em todas 

universidades publicas federais do país. 

É preciso destacar que, tomaremos alguns autores como fundamentais para o 

desenvolvimento de nossa pesquisa, a saber: PÊCHEUX 1969, 1975, 1983; ORLANDI 1981, 

1993, 2003, 2007, 2012; MARIANI 1996, 1999, 2003: LUNKES, 2014, dentre outras obras.   

A disputa pela determinação de sentidos sobre as assim denominadas “cota” começa 

a circular no Brasil a partir da lei estadual 3.708/2001, sancionada no estado do Rio de 

Janeiro. Esta lei estabelecia cota mínima de até 40% (quarenta por cento) para estudantes 

oriundos de escolas públicas, negros e pardos para preenchimento de vagas relativas aos 

cursos de graduação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e da Universidade 

do Estado do Norte Fluminense (UENF). Segundo CESAR (2004), a lei tanto desencadeou a 

esperança de inclusão e ascensão de classes excluídas, quanto inquietou e suscitou polêmica 

de outra parte da população. 

Seguindo a tendência das universidades fluminenses, a Universidade do Estado da 

Bahia (UNEB), através da resolução 196/2002  do Conselho Universitário (CONSU), 

estabelece, em 2002, cotas para seus cursos de graduação e pós-graduação para 

afrodescendentes de escolas públicas. 

Lembro-me, ressalvando que “a memória oscila ao capricho das razões e das razões 

do presente” (ROBIN, 2016, p. 40), quando a professora e reitora Ivete Sacramento, em 2002, 

anunciou que a UNEB implantaria reserva de vagas para ingresso nos cursos da universidade 

para negros e pardos (que assim se declarassem) oriundos de escola pública. A notícia gerou 
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um furdunço midiático em Salvador. Telejornais, principalmente, os da TV Bahia, filiada à 

Rede Globo de Televisão, convidavam especialistas de diversas áreas, em especial jurídicas e 

de educação, para opinar sobre o assunto, além de ir às ruas questionar a população sobre o 

tema. O que produzia efeitos de evidência ao falar sobre “cota” era: “o sistema de cotas não é 

justo ”; “o sistema de cotas acaba o mérito acadêmico”; “o sistema de cotas é racismo as 1

avessas”; “o sistema de cotas é reparação”. Os efeitos de sentidos para a denominação cotas 

se constituíam como algo negativo ou compensatório, ou seja, a equação linguística 

(MARIANI, 1996; FERRARI, 2006) “o sistema de cotas é” direcionava os sentidos para: 

“cotas=injustiça”, “cotas=demérito”, “cotas=racismo”, “cotas=compensação”… 

Em 2003, a Universidade de Brasília torna-se a primeira universidade federal a 

implementar a política de reserva de vagas (20% vinte por cento) para negros e pardos 

conforme classificação do IBGE. O sistema de cotas começava a tomar corpo e se expandir 

pelo país, a partir de adesão de outras universidades públicas estaduais e federais. Com isso, 

os confrontos públicos sobre a constitucionalidade/inconstitucionalidade, mérito/demérito, 

justiça/injustiça,  ocupavam mais os espaços universitários e de comunicação (televisiva, 

impressa, digital).  

O acirramento sobre o tema “cota” se dá em 2006, na medida em que tramitavam no 

legislativo os projetos de lei 73/1999 (projeto para implementar “cota” em todas as 

universidades federais) e 3.198/2000 (Estatuto da Igualdade Racial). Em relação a esses 

projetos, dois manifestos assinados são endereçados ao Congresso Nacional Brasileiro, a 

saber: 1) manifesto contra “cota” e o Estatuto da Igualdade Racial; 2) manifesto em favor de 

“cota” e do Estatuto da Igualdade Racial. O primeiro se engajava em um discurso jurídico 

formal, no qual a aprovação de tais projetos ameaçava de extinção a Constituição Brasileira. 

O segundo, embasava-se em um discurso fundamentado em fatos históricos que denunciavam 

a exclusão de negros (pretos e pardos) e indígenas, tanto do ponto de vista constitucional 

quanto social, e assim, solicitavam reparação para essa fração sócio-étnico-racial (GOMES, 

2007). 

 Os termos em itálico fazem parte de uma memória pessoal desse período de implementação 1

de “cota” na Universidade do Estado da Bahia (UNEB). Vale ressaltar que, a partir de nosso 
corpus discursivo, retomaremos na segunda parte de nosso trabalho, sequências discursivas a 
ser analisadas que retoma as equações linguísticas mencionadas. 
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A disputa pelos sentidos de “cota” gerava (ainda gera) fortes tensões, principalmente 

dentro de universidades. Em 2009, estava em uma aula de introdução à Linguística, na 

Universidade Federal da Bahia (UFBA). A professora da disciplina, ao entrar na sala, criticou 

o então presidente Luís Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores (PT), por ser 

favorável à política de “cota”, antes mesmo de iniciar qualquer assunto sobre a disciplina 

mencionada. Desse modo, ao invés de começar a aula de introdução à Linguística, a batalha e 

a disputa pelos sentidos de “cota”, em sala de aula e depois fora dela, acirraram-se. A 

Professora e, mais ou menos, dois terços de estudantes se posicionaram contrários a 

implementação de “cota”, ao passo que, o outro terço de estudantes se posicionou favorável à 

implementação da mesma. No entanto, o que mais chamava a atenção, é que os sentidos sobre 

“cota” estavam fixados como em 2002. A manutenção da equação linguística “o sistema de 

“cota” é…” permanecia produzindo efeitos de evidência em toda sua opacidade.  

Nessas condições de produção, tentando compreender esse jogo ideológico, essa 

disputa pelos sentidos de/sobre “cota”, que comecei a pesquisa sobre o tema, na medida em 

que “é na formulação que a linguagem ganha vida, que a memória se atualiza, que os sentidos 

se decidem, que o sujeito se mostra (e se esconde) (ORLANDI, 2012a, p. 09). 

Em relação a essas considerações, tomamos as palavras de MARIANI (1996), na 

medida em que ela nos diz: 

Os sentidos viajam em memória des-continua, reverberando filiações há 
muito esquecidas e descortinando um tempo que se lineariza por conta do 
modo ocidental de narrar as coisas acontecidas. São sentidos predominantes 
ou silenciados, resultantes do embate entre as interpretações, e deixam 
lacunas entrevistas nos resíduos, no que escapa ao controle das grandes 
narrativas históricas. (MARIANI, 1996, p. 09) 

 Desse modo, a partir da citação acima, podemos perceber que não dominamos os 

sentidos, há algo que foge e que escapa aos anseios humanos de controle da história, dos 

sujeitos e dos sentidos. Os fatos transpiram sentidos, e como nos diz ORLANDI (2008), 

mesmo no dizível há o silêncio que o constitui e transpira outros sentidos. Assim, não 

devemos nos iludir na evidência dos sentidos sobre “cota”. É preciso compreender o processo 

de produção dos sentidos em sua historicidade, em seu acontecimento discursivo , como nos 2

 “Ponto de encontro de uma atualidade e uma memória” (PÊCHEUX, 2015 [1983], p. 16)2
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orienta Pêcheux (2015, [1983]). Vale ressaltar que, memória, para Análise do discurso, não 

tem a ver com linearidade, mas “Um espaço de desdobramentos, réplicas, polêmicas e contra-

discursos” (PÊCHEUX, 2015 [1983], p. 50). 

Nesse espaço de debates, embates, discursos e contra-discursos, percebemos um 

intenso processo de produção e circulação de discursos sobre “cota” na imprensa de referência 

(MARIANI, 1996), em especial, na revista VEJA. Em outras palavras, o discurso sobre  3

“cota”, nessas condições de produção, em que, ao se falar de história e de política, em que a 

memória é constituída de esquecimentos, sentidos não ditos, silêncios e silenciamentos 

(ORLANDI, 2015, p. 53), que inscrevemos nosso trabalho numa perspectiva discursiva, a fim 

de analisar o processo de produção de sentidos sobre “cota”, a partir de textos publicados em 

VEJA, entre os anos 2006 a 2012. 

Compreendendo que VEJA é uma revista de grande circulação nacional e que “o 

discurso jornalístico atua na institucionalização social dos sentidos, buscando promover 

consensos em torno do que seria a verdade de um evento” (MARIANI, 1996, p. 161) que 

trabalharemos para compreender o processo de produção de sentidos sobre cotas. “Não há 

história sem sentido” e é “pelo discurso que a história não é só evolução, mas sentido, ou 

melhor, é pelo discurso que não se está só na evolução mas na história” (ORLANDI, 2008, p.

18). 

Dessa maneira, devemos compreender o discurso jornalístico sobre “cota” em VEJA, 

não enquanto um dizer transparente, informativo, ou seja, é preciso compreender como uma 

tomada de posição em que produz efeitos de sentidos sobre um tema determinado (LUNKES , 4

2014, p. 180).  A esse respeito, MARIANI (2003) coloca que: 

A análise do discurso jornalístico se faz importante e necessária já que este, 
enquanto prática social, funciona em várias dimensões temporais 
simultaneamente: capta, transforma e divulga acontecimentos, opiniões e 
ideias da atualidade – ou seja, lê o presente – ao mesmo tempo em que 
organiza um futuro – as possíveis consequências desses fatos do presente – 
e, assim, legitima, enquanto passado – memória – a leitura desses mesmos 

 Trataremos a questão do discurso sobre a partir de MARIANI (1996) mais a frente.3

 Gostaríamos de dizer que, trabalhamos com a tese de doutorado de Fernanda Lunkes, na 4

medida em que seu livro, sobre o mesmo tema, foi lançado recentemente.
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fatos do presente, no futuro (...) o discurso jornalístico toma parte no 
processo histórico de seleção dos acontecimentos que serão recordados no 
futuro (...) uma vez que ao selecionar está engendrando e fixando sentido 
para estes acontecimentos, a imprensa acaba por constituir no discurso um 
modo (possível) de recordação do passado. (MARIANI, 2003, p. 33) 

Desta forma, o discurso jornalístico funciona como parte de um jogo imaginário de 

sociedade, na medida em que a integra e constitui sua história. 

Diante do exposto, compreendemos que é importante pensar discursivamente a 

prática jornalística, a fim de compreender os processos discursivos que se estabelecem na 

produção de sentidos sobre/para cotas. Nesse prisma, há três momentos importantes nos 

processos de produção do discurso, a saber: a constituição, a formulação e a circulação 

(ORLANDI, 2012, p. 09). Em outros termos, a memória discursiva/interdiscurso, a 

enunciação/intradiscurso e a situação.  

Desse modo, para efeito de fechamento desta introdução, retomando o que dissemos 

mais acima, vale dizer que nosso trabalho, filiado ao campo teórico-metodológico da 

Análise de Discurso pensada por Pêcheux (1969, 1975, 1983) na França, assim como por 

Orlandi (1981, 1993, 2003, 2007, 2012) no Brasil, tem como objetivo compreender o 

processo de produção de sentidos sobre “cota”, a partir de matérias jornalísticas publicadas 

na revista VEJA, entre os anos de 2006 a 2012, em uma rede de dizeres já-ditos e 

esquecidos em sua historicidade. 
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PRIMEIRA PARTE: DISCIPLINA DE ENTREMEIO 

“O discurso me parece, em Michel Pêcheux, um verdadeiro nó”. 
(Denise Maldidier) 

1.0 Situando um campo de estudo: Considerações sobre a 
Análise de Discurso 

A designação Análise do Discurso vem de um título de artigo do linguista americano 

Z. S. Harris, em 1952. Para esse estudioso, a Análise do Discurso poderia apresentar uma 

variedade de instruções sobre a estrutura de um texto, de um tipo de texto ou o papel de cada 

elemento numa dada estrutura textual. Isto é, nesse tipo de análise, os objetivos são 

estritamente linguísticos. Dito diferentemente, a AD “harrissiana” se constitui e se mantém 

dentro dos princípios institucionais da linguística (MAZIÈRE, 2007 [2005]). 

A partir da década de 60, o trabalho de Harris é retomado na França. Isso acontece em 

um (in)tenso processo de reflexão sobre o estruturalismo filosófico, a leitura de discursos e a 

questão ideológica. (ORLANDI, 2014, p. 29). Vale salientar que, entre o estudo praticado por 

Harris e os trabalhos na França, teremos um deslocamento de objetivo importante, a saber: 1) 

para Harris, como já apontado acima, o objetivo é compreender as relações da estrutura 

textual, ao passo que, 2) “toda a história da AD mostra que ela deixa de lado a estrutura 

textual que Harris tinha em vista para a análise do sentido” (MAZIÈRE, 2007 [2005], p. 38). 

Nesse ponto, pode-se destacar dois teóricos importantes nas reflexões sobre o objeto discurso 

na França: a) Jean Dubois, em seus estudos sobre o enunciado (também chamado de 

“discurso”) e b) Michel Pêcheux, numa reflexão em que o  “discurso” é compreendido 

enquanto efeito de sentidos. (MALDIDIER, 2003 [1989]). 

Segundo Maldidier (2010 [1994]), Dubois e Pêcheux, durante a década de 60, 

elaboram, independentemente um do outro, aquilo que irá se configurar como a Escola de 

Análise do Discurso Francesa. Cabe ressaltar que, para eles, “o terreno, a situação,  as 

preocupações os distinguem. J. Dubois e M. Pêcheux, entretanto, são tomados em um espaço 

comum: aquele do marxismo e da política” (MALDIDIER, 2010 [1994], p. 11), . Dito de 

outra maneira, eles coadunam sobre a luta de classes, sobre a história e sobre o movimento 
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social na constituição do discurso. Desse modo, eles objetivam situar suas pesquisas com base 

teórico-político. 

 Ademais, como nos aponta Maldidier (2010 [1994]) e também Mazière (2007 [2005]), 

é importante dizer que, os estudos sobre o discurso, pensado por Dubois, constituem-se a 

partir de um aperfeiçoamento permitido pela linguística. Em outras palavras, os princípios 

linguísticos continuam a conduzir a operacionalização metodológica e, assim, sustentando as 

teses de Dubois sobre o discurso.  

Palmilhando em outra direção, Pêcheux — filósofo de formação e integrante do grupo 

de Althusser, formula a análise do discurso como um movimento de ruptura epistemológica 

com a ideologia dominante nas ciências humanas da época. Ruptura essa, que tinha a ver com 

as práticas de análise do discurso realizadas nas ciências sociais nas décadas de 50 e 60. 

Para Pêcheux, o discurso é um “verdadeiro nó” (MALDIDIER 2003 [1989]), na 

medida em que não pode ser dado a priori e também não é um objeto empírico. Dito de outra 

maneira, o discurso é um lugar teórico em que se entrelaça questões sobre a língua, a história 

e o sujeito. Assim, para esse estudioso, essa ruptura epistemológica apresenta novas 

possibilidades de (re)trabalhar “noções como as de sujeito, de indivíduo, de língua, de 

história, então vigentes, assim como as dicotomias estabelecidas, por F. de Saussure”.

(ORLANDI, 2014, p. 30). É, a partir desses estudos, que Pêcheux irá trabalhar a questão da 

leitura nos termos de uma teoria não subjetiva da subjetividade, rompendo tanto com práticas 

de explicação de texto, quanto com os métodos estatísticos em vigor nas ciências humanas 

(MALDIDIER, 2003 [1989]; 2010 [1994]).  

Vale citar, a nível de ilustração desse período marcante para a análise do discurso, 

dois textos que são bastante relevantes para a instituição da escola de Análise do Discurso na 

França, a saber: 1) Lexicologia e análise do enunciado, apresentado por Jean Dubois no 

Colóquio de Lexicologia Política de Saint-Cloud, em abril de 1968 e 2) a tese defendida em 

1968 e publicada pela Dunod em 1969 de Pêcheux, intitulada Análise automática do discurso- 

AAD69. Também, é proveitoso dizer que, a partir de enfoques distintos, como mostrado mais 

acima, as pesquisas sobre o objeto discurso se instituem na França, despertando o interesse de 

linguistas, historiadores, pesquisadores das ciências humanas e sociais. (MALDIDIER, 2003 

[1989]). 
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Como bem aponta Mazière (2007 [2005]) e Maldidier (2003 [1989]), a Escola de 

Análise do Discurso, filiada a Pêcheux, teve pouco mais de vinte anos de tensas, intensas e 

frutíferas discussões em torno do objeto discurso. Essas discussões ganham amplitude e 

atravessam as fronteiras francesas, passando a ser refletidas em outros países, como, por 

exemplo, Inglaterra, México e Brasil. No entanto, segundo Mazière (idem, ibidem), é no 

Brasil que questões sobre o sujeito, a ideologia e o inconsciente são vastamente explorados na 

constituição do discurso, a partir dos trabalhos de Eni Orlandi, na Unicamp. 

Segundo Orlandi (2014),  o acontecimento da AD no Brasil se dá, do ponto de vista 

político, numa conjuntura de ditadura militar (1964-1984) e, no que tange, os aspectos 

teórico-acadêmicos, presenciávamos a predominância do formalismo e funcionalismo 

(ORLANDI, 2014).  Em outros termos, estávamos numa conjuntura de repressão e 

cientificismo positivista. Desse modo, é valido ressaltar que o espaço da Análise do Discurso 

no Brasil se configura como um “espaço de conquista” e resistência teórico-político. (idem, 

ibidem).  

Mariani e Della-Silva (2018), em artigo recente, aponta-nos a importância da 

introdução da Análise de Discurso no Brasil, por Orlandi, retomando os trabalhos de Pêcheux, 

na medida em que isso produz efeitos nos estudos da linguagem no país. Segundo as autoras, 

a chegada da AD no Brasil constituiu-se em um acontecimento teórico, resultando em uma 

“descontinuidade nos estudos linguísticos que então se produziam” (MARIANI; DELLA-

SILVA, 2018, p.). 

Ainda segundo essas autoras, há dois percursos de interlocução que acontece nos 

estudos sobre o discurso, a saber: a) um processo de interlocução França-Brasil, que se 

origina a partir dos trabalhos produzidos por Pêcheux na França e retomados por Orlandi no 

Brasil e; b) um outro deslocamento que se dá numa interlocução Brasil-França, através dos 

trabalhos de Orlandi sobre as formas do silêncio, na qual, ela toma o silêncio como objeto 

teórico, numa perspectiva discursiva. Em outras palavras, esse movimento de interlocução nos 

estudos do discurso (França-Brasil, Brasil-França), produziu e continua produzindo efeitos na 

maneira de pensar, de significar e ressignificar os estudos sobre a linguagem em suas 

diferentes condições de produção. 
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É, a partir dessas considerações , que ancoramos nosso trabalho numa perspectiva 

discursiva, ou seja, filiado às formulações e reflexões acerca do discurso, postulados por 

Pêcheux e seus colaboradores na França, assim como os trabalhos de Orlandi e colaboradores 

no Brasil.   

Exposta algumas situações acima, vale ressalvar mais uma questão: Por que a 

Análise do Discurso é considerada uma Disciplina de Entremeio (ORLANDI, 2012)? Ou 

melhor dizendo: como funciona uma Disciplina de Entremeio, como pensada por Pêcheux? 

Para Orlandi (2012c), “uma disciplina de entremeio é uma disciplina não positivista, 

ou seja, ela não acumula conhecimentos meramente, pois discute seus pressupostos 

continuamente” (ORLANDI, 2012c, p. 23). 

Mariani (1996, p. 21) coloca que uma Disciplina de Entremeio é uma teoria crítica 

dos fatos de linguagem que se situa no entremeio das ciências sociais humanas.  Em outras 

palavras, a heterogeneidade irredutível entre a história, a língua e o inconsciente (PÊCHEUX, 

2016 [1980], p. 23). Dito de outra forma, não é psicanálise, não é linguística e não é história. 

Muito menos o conjunto somatório dessas disciplinas (ORLANDI, 2016, p. 9-10). A Análise 

de Discurso, enquanto relação de entremeio, funciona reinvestigando os  fundamentos de seu 

campo de conhecimento (MARIANI, 1996, p. 21). Isto é, “nem um objeto total, nem uma 

teoria geral, onipotente” (ORLANDI, 2016, p. 10). 

Como nos diz Mazière (2007 [2005], p. 48), “Pêcheux é filosofo de formação”, no 

entanto, ele não quer atribuir domínio a disciplina A, B ou C dentro das ciências humanas. Ele 

deseja encontrá-las nos nós das questões. Desse modo, a Análise do Discurso se articula em 

três regiões do saber:  

I. o materialismo histórico, como teoria das formações sociais e suas 
transformações, compreendida aí a teoria das ideologias; 

II. a linguística, como teoria dos mecanismos sintáticos e dos processos de 
enunciação ao mesmo tempo; 

III. a teoria do discurso, como teoria da determinação histórica dos 
processos semânticos. (PÊCHEUX e FUCHS, 2010 [1975], p. 160) 
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Segundo, Pêcheux e Fuchs (2010 [1975]), “essas três regiões são, de certo modo, 

atravessadas e articuladas por uma teoria da subjetividade (de natureza 

psicanalítica)” (PÊCHEUX; FUCHS, 2010 [1975], p. 160). Desse modo, a Análise do 

Discurso por trabalhar no entremeio das ciências humanas e sociais, “provoca uma 

permanente reterritorialização de conceitos ligados as teorias da linguagem e da 

ideologia” (MARIANI, 1996, p.22). 

Dessa maneira, na medida em que trabalha na confluência dos campos de 

conhecimentos citados, a Análise do Discurso “irrompe em suas fronteiras e produz um novo 

recorte de disciplinas, constituindo um novo objeto que vai afetar essas formas de 

conhecimento em seu conjunto: este novo objeto é o discurso” (ORLANDI, 2012, p. 20). 

1.1 Dispositivo teórico 

Ao iniciarmos essa subseção de nosso trabalho, acreditamos ser importante explicitar 

do que se trata um dispositivo teórico em Análise do Discurso - AD, ou seja, o gesto que 

sustenta a interpretação do analista de discurso, do gesto do sujeito comum. Dito de outra 

maneira, na AD, “o gesto do analista é determinado pelo dispositivo teórico enquanto o gesto 

do sujeito comum é determinado pelo dispositivo ideológico” (ORLANDI, 2012c, p. 84). O 

analista de discurso trabalha numa posição de mediação, em que leva em consideração a 

alteridade, na medida em que o sujeito comum é interpelado em sujeito pela ideologia, 

causando um efeito de apagamento da alteridade, a evidência do sentido, o já-lá do discurso. 

Desse modo, ao falarmos “gesto”, estamos o tomando enquanto formulação conceitual, ou 

seja, gesto enquanto atos no nível do simbólico (PÊCHEUX, 2010 [1969], p. 77). 

Nestas condições, a construção de um dispositivo teórico é o que nos possibilita 

reconhecer e compreender a opacidade do texto, a não transparência da linguagem, ou seja, 

trabalhar a discursividade em sua espessura linguística e histórica. (ORLANDI, 2012). 

Reforçando, o dispositivo teórico, assim como o dispositivo analítico, auxilia(m) o trabalho 

do analista de discurso, a mostrar, como um objeto simbólico produz sentidos. 
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Consoante exposto, podemos agora avançar em nossa discussão e apresentar o 

porque de se tomar o discurso enquanto objeto teórico. Para isso, devemos retomar a 

discussão que Pêcheux traça na década de 60, ao confrontar e/ou se distanciar do modelo 

elementar de comunicação proposto por Jakobson, na medida em que, para este, a 

comunicação se constitui de: emissor, receptor, código, referente e mensagem. Dito de outro 

modo, uma pessoa fala (A), referindo (R) algo em código linguístico (L) x, na medida em que 

um receptor (B) capta a mensagem (D) e a decodifica. No entanto, para a Pêcheux, como nos 

orienta Orlandi, “não se trata de transmissão de informação, nem há essa linearidade na 

disposição dos elementos da comunicação, como se a mensagem resultasse de um processo 

assim serializado” (ORLANDI, 2012a, p. 21). Desse modo, em contraponto ao que se 

denominou “mensagem” nessa teorização, Pêcheux implica o termo discurso, definido como 

“efeito de sentidos” entre interlocutores, ou seja, entre os sujeitos em A e B (PÊCHEUX, 2010 

[1969]). Dito de outra maneira, “no funcionamento da linguagem, que põe em relação sujeitos 

e sentidos afetados pela língua e pela história, temos um complexo processo de constituição 

desses sujeitos e produção de sentidos e não meramente transmissão de 

informação” (ORLANDI, 2012a, p. 21).  

Portanto, compreendendo que a linguagem tem como condição a incompletude, pois 

sujeitos e sentidos não estão completos, entendemos discurso como “ movimento de sentidos, 

errância dos sujeitos, lugares provisórios de conjunção e dispersão, de unidade e diversidade, 

de indistinção, de incertezas, de trajetos, de ancoragem e de vestígios” (ORLANDI, 2012a, p. 

10). Em outros termos, como bem nos orienta Pecheux, um efeito. 

Nessa perspectiva, ao falar de discurso sobre  “cota” em nosso trabalho, pensamos 5

não enquanto evidência de sentido, mera transmissão de informação, mas em seu 

funcionamento discursivo que somente é possível depreender/compreender, levando em 

consideração os efeitos da historia, da memória e da ideologia constituindo os sujeitos na 

relação com o simbólico. Observemos os seguintes enunciados que circularam na mídia 

imprensa no ano de 2006: 

SD1 - “(…) tememos as possíveis consequências das cotas raciais”. 
(FOLHA DE SÃO PAULO, 04/07/2006, negrito nosso). 

 MARIANI (1996).5
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SD2 - “A política de cotas é desastrosa (…)”. (VEJA, 12/07/2006, negrito 
nosso). 

SD3 - “A lei de cotas e o estatuto racial são monstruosidades jurídicas 
que atropelam a Constituição — ao tratar negros e brancos de forma desigual 
— e oficializam o racismo”. (VEJA, 06/06/2007, negritos nossos). 

Em que medida, esses enunciados poderiam ser tomados como simples transmissão 

de informação, se em sua constituição/formulação, os mesmos produzem dúvidas, do tipo: 

Quem teme as consequências das cotas raciais? A política de cotas é desastrosa de que modo? 

A lei de cotas e o estatuto racial são monstruosidades jurídicas e oficializam o racismo de 

que ponto de vista? Dito de outra maneira, se o termo e/ou concepção daquilo que se entende 

por informação - considerado também como emissão ou recepção de mensagens pelas teorias 

de comunicação (ERBOLATO, 2018 [1985] ), suscita questões de outra ordem, é porque a 

relação homem-linguagem-mundo não é transparente e, assim sendo, vale “compreender a 

língua fazendo sentido, enquanto trabalho simbólico, (…), constitutivo do homem e da sua 

história” (ORLANDI, 2012a, p. 15). 

Vale apresentar que, ao enveredarmos esse trabalho em um ponto de vista discursivo, 

separamo-nos da noção de língua(gem) enquanto organização (empirista, logicista e 

sociologicista) para compreendê-la enquanto ordem, ou seja, afastamo-nos da compreensão 

de língua(gem) enquanto estrutura (S-V-O, por exemplo) para compreendê-la na ordem do 

discurso (ORLANDI, 2012c, p. 45-51). Dito de outro modo, compreender a linguagem na 

ordem do discurso significa levar em consideração “a ordem da língua, enquanto sistema 

significante material, e a da história, enquanto materialidade simbólica” (ORLANDI, idem, 

ibidem). 

Segundo Orlandi (2012), “ao se passar da instância da organização para a da ordem, 

se passa da oposição empírico/abstrato para a instância da forma material em que o sentido 

não é conteúdo, a história não é contexto e o sujeito não é origem de si” (ORLANDI, 2012c, 

p. 49). Dito de outro modo, para o analista de discurso o que está em jogo não é a forma 

empírica ou abstrata em que se organiza a língua, mas sim a sua forma material, a relação 

entre a língua-história-ideologia, produzindo sentidos por/para sujeitos. Em outras palavras, 

ao se trabalhar na ordem do discurso, o analista de discurso procura compreender como se dá 
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o processo discursivo e o processo de produção de sentidos de tal ou tais discursos a partir de 

seu funcionamento.  

É importante abordar que, ao se pensar funcionamento, afirma-se que há movimentos 

nos fatos de linguagem, ao contrário de entender esses mesmos fatos de linguagem enquanto 

função (algo restrito, exato). Dito diferentemente, o trabalho da ideologia é naturalizar os 

fatos de linguagem, exemplo: “A política de cotas é desastrosa…” e tem-se uma construção 

sintática lógica (S-V-O), a qual não se leva em consideração a sua produção material, ao passo 

que, considerar essa mesma produção de um ponto de vista discursivo, o trabalho do analista 

de discurso é compreender como funciona o jogo ideológico materializado nessas marcas 

formais. Assim, pensar o funcionamento discursivo como “atividade estruturante de um 

discurso determinado, por um falante determinado, para um locutor determinado, com 

finalidades específicas”, permite-nos estabelecer relações de interlocução entre o dizível e o 

não-dito, constituindo sentido naquilo que é dito (ORLANDI, 2011a [1983], p. 125). 

Desse modo, e para tentar evidenciar o que se colocou mais acima, o porque de se 

distanciar daquilo ao qual Pêcheux (2015 [1983]) chamou de “o fantasma da ciência régia”, 

ou seja, a ilusão de estar no controle daquilo que se fala, compreendemos que há real nas 

disciplinas de interpretação. Dito de outra maneira, “pontos de impossível, determinando 

aquilo que não pode não ser “assim”, (o real é o impossível)” (PÊCHEUX, 2015 [1983], p. 

29). Operar com a noção de real da maneira apresentada, é princípio fundamental para se 

pensar o discurso enquanto ordem, na medida em que, como nos orienta Orlandi, há um real 

da língua (incompletude) e um real da história (contradição), e cabe ao analista compreender 

como funciona essa relação de ordens de real (ORLANDI, 2012c). Assim, pode-se dizer que a 

noção de real é “constitutivamente estranho à univocidade lógica, e um saber que não se 

transmite, não se aprende, não se ensina, e que, no entanto, existe produzindo 

efeitos” (PÊCHEUX, 2015 [1983], p. 43).  

1.2 Condições de Produção do discurso 

Apresentamos mais acima o porque de não se tomar os fatos de linguagem em sua 

evidência, como se tal evento nos fosse límpido, transparente, mera troca de informações. Ao 
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contrário disso, devemos questionar o efeito de transparência produzido pelo funcionamento 

ideológico. Partindo dessa perspectiva, devemos considerar um discurso  

Como parte de um mecanismo em funcionamento, isto é, como pertencente a 
um sistema de normas nem puramente individuais nem globalmente 
universais, mas que derivam da estrutura de uma ideologia política, 
correspondendo pois, a um certo lugar no interior de uma formação social 
dada.  

Em outras palavras, um discurso é sempre pronunciado a partir de condições 
de produção dadas. (PÊCHEUX, 2010, p. 75). 

Dito de outra maneira, se tomarmos como exemplo, os dois manifestos,  um contra 

“cota” e o outro em favor dela, publicados na Folha OnLine  de 04/07/2006, a palavra 6

“igualdade” aparece tanto em um manifesto quanto no outro, mas significam de modo 

diferentes. Em outros termos, se considerarmos a posição que o sujeito ocupa em A (contra 

“cota”) ao enunciar a palavra “igualdade”, temos um efeito de sentido x para o termo, 

enquanto, se tomarmos a posição que o sujeito ocupa em B (em favor de “cota”), o mesmo 

termo tem um efeito de sentido y. Isto é, “situado no interior da relação de forças existentes 

entre os elementos antagonistas de um campo político dado: o que diz, o que anuncia, promete 

ou denuncia não tem o mesmo estatuto conforme o lugar que ele ocupa” (PÊCHEUX, 2010, 

p.76).   

Ainda transitando nessas considerações, podemos dizer então, que as condições de 

produção do discurso compreendem os sujeitos e a situação. Dito de outra maneira,  as 

condições de produção do discurso funcionam horizontalmente, e temos a formulação do 

discurso, e verticalmente, temos a constituição do discurso. Em outras palavras, como bem 

nos orienta Orlandi (2012), temos a situação imediata de enunciação e a historicidade afetada 

pelo dispositivo ideológico (ORLANDI, 2012, p. 30). Assim, exemplificando a partir de 

nosso trabalho, temos em sentido estrito os textos publicados em VEJA de 2006 ao ano de 

2012, nos quais têm como temática a implementação de “cota” em universidades públicas 

federais. Em sentido amplo, temos uma discursivização sobre o período colonial, pós-colonial 

 Matéria disponível no anexo 2, desse trabalho. De qualquer modo, deixaremos aqui o link 6

para consulta on line. O sítio é o https://www1.folha.uol.com.br/folha/educacao/
ult305u18773.shtml acessado em 28/11/2018 às 03:42.
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e pós-abolição da escravização de negros no Brasil, além de seus efeitos sócio-jurídico-

constitucional. 

Desse modo, pensar o discurso, ou seja, o processo discursivo sobre “cota”, da 

maneira que propomos nesse trabalho, é compreender que estamos trabalhando com relações 

de sentido, isto é, o discurso (processo discursivo) “não tem de direito, início” (PÊCHEUX, 

2010, p. 76). Assim, 

o discurso se conjuga sempre sobre um discursivo prévio, ao qual ele atribui 
o papel de mataria-prima, e o orador sabe que quando evoca tal 
acontecimento, que já foi objeto de discurso, ressuscita no espírito dos 
ouvintes o discurso no qual este acontecimento era alegado, com as 
“deformações” que a situação presente introduz e da qual pode tirar partido 
(PÊCHEUX, 2010, p. 76). 

Ou seja, ao tentar compreender o discurso sobre “cota”, devemos fazê-lo levando em 

consideração sua constituição numa rede de filiações sócio-histórico-ideológico, isto é, 

“aquilo que fala antes, em outro lugar, independentemente” (ORLANDI, 2012, p. 31). Assim,  

ao analisar um discurso (x, y, z), não podemos tomá-lo como uma sequência fechada em si 

mesmo, ou seja, devemos “referi-lo ao conjunto de discursos possíveis a partir de um estado 

definido das condições de produção” (PÊCHEUX, 2010 [1969], p. 78). 

É valido ressalvar que Pêcheux (2010 [1983]), anos mais tarde, rever essa proposta 

de “estado definido das condições de produção”, ou seja, supor que o campo discursivo 

repousava sob condições de produção estáveis e homogêneas. O que realmente ocorre é a 

produção de um efeito de estabilidade e homogeneidade, na medida em que os processos 

discursivos se constituem na ilusão contraditória do efeito-sujeito.  

Para os objetivos desse trabalho, cabe ressaltar mais uma questão importante, no que 

tange as condições de produção do discurso, isto é, precisamos também reconsiderar a noção 

de sujeito como centro - um sujeito dotado de vontades e intenções (PÊCHEUX, 2010 

[1969]). Desse modo, para compreender o processo de produção de sentidos sobre “cota”, ao 

invés de indivíduos físicos e lugares empíricos, o que temos são “suas imagens que resultam 

de projeções” (ORLANDI, 2012, p. 40). Ou, revendo e criticando as colocações de Jakobson, 

“o que funciona nos processos discursivos é uma serie de formações imaginárias que 
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designam o lugar que A e B se atribuem cada um a si e ao outro, a imagem que eles se fazem 

de seu próprio lugar e do lugar do outro (PÊCHEUX, 2010 [1969], p. 81). Exemplificando, 

temos: 

Apresentado desse modo, vale acrescentar que o referente também pertence às 

condições de produção do discurso, enquanto objeto imaginário, por se tratar do ponto de 

vista do sujeito e não de sua realidade física (PÊCHEUX, 2010, p. 82). Dessa forma, temos: 

Quadro do objeto imaginário (R – referente) 

Nessa perspectiva, podemos dizer que “todo processo discursivo supunha, por parte 

do emissor, uma antecipação das representações do receptor, sobre a qual se funda a 

estratégia do discurso” (PÊCHEUX, 2010, p. 83).  

Então, por fim, ficamos assim: 

Expressão que designa as 
formações imaginárias

Significado da expressão Questão implícita cuja 
“resposta” subentende a 

formação imaginária 
correspondente

IA(A) Imagem do lugar de A para o 
sujeito colocado em A

“Quem sou eu para lhe falar 
assim?”

IA(B) Imagem do lugar de B para o 
sujeito colocado em A

“Quem é ele para que lhe fale 
assim?”

IB(B) Imagem do lugar de B para o 
sujeito colocado em B

“Quem sou eu para que me 
fale assim?”

IB(A) Imagem do lugar de A para o 
sujeito colocado em B

“Quem é ele para que me fale 
assim?”

Expressão que designa as 
formações imaginárias

Significado da expressão Questão implícita cuja 
“resposta” subentende a 

formação imaginária 
correspondente

IA(R) “Ponto de vista” de A sobre 
R

“De que lhe falo assim?”

IB(R) “Ponto de vista” de B sobre 
R

“De que ele me fala assim?”
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        I A (I B (A))                                   I B (I A (B)) 

A     I A (I B (B) )                        B        I B (I A (A)) 

        I A (I B (R) )                                   I B (I A (R)) 

Dessa forma, se relacionarmos essas proposições ao nosso trabalho, teremos: 

 Ou mesmo, 

 A partir da representação mostrada, podemos dizer que, tomando como base o 

processo discursivo em VEJA, temos uma posição sujeito-jornalista que projeta sobre si, sobre 

a posição sujeito-leitor e sobre o referente cotas. 

Expressão que designa as formações 
imaginárias

Significado da expressão

I SJ(SJ) Imagem que o sujeito jornalista faz do lugar 
de onde enuncia

I SJ(RC) Imagem que o sujeito jornalista faz do 
referente “cota”

I SJ(SL) Imagem que o sujeito jornalista faz do 
sujeito leitor

Expressão que designa as formações 
imaginárias

Significado da expressão

I SJ (I SL(SJ) Imagem que o sujeito jornalista faz da 
imagem que o sujeito leitor faz dele

I SJ (I SL(SL)) Imagem que o sujeito jornalista faz da 
imagem que o sujeito leitor faz de si

I SJ (I SL(RC)) Imagem que o sujeito jornalista faz da 
imagem que o sujeito leitor faz do referente 
“cota”
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1.2.1 Das condições de produção para Ação Afirmativa no 
mundo 

Esta subseção de nosso trabalho, objetiva tratar de aspectos referentes às condições de 

produção que sustentam o processo discursivo sobre ações afirmativas. A esse gesto, não nos 

iludimos de estar apresentando a totalidade sobre o tema, mas, de lançar um olhar histórico  (e 

crítico) sobre sua discursividade. 

A leitura, a partir de teóricos de ciências humanas e sócio-políticas, sobre ações 

afirmativas no mundo, coloca-nos (imaginariamente) diante de uma cronologia histórica, a 

saber: a Índia, como primeiro país a adotar políticas de ações afirmativas (WEDDERBURN, 

2005); a Declaração Universal de Direitos Humanos (ONU/UNESCO, 1948), como 

concepção internacionalista, universalista, individualista e protetiva de direitos do homem; a 

Convenção sobre Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial (ONU/UNESCO, 

1965), como, readequações de questões mais especificas, não contempladas na Declaração de 

1948 (PIOVESAN, 2005); a Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial, 

a Xenofobia e Intolerância Correlata (ONU/UNESCO), de Durban - África do Sul, em 2001, 

como forma ratificar e consolidar o combate à esses males sociais.   

Partindo do que foi colocando acima, pode-se dizer que a ideia conceitual de ação 

afirmativa, segundo Wedderbun (2005), aparece pela primeira vez na Índia, em 1919, por 

intermédio do jurista, economista e historiador Bhimrao Ramji Ambedkar, membro de uma 

casta considerada “intocável”, denominada Mahar. Ainda segundo esse mesmo autor, as assim 

denominadas ações afirmativas tinham como objetivo, beneficiar castas desfavorecidas 

histórica e socialmente naquele país. Desse modo, Ambedkar tinha por objetivo, o fim do 

regime de castas indiano, regime esse, que se fundamenta numa estrutura milenar de opressão, 

a partir de conceitos religiosos advindos do hinduísmo, quais sejam: 1) as castas inferiores 

devem servir e obedecer as castas superiores sem questioná-las; 2) as castas superiores são 

puras e por isso detêm o poder econômico e social, na medida em que as castas inferiores são 

impuras e portanto, marginalizadas (WEDDERBURN, 2005). 

Conforme Widderburn (2005), as denominadas políticas de ação afirmativas ganham 

fôlego mundial a partir de lutas pela descolonização - principalmente, Índia e Paquistão em 

1947 e Indonésia em 1949,  e, após a Segunda Grande Guerra. No caso da Índia, para 

conseguir ser independente da Inglaterra, os dirigentes nacionalistas do Partido do Congresso 
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necessitavam de apoio maciço de sua população. Assim,  os dirigentes nacionalistas “cedem” 

às demandas de Ambedkar, figura importante enquanto voz das minorias. Com isso, 

Ambedkar fica responsável de redigir parte da Constituição do país, no que tange a proibição 

da discriminação com base na raça, casta e descendência; abolir a “intocabilidade”; além de 

instituir um sistema de ações afirmativas, chamado de “reservas” ou “representação seletiva”, 

com objetivo de promover a inclusão de minorias nas assembleias legislativas, na 

administração pública e na rede de ensino. Cabe dizer que essas políticas foram seriamente 

combatidas pelas “castas superiores” (WEDDERBURN, 2005). 

Vale apontar aqui, que, no que toca a relação entre ações afirmativas e diáspora (negra 

africana, principalmente), os Estados Unidos da América, na década de 60, são os pioneiros 

nesse quesito. O contexto é marcado pela luta de Direitos Civis nesse país, mostrando a 

desigualdade em que viviam negros e brancos, homens e mulheres, nativos e estrangeiros, 

homossexuais e heterossexuais. (WEDDERBURN, 2005). Dessa forma, o governo 

americano, na tentativa de promover o acesso de grupos marginalizados e excluído 

socialmente, regulamenta políticas de acesso diferenciado aos estabelecimentos de ensino e 

trabalho para os grupos citados (GOMES, 2005). Não por acaso, a inspiração de políticas de 

ação afirmativas no Brasil é baseado na história das políticas afirmativas estadunidenses. 

Em 10 de dezembro de 1948, em Assembleia Geral da Nações Unidas, é adotada e 

proclamada a Declaração Universal de Direitos Humanos. Essa declaração é uma resposta aos 

acontecimentos da Segunda Grande Guerra que matou milhões de pessoas. Desse modo, 

segundo Piovesan (2005), a Declaração de 1948 busca introduzir uma concepção 

contemporânea de direitos humanos, na medida em que universaliza e individualiza direitos 

(PIOVESAN, 2005). Diz a autora: 

A declaração de 1948 inovou extraordinariamente a gramática dos direitos 
humanos, ao introduzir a chamada concepção contemporânea de direitos 
humanos, marcada pela universalidade e indivisibilidade destes direitos. 
Universalidade, porque clama pela extensão universal dos direitos humanos, sob 
a crença de que a condição de pessoa é o requisito único para a titularidade de 
direitos, considerando o ser humano como ser essencialmente moral, dotado de 
unicidade existencial e dignidade. Indivisibilidade porque, imediatamente, o 
catálogo dos direitos civis e políticos é conjugado ao catálogo dos direitos 
econômicos, sociais e culturais (PIOVESAN, 2005, p. 36, grifo nosso). 
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As palavras de Piovesan nos aponta algumas afirmações e também questões: 1) a 

Declaração de 1948 é uma inovação no que tange direcionar, priorizar e salvaguardar direitos 

para os seres humanos, seja de um ponto de vista universal, quanto individual; 2) antes da 

Declaração de 1948, ou seja, antes e durante a Segunda Grande Guerra, poderíamos dizer que 

os seres humanos não tinham esses direitos, por isso tantos mortos(?); 3) Quem é considerado 

humano, a partir dessa declaração? Ou, dito de outra forma, em que condições o sujeito é 

considerado humano, na medida em que a Declaração de 1948 é redigida (e imposta) pelas 

nações vencedoras da Segunda Grande Guerra? Para nós, o que há nesse processo é a 

individuação do sujeito a partir de um juridismo  universalista, engendrado de um efeito de 7

homogeneidade social e de uma discursividade solidária. Dito diferentemente, “o discurso 

judicial, reduzido ao seu aspecto mais administrativo, também apaga, silencia o fato de que há 

a constituição histórica mais ampla” do que é direitos humanos (ORLANDI, 2017, p. 97).   

Gostaríamos de apresentar o que foi colocado mais acima, em outras palavras, a partir 

da leitura de parte do preâmbulo e do artigo 1 da Declaração 1948, com uma série de 

princípios formulados como “ideais a ser seguidos”, a saber: 

SD4 - A ASSEMBLEIA GERAL proclama a presente DECLARAÇÃO 
UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS  como o ideal comum a ser 
atingindo por todos e todas as nações com o objetivo de que cada indivíduo 
e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente esta Declaração, se 
esforce, através do ensino e da educação, por promover o respeito a esses 
direitos e liberdades, e, pela adoção de medidas progressistas de caráter 
nacional e internacional, por assegurar o seu reconhecimento e a sua 
observância universal e efetiva, tanto entre os povos dos próprios Estados-
Membros, quanto entre os povos dos territórios sob sua jurisdição (ONU/
UNESCO, 1998, negritos nossos).  
SD5 - Artigo 1. 
Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São 
dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com 
espírito de fraternidade (UNESCO, 1998, negritos nossos).    

 Tomamos esse conceito de Lagazzy (1988), na medida em que a Declaração de 1948 é uma 7

série de direcionamentos postulados pela ONU, mas não necessariamente uma lei 
propriamente dita. Ou seja, um conjunto de pressupostos de crenças, regras e padrões de 
comportamento aos quais devem regular as relações hierarquizadas e autoritárias de comando-
obediência (LAGAZZY. 1988) .
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Das sequências discursivas 4 e 5, podemos depreender que ocorreu uma Assembleia 

Geral que proclamou uma Declaração Universal dos Direitos Humanos com finalidade de 

normatizar o que pode e o que não pode ser praticado por/com/contra seres humanos. Ou, 

como nos diz Piovesan (2005), há um processo de universalização de direitos humanos, assim 

como, a criação de um sistema internacional de proteção desses direitos (PIOVESAN, 2005). 

No entanto, a Organização das Nações Unidas (ONU), a partir de seus Estados-Membros, 

projeta uma imagem de si, de neutralidade e humanitarismo sócio-mundial, como se não 

mantivesse privilégios de nações colonizadoras e também de nações vitoriosas na Segunda 

Grande Guerra. Isso fica evidente, no momento em que proclama “promover o respeito à 

direitos e liberdades”, mas continua reconhecendo e ratificando processos brutais praticados 

na colonização, na medida em que afirma que há “povos e territórios sob jurisdição” de uma 

outra nação (membro). Isto é, “todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e 

direitos”, na medida em que reconheça “quem dá as cartas” política e economicamente. Dito 

de outra maneira, esse modus operandi de resolução de entraves sociais é típico do processo 

de determinação ideológica capitalista: um processo contraditório que apaga e silencia 

sentidos. Em outros termos, as formas nas quais regulamentam e normatizam as relações, por 

exemplo, colonizador e colonizado - ainda vigentes entre os Estados-Membros permanentes, 

como a França, o Reino Unido, etc., são direcionadas a manutenção da estabilização dos 

sentidos, formação de consensos e evidências de universalidade (MARIANI, 1999). Desse 

modo, o assujeitamento à ideologia dominante, naturaliza e evidencia um efeito de “todos 

somos iguais”, mesmo sendo tratados diferentes. No entanto, percebe-se pela materialidade 

linguística, ao colocar, “os povos dos próprios Estados-Membros” e “os povos dos territórios  

sob sua jurisdição” que a “igualdade, liberdade e direito” é relativizado, normatizado e 

regulamentado por quem detém o poder político e econômico no pós-guerra.  

Como apresentado mais acima, a Declaração de 1948 deixa lacunas expostas ao tentar 

homogeneizar a sociedade, desconsiderando a alteridade constitutiva da mesma. Desse modo, 

na tentativa de repensar questões menosprezadas anteriormente,  a ONU, em 1965, adota a 

Convenção sobre Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial e, em 1979, adota 

a Convenção sobre Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher 

(PIOVESAN, 2005). Neste trabalho, falaremos um pouco sobre a Convenção de 1965, na 
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medida em que essa convenção é uma das diretrizes para a implementação de “cota” em 

universidades brasileiras.  

O que podemos trazer sobre a Convenção de 1965 é que, o direito é discutido em duas 

perspectivas, a saber: o direito formal e o direito material. Segundo Piovesan (2005), o direito 

formal iguala todos sem se ater as especificidades e particularidades sociais, ao passo que o 

direito material busca reconhecer as diferenças e tratá-las de modo que haja justiça social. 

Dito de outra maneira, o direito formal apaga as diferenças, colocando “todos somos iguais 

perante a lei”, na medida em que o direito material leva em consideração adversidades sociais. 

Desse modo, reconhece identidades e busca promover justiça social pelo critério de raça, 

gênero, orientação sexual, idade, etnia dentre outros critérios. Sobre isso, diz a autora: 

“(…) a população afro-descendente, as mulheres, as crianças e demais grupos 
devem ser vistos nas especificidades e peculiaridades de sua condição social. 
Ao lado do direito de igualdade, surge, também, como direito fundamental, 
o direito à diferença. Importa o respeito à diferença e à diversidade, o lhes 
assegura um tratamento especial” (PIOVESAN, 2005, p. 38).    

O que podemos depreender do que nos diz Piovesan, é que o discurso jurídico de 

igualdade não iguala de fato o sujeito, somente acentua a desigualdade. Desse modo, é preciso 

reconhecer a diferença e relativizar a igualdade, com propósito de igualar (imaginariamente) o 

direito ao acesso ao bens sociais, econômicos e culturais. Todavia, fica uma questão: o direito 

material, típico da sociedade capitalista, mesmo reconsiderando a alteridade (como se isso já 

não constituísse o próprio da sociedade capitalista), realmente iguala negros e brancos, 

homens e mulheres, indígenas e não-indígenas, heterossexuais e homossexuais? O que 

podemos afirmar é que o combate ao preconceito, a discriminação, assim como o discurso que 

os criminaliza são constitutivos da ideologia dominante capitalista que funciona dividindo: 

negros e brancos, homens e mulheres, heteros e homos, autóctones e civilizados, “atribuindo 

valores sociais distintos que podem levar à segregação, em um imaginário em que o sujeito já 

está vinculado/significado”, seja ele quem for (ORLANDI, 2017, p. 97). Em outras palavras, 

dizer negro ao invés de branco, mulher ao invés de homem, indígena ao invés de civilizado, 

etc., já é direcionar sentidos, porque ao dizer x, deixo de falar y. Desse modo, atribuo um 

campo de significação diferente para x e y (ORLANDI, 2013a [2007]).  

Dentro da agenda internacional, de rever, avançar e consolidar acordos em prol da 

humanidade, o ano de 2001 é muito importante. Nesse ano, as Nações Unidas, a partir de sua 
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agência especializada, a Organização das Nações Unidas para Educação, a Ciência e a Cultura 

- UNESCO, realiza mais um espaço de debates: a Conferência Mundial contra o Racismo, a 

Discriminação Racial, a Xenofobia e Intolerância Correlata, realizada em Durban-África do 

Sul, de 31 de agosto à 08 de setembro de 2001. Essa conferência buscou rediscutir o combate 

à males sociais, quais sejam: racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância correlata, 

na medida em que, os objetivos traçados em encontros anteriores não alcançaram os 

resultados esperados. De outro ponto, esse evento, como podemos ler no texto final da 

Declaração e Programa de Ação do mesmo ano, é também considerado um marco, na medida 

em que celebra e proclama o ano de 2001, como, ano das Nações Unidas de Diálogo entre as 

Civilizações e Década para uma Cultura de Paz e Não-Violência para as Crianças do Mundo, 

entre outras discussões. 

Essa conferência rememora vários princípios de encontros anteriores, como os 

colocados na Declaração de 1948 (o direito, de um ponto de vista formal) , na Convenção de 

1965 (o direito, de um ponto de vista material) e em outras duas conferências  contra o 8

racismo e a discriminação racial, ocorridas em 1973 e em 1983, em Genebra, na Suíça. 

Nessas condições de produção, podemos perceber que há uma mudança de ordem de 

prioridades, a saber: o denominado direito material, precede o direito formal. Ou seja, há um 

deslocamento topológico (pensamos), mas, o direcionamento de sentidos permanece, em um 

já-lá sobre o que é justiça social, que se constitui a partir do que é permitido/imposto/regulado 

pelo discurso jurídico. 

O que falamos acima, é possível perceber, na medida em que, no documento final, que 

delibera sobre as questões gerais, da Declaração e Programa de Ação, já direciona e naturaliza 

os sentidos sobre o que é uma vítima de racismo, de discriminação racial, de xenofobia e 

intolerância correlata, logo no primeiro ponto, ao passo que, o que consiste o denominado 

direito formal, só aparecerá no sétimo ponto. Vejamos: 
SD6 - 3. Declaramos que, para o propósito da presente Declaração e Programa 
de Ação, as vítimas do racismo, discriminação racial, xenofobia e 
intolerância correlata são indivíduos ou grupos de indivíduos que são ou 
têm sido negativamente afetados, subjugados ou alvo desses flagelos (ONU/

 Não conseguimos encontrar os documentos oficiais com suas devidas deliberações, a 8

respeito desses dois eventos. Por isso, não pudemos falar muito sobre eles, a não ser citá-los 
como eventos que precederam a conferência de 2001.
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UNESCO, Ministério da Cultura, Fundação Palmares, 2001, p. 5, negritos 
nossos). 

SD7 - 4. Declaramos que todos os seres humanos nascem livres e iguais em 
dignidade e direitos e têm o potencial de contribuir construtivamente para 
o desenvolvimento e bem-estar de suas sociedades. Qualquer doutrina de 
superioridade racial é cientificamente falsa, moralmente condenável, 
socialmente injusta e perigosa, e deve ser rejeitada juntamente com as teorias 
que tentam determinar a existência de raças humanas distintas (ONU/UNESCO, 
Ministério da Cultura, Fundação Palmares, 2001, p. 10-11, negritos nossos).  

Podemos depreender,  na SD6,  que há um “nós” (“declaramos”), que ao fazer a 

imagem si, posiciona-se como um sujeito autorizado a falar em nome de um outro sujeito 

(“(d)ele(s)”), individualizando-o (enquanto sujeito e/ou grupo de sujeitos), assim como, 

normatizando os sentidos de quando esse sujeito e/ou grupo de sujeitos é vítima de racismo, 

discriminação racial, xenofobia e intolerância correlata. Em outros termos, o discurso jurídico, 

mesmo ao particularizar e/ou pensar o diferente, o faz, homogeneizando o sujeito na posição 

de vítima, seja de racismo, discriminação racial, xenofobia, intolerância correlata, como se 

todas essas mazelas sociais acontecessem igualmente. De outro ponto, como podemos 

perceber que na SD7, retoma o discurso de que “todos nascem livres e iguais em dignidade e 

direitos”, isto é, o sujeito que tudo pode, desde que obedeça as leis, normas e regras próprias 

do Aparelho Ideológico de Estado jurídico que constitui o funcionamento do sistema 

capitalista (ALTHUSSER, 1969). Dito de outro modo, apaga-se mais uma vez as contradições 

sociais, para, com o processo de interpelação ideológico, trabalhar o imaginário social que a 

sociedade capitalista é horizontalizada: todos podem chegar ao topo porque tudo depende de 

seus méritos. Assim, o que ocorre, é que o discurso jurídico, enquanto discurso institucional, 

impõe/ordena o que pode e deve ser dito (MARIANI, 1999). Em outras palavras, tenta-se 

fechar novos espaços de significação (ORLANDI, 2017). 

É nessas condições de produção que, na Conferência de 2001, a partir dos Estados-

Membros das Nações Unidas, produz-se um documento em que traça reconhecer, enfrentar e 

fomentar políticas de inclusão social para as populações vítimas de exclusão e 

marginalização, quais sejam: por raça, crença, gênero, etnia, etc.  

SD8 - 5. Reconhece que o combate ao racismo, discriminação racial, 
xenofobia, intolerância correlata é responsabilidade primordial dos Estados. 
Portanto, incentiva os Estados a desenvolverem e elaborarem planos de 
ação nacionais para promoverem a diversidade, igualdade, equidade, 
justiça social, igualdade de oportunidades e participação para todos. 
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Através, dentre outras coisas, de ações afirmativas ou positivas (...). 
(MINISTÉRIO DA CULTURA/FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES, 
2001, p. 65, negritos nossos). 

Para efeito de fechamento dessa subseção, o que se pode depreender da SD8, é que, 

ação afirmativa, enquanto discurso jurídico-institucional, é uma forma de institucionalizar um 

plano de ação nacional, dentre outros, para promover diversidade, igualdade, equidade, justiça 

social, igualdade de oportunidades. Dito de outra maneira, dizer ação afirmativa é já está 

vinculado/constituído à uma matriz de sentidos regulada previamente. Apaga-se a 

historicidade e toda a contradição que a constitui. Tenta-se sufocar toda possibilidade de 

novos sentidos, na medida em que o sujeito do discurso é silenciado: não se pode dizer tudo, 

portanto, ação afirmativa é um “beneficio”, uma política de Estado. “Não há fumaça, sem 

fogo” (PÊCHEUX, 2009 [1975], p. 270).   

1.2.2 Ação Afirmativa: contexto brasileiro 

A política de reserva de vagas, em instituição de ensino público, seja ele técnico e/ou 

superior no Brasil, não é algo recente, como circula, muitas vezes, no discurso jornalístico. Na 

realidade, é a primeira vez em que o tema raça e etnia ficam especificados como parte 

integrante da regra para admissibilidade nesse tipo de reserva. Em outras palavras, a polêmica 

gerada pelas/nas instituições jornalísticas sobre a implementação de “cota” em universidades, 

acontece justamente por causa do aspecto racial e étnico posto como um dos requisitos 

básicos para ingressar nos estabelecimentos público de ensino técnico e superior. 

Nessas condições de produção, temos como exemplo, com relação à reserva de vaga 

para ingresso em instituição mantida pela União, a lei 5.465 de 3 de julho de 1968 que 

perdurou por dezessete anos, até ser revogada em 17 de dezembro de 1985, com a lei 7.423. O 

artigo 1 daquela lei está escrito assim: 

art. 1º. Os estabelecimentos de ensino médio agrícola e as escolas superiores de 
Agricultura e Veterinária, mantidos pela União, reservarão, anualmente, de 
preferência, de 50% (cinquenta por cento) de suas vagas a candidatos 
agricultores ou filhos destes, proprietários ou não de terras, que residam com 
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suas famílias na zona rural e 30% (trinta por cento) a agricultores ou filhos 
destes, proprietários ou não de terras, que residam em cidades ou vilas que não 
possuam estabelecimentos de ensino médio . 9

Pode-se depreender que, a partir da lei 5.465, os estabelecimentos de ensino médio 

agrícola (atualmente chamados de institutos federais) e também as escolas superiores de 

Agricultura e Veterinária mantidas pela União ficavam obrigadas de reservar uma 

percentagem de suas vagas para agricultores (donos de terra ou não) e seus filhos que 

residissem em zona rural e/ou cidades ou vilas que não existissem estabelecimentos de ensino 

médio. Isso quer dizer que essa lei beneficiava, indistintamente, o agricultor rico e seus 

herdeiros, assim como, o agricultor pobre e seus filhos. Nessas condições de produção, 

podemos nos questionar: os agricultores pobres, assim como seus filhos teriam as mesmas 

condições de estudar em escolas técnicas e universidades, como seus patrões e herdeiros? 

Essa lei, de certo modo, não teria como base fortalecer o poder de quem já o detinha, ainda 

promover mais regalias? Fica evidente que o agricultor proprietário de terra(s), assim como 

seus herdeiros (que necessariamente não precisavam trabalhar nas fazendas) saiam em 

vantagem em relação aos seus empregados e os filhos destes, pois, as condições de existência, 

de um e de outro, são completamente contraditórias numa perspectiva de classes. Dito de 

outro modo, não tem como igualar as condições existência entre patrão e empregado, assim 

como o acesso à bens sociais, como é o caso do acesso à educação numa sociedade capitalista. 

Em outras palavras, o Estado, através de seu aparato jurídico, apaga as relações 

hierarquizadas e autoritárias de comando-obediência presentes na relação entre proprietários e 

não-proprietários de terras, projetando a ilusão de igualdade entre eles (LAGAZZI, 1988).   

Diante dessa relação contraditória, a lei 5.465 é revogada em 1985 através da lei 

7.423. O período de revogação acontece justamente entre o final da ditadura brasileira e o 

processo de redemocratização do país. Esse processo tem como principal avanço, a 

construção de um novo modelo constitucional, ou seja, a promulgação da Constituição 

brasileira de 1988. 

Segundo Gomes e Piovesan (2005), a Constituição brasileira de 1988 é um marco nas 

diretrizes por inclusão social no país, na medida em que visa adotar a agenda internacional de 

 http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1960-1969/lei-5465-3-julho-1968-358564-9

publicacaooriginal-1-pl.html acesso em 21 de julho de 2018 às 22:15.
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direitos humanos, assim como, os direcionamentos pontuados na Convenção de 1965 e 1979 

(apresentados mais acima) (GOMES, 2005; PIOVESAN, 2005). Dessa maneira, a 

Constituição de 1988, no Brasil, almeja, de alguma maneira, buscar a igualdade material, 

promovendo políticas públicas diferenciadas. Em outros termos, podemos depreender que o 

discurso jurídico funciona determinando o que pode e deve ser dito sobre direitos e deveres, 

ou seja, o discurso jurídico em sua relação com o Estado-capitalista, trabalha a divergência de 

interesses, “a contraposição de direitos e deveres distintos”, na medida mesma em que traz a 

necessidade da coerção, já que os interesses e direitos/deveres de uns não são interesses os 

interesses e direitos/deveres de outros numa relação de forças antagônicas (LAGAZZI, 1988, 

p. 16). Dessa determinação de dizer o que pode ou não pode ser direitos e deveres, podemos 

citar, como exemplo, a política de inclusão, pós Constituição de 1988, da obrigatoriedade da 

reserva de 30% (trinta por cento) de vagas, para que mulheres possam ser candidatas em 

eleições, aprovada em 30 de setembro de 1997, com a lei  9.504.  

Em outro ponto, Gomes (2005) destaca que entre os vários modelos de políticas de 

inclusão adotadas no Brasil, a questão da “cota” em universidades foi a que mais gerou 

debates na sociedade brasileira (GOMES, 2005). Segundo o autor, a discussão acontece 

principalmente porque essa política pública abarcava a temática raça como um dos requisitos 

para ingressar nas universidades públicas que adotaram esse modelo de inclusão de minorias. 

Entre as diversas universidades públicas que incorporam a política de “cota” racial 

como critério de ingresso em seus cursos superiores, a Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro (UERJ) merece destaque por ser a pioneira no Brasil. As condições de produção para 

instituir esse modelo de ação afirmativa na UERJ se dá, segundo Gomes (2005), “por três 

sucessivas leis estaduais que destinaram uma percentagem determinada de vagas nos cursos 

superiores das universidades estaduais para estudantes provenientes de escolas 

púbicas” (GOMES, 2005, p. 70). Em outras palavras, temos no estado do Rio de Janeiro, leis 

estaduais que instituem a reserva de vagas: primeiro, somente para estudantes provenientes de 

escolas publicas desse estado, e depois, para quaisquer estudantes brasileiros ingressarem nas 

universidades públicas estaduais mantidas pelo Estado do Rio. 

 A lei que inaugura a reserva de vagas no Rio de Janeiro é a 3.524, de 28 de dezembro 

de 2000. Essa lei determinava que, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das vagas 
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oferecidas por instituições de ensino superior mantidas pelo governo do estado, deveriam ser 

ocupadas por estudantes da rede municipal e/ou estadual que tivessem concluído 

integralmente o ensino fundamental e médio, no estado do Rio de Janeiro. Em outros termos, 

teriam direito à vaga por intermédio de “cota”, o estudante que prestasse processo seletivo 

realizado pelas instituições de ensino superior mantidas pelo Estado do Rio de Janeiro, fosse 

aprovado e atendesse aos critérios estabelecidos em lei (ter estudado o ensino fundamental e 

médio em escolas públicas desse estado). A segunda lei promulgada no estado do Rio é a 

3.708, de 09 de novembro de 2001. A lei 3.708 estabelece “cota” mínima de até 40% 

(quarenta por cento) para pessoas negras e pardas, ingressantes nos cursos de graduação da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e da Universidade Estadual do Norte 

Fluminense (UENF) - essa é a lei mais questionada, tendo amplo destaque nos meios de 

comunicação massa, como, por exemplo, o jornal, O Globo, no qual, pode-se notar, no livro, 

“Não somos racistas: uma reação aos que querem nos transformar numa nação 

bicolor” (KAMEL, 2006). A terceira lei promulgada no estado do Rio é a 4.151, de 03 de 

setembro de 2003. Essa lei revoga as duas primeiras além de dá outras providências. Gomes 

(2005) coloca assim: 

Assim, em setembro de 2003, foi promulgada a Lei nº 4.151 do Estado do Rio 
de Janeiro, revogando as mencionadas leis estaduais e instituindo nova 
disciplina sobre o sistema de cotas para ingresso nas universidades públicas 
estaduais. A norma atual é mais bem elaborada, tentando preservar a autonomia 
das universidades e estabelecer critérios mais razoáveis e objetivos, tanto para a 
aferição dos beneficiados pelo sistema de cotas como para a definição e 
elaboração do processo seletivo correspondente. A lei estabelece uma reserva de 
20% (vinte por cento) das vagas para estudantes oriundos da rede pública de 
ensino, 20% (vinte por cento) para negros e 5% (cinco por cento) para pessoas 
portadoras de deficiências e integrantes de minorias étnicas, perfazendo um 
total de 45% das vagas de todos os cursos e turnos oferecidos (art. 5º c/c art. 2º, 
II). (GOMES, 2005, p. 71) 

A Lei 4.151 é, de certo modo, uma reavaliação de questões contraditórias sobre as 

duas primeiras leis, assim como, uma forma de controlar a tensa reação das elites (intelectual 

e econômica) por causa da inclusão de “cota” racial como requisito para ingresso nas 

universidades carioca e fluminense. A primeira é a universalização da inclusão “cota” para 

todos os brasileiros estudantes de escolas municipais e estaduais do Brasil, assim como, a 
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reintegração da autonomia universitária para conduzir o processo de seleção; a segunda é a 

redução do número de vagas, de 40% para  20%,  de populações negras e pardas no processo 

seletivo de ingresso nas universidades. Dessa forma, podemos compreender no fio do 

discurso, o caráter ideológico de classes, ou seja, é possível depreender, a partir das condições 

de produção, que todo processo (discursivo) jurídico, no que diz respeito à instituição do 

sistema de cotas nas universidades públicas, está situado na relação de forças existentes entre 

elementos antagonistas (PÊCHEUX, 1969) de um confronto de classes. 

Apesar do pioneirismo do Estado do Rio de Janeiro, com a UERJ, não podemos deixar 

de citar também outras universidades que tiveram papel importante nesse processo de 

inclusão de “cota” no país, como, a Universidade do Estado da Bahia (UNEB) e a 

Universidade de Brasília (UnB). Na primeira, a inclusão de “cota” acontece a partir da 

determinação de seu Conselho Universitário (CONSU), em 18 de julho de 2002, 

estabelecendo 40% (quarenta por cento) no preenchimento de vagas relativas aos seus cursos 

de graduação e pós-graduação, para população afro-descendente, oriundos de escolas 

públicas. Na segunda, a UnB, pioneira a instituir “cota” racial em âmbito federal, a inclusão 

desse modelo de política afirmativa é aprovado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

(CEPE), no dia 06 de junho de 2003, com um Plano de Metas para Integração Social, Étnica 

e Racial, estabelecendo que 20% (vinte por cento) das vagas ofertadas em seu vestibular 

seriam destinadas a candidatos negros, além de prever a disponibilização de vagas para 

indígenas de acordo com a demanda específica. 

Vale ressaltar que, essas experiências pioneiras, no que tange a política de inclusão de 

minorias, principalmente, pretos, pardos e indígenas, contribuíram bastante para que o Projeto 

de Lei 73/99, da deputada Nice Lobão, fosse aprovado e virasse a Lei Federal 12.711, 

sancionada pela presidente Dilma Roussef , em 29 de agosto de 2012, instituindo uma política 

de ação afirmativa nacional que contemplasse aspectos social, étnico e racial. 
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1.3 Cota e a noção de acontecimento jornalístico 

“Le savoir de l’histoire est d’autant plus troublé que son 
pouvoir est plus grand” . 10

(Jacques Le Goff) 

Esta subseção de nosso trabalho tem como objetivo refletir acerca da noção de 

acontecimento jornalístico, de modo que ela possa ser pensada no quadro teórico-

metodológico da análise de discurso enquanto prática discursiva. Desse modo, traremos as 

considerações de Dela-Silva (2008; 2015), na medida em que, essa autora coloca que um 

acontecimento jornalístico é um fato (de linguagem) sempre-já opaco, ou seja, um gesto 

interpretativo, determinado por uma posição ideológica. Para isso, é preciso dizer como se 

constitui um acontecimento para o jornalismo (ERBOLATO, 1985; BAHIA, 1990) e, de 

outro, o que sustenta o discurso como estrutura e acontecimento, da maneira como nos propôs 

Pêcheux (2015 [1983]). Nessas condições, podemos dizer que a epígrafe acima nos é de muito 

valor reflexivo, na medida em que nos coloca em suspenso sobre a evidência dos 

acontecimentos. Em outras palavras, naturalizar os fatos históricos é submergir nas teias de 

sua opacidade. 

Antes de falar sobre o que constitui um acontecimento para o jornalismo, vale apontar 

como se caracteriza e se sustenta o dizer jornalístico. Segundo BAHIA (1990), o jornal, assim 

como, “emissoras de radio, revistas, emissoras de televisão e todos os meios de comunicação 

são instituições sociais que, ao reunir, escrever e divulgar as notícias, servem à 

sociedade” (BAHIA, 1990, p. 11). Esse mesmo autor, ordena (põe em ordem), aquilo que 

deve sustentar e autorizar “o dizer” responsável do jornalismo que “serve à sociedade”, a 

saber: independência, veracidade, objetividade, honestidade, imparcialidade, exatidão e 

credibilidade (BAHIA, 1990, 9-34). Dito de outro modo, para o dizer jornalístico funcionar 

com responsabilidade, ele deve obedecer aos seguintes pressupostos: 1) ser auto-gestionário; 

2) ser fiel ao que diz; 3) ser transparente ao relatar a informação; 4) a informação deve ser 

verdadeira; 5) não se deve tomar partido do fato relatado; 6) é preciso ter certeza sobre a 

 O saber da história é muito mais opaco que seu grande poder (Tradução nossa).10
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veracidade do fato, antes de se publicar algo e, confirmando-se a verdade sobre tal ou tal 

assunto, 7) tem-se a credibilidade e ganha-se a confiança da população, na medida em que a 

informação divulgada corresponde fidedignamente ao fato apresentado.   

Conforme apresentado, é possível perceber que o discurso jornalístico, a partir de um 

conjunto de pressupostos, funciona (imaginariamente) como um dizer independente, 

transparente, imparcial. Dito de outra maneira, o discurso jornalístico relata(ria) a realidade 

(BURGER; MARTEL, 2005, p. 7-22) . No entanto, precisamos considerar o discurso 

jornalístico como um ponto de vista do funcionamento imaginário de uma época (MARIANI, 

2003).  

Destarte, após ter mostrado como funciona o pragmatismo do/no dizer jornalístico, ou 

seja, a imagem que o jornalismo produz de si, podemos tentar explicar de que forma se 

constitui um acontecimento para o jornalismo. Dito de outra maneira, como se configura o 

acontecimento jornalístico. Segundo Erbolato (2018 [1985]), em seu Dicionário de 

Propaganda e Jornalismo, o acontecimento, para o jornalismo, é um assunto que deve ser 

coberto pela reportagem de uma instituição jornalística (ERBOLATO, 2018 [1985]). Dito de 

outra maneira, o acontecimento jornalístico é um fato empírico, em um dado momento 

histórico, que pode ser explorado por instituições midiáticas para determinados fins. Para 

Bahia (1990), um acontecimento jornalístico pode se tornar eterno e acessível a população, na 

medida em que se é noticiado (BAHIA, 1990). Diz o autor: 

A notícia é a base do jornalismo, seu objeto e seu fim. Através dos meios do 
jornalismo ou dos meios da comunicação direta ou indireta, a notícia 
adquire conteúdo e forma, expressão e movimento, significado e 
dinâmica para fixar e perenizar um acontecimento, ou para torná-lo 

acessível a qualquer pessoa. (BAHIA, 1990, p. 35, Grifo nosso)     

Pode-se depreender, no que tange a citação acima, que o acontecimento, no discurso 

jornalístico, é um fato, um evento no mundo, algo que motiva a produção de notícias -

essência do jornalismo, a fim de institucionalizar, direcionar os sentidos sobre tal ou tal 

questão para o(s) sujeito(s). Dito de outro modo, é como se “os fatos falassem por si 

só” (ORLANDI, 2017). O jornalismo, ao funcionar enquanto uma instituição, trabalha sob as 

bases do imaginário ocidental cristãos. Isto é, impondo normas e regras, a partir de um 
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discurso jurídico que regulamenta o que pode e deve ser dito (MARIANI, 1999, p.47-61). 

Nesse ponto, o discurso jornalístico, ao pensar o acontecimento como notícia, como algo que 

ocorreu e que uma linguagem transparente daria a conhecer, toma-o enquanto evidência, 

enquanto um fato de linguagem naturalizado. Em outras palavras, toma-se o acontecimento  

como uma  ocorrência no mundo, e assim, inscreve-o “na história do dia-a-dia, que os jornais 

e os jornalistas se propõem a escrever” (DELA-SILVA, 2008, p. 15).  

Conforme Dela-Silva (2015), em se tratando de prática jornalística, a importância de 

um acontecimento, assim como sua pertinência para ser transformado em um relato 

jornalístico, relacionam-se aos chamados critérios de noticiabilidade, “que, por sua vez, são 

determinados pela linha editorial de uma publicação” (DELA-SILVA, 2015, p. 220-221). 

Desse modo, para essa autora, é preciso fazer um deslocamento na maneira como é 

compreendido o acontecimento jornalístico, pelas concepções pragmatico-positivas, enquanto 

evento empírico-social no mundo, para considerarmos enquanto práticas de produção 

jornalístico-discursivas, produzindo efeitos de sentidos para/por sujeitos, a partir de condições 

de produção específicas das práticas discursivas midiáticas (idem, ibidem).  

Nessa perspectiva, segundo essa autora, pensar a noção de acontecimento jornalístico 

enquanto prática discursiva, possibilitar-nos-ia deslocar o relato jornalístico enquanto 

ocorrência no mundo, para compreendemos enquanto um gesto interpretativo de um evento 

em um dado momento, “que ao ser considerado de interesse, ganharia espaço nos noticiários, 

passando a circular na mídia” (DELA-SILVA, 2015, p. 222). Em outras palavras, podemos, a 

partir das palavras de Dela-Silva (2015), compreender que um relato jornalístico não se 

constitui pela produção de evidências, sobre tal ou tais assuntos, mas como consequência de 

um um gesto interpretativo a partir de determinada posição ideológica. 

De modo geral,  o que estamos dizendo é que, compreendendo o jornalismo enquanto 

instituição, pode-se dizer que ele constitui um processo ideológico de praticas discursivas e 

não-discursivas, na medida em que apaga o “seu assujeitamento às formações discursivas, 

produzindo o efeito de literalidade, de objetividade do real, etc” (MARIANI, 1999, p. 51). 

A partir desse ponto, é valido reterritorializar discursivamente a noção de fato, fora 

dos aspectos positivistas aos quais o jornalismo fundamenta seu dizer sobre acontecimento. 

Esse deslocamento é fundamental para compreendermos o que concerne um acontecimento 
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discursivo. Desse modo, segundo Orlandi (2012c), não se pode pensar em um fato sem 

remetê-lo a sua historicidade. O fato (de linguagem) trabalha sempre o linguístico e o 

histórico, de forma “indissociáveis no processo de produção do sujeito do discurso e dos 

sentidos que (o) significam” (ORLANDI, 2012c, p. 36-44). Dito de outra maneira, não se 

pode tomar um fato enquanto evidência, é preciso relacioná-lo a memória discursiva 

(interdiscurso), ao sujeito, a ideologia, ao inconsciente. 

Vale ressaltar que, um fato não pressupõe um acontecimento discursivo em si. O que 

se chama de fato, pode ser compreendido como discursividade materializada. Para Pêcheux, 

acontecimento discursivo é “ponto de encontro de uma atualidade e uma 

memória” (PÊCHEUX, 2015 [1983], p. 16). 

Estamos levando em consideração que um fato de linguagem, dependendo do olhar 

teórico, é tomado de diferentes maneiras. Isto é, um fato de linguagem pode ser tomado como 

um acontecimento empírico, mas, também, enquanto acontecimento discursivo, como estamos 

propondo. Em outras palavras, consideramos um acontecimento discursivo, tal qual propôs 

Pêcheux (1983), é necessário que haja um deslocamento do analista (de discurso). Ou, como 

nos diz Orlandi (2012c), “o gesto do analista é determinado pelo dispositivo teórico enquanto 

o gesto do sujeito comum é determinado pelo dispositivo ideológico” (ORLANDI, 2012c, p. 

84). 

Desse modo, podemos dizer que o acontecimento discursivo se dá no próprio 

deslocamento do analista de discurso frente a um fato de linguagem. Isto é, ele o faz, 

questionando a naturalização de sentidos de um fato de linguagem enquanto evento real no 

mundo. Dessa tomada de posição, o analista de discurso, compreendendo que o fato não é 

evidência, mas sim, um efeito, procura compreender seu funcionamento no fio do discurso. 

Em outros termos, o analista de discurso, entendendo a ilusão constitutiva do efeito-sujeito 

(PÊCHEUX e FUCHS, 2010 [1975]), que produz o efeito de transparência ao denominado 

acontecimento jornalístico, busca descrever o funcionamento da ideologia a partir de um 

efeito de sentidos de fidedignidade da notícia no mundo. Sintetizando, o fato nos evidencia a 

materialidade própria do discurso, ao passo que pensar o discurso, enquanto estrutura e 

acontecimento, é compreender como se constitui a opacidade de seu funcionamento. Dito de 
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outro modo, o fato e/ou acontecimento jornalístico, como denominado pelo jornalismo, nada 

tem de transparente, é pura opacidade. 

Vimos mais acima que o acontecimento jornalismo trabalha sob o efeito da ideologia, 

ou seja, naturalizando o sentido sobre tal ou tal fato de linguagem. Partindo desse 

pressuposto, gostaríamos de exemplificar o que estamos apresentando, a partir de um 

enunciando retirado da revista Veja:  

SD9: “O documento, com 330 assinaturas, é um libelo em favor de dois 
projetos - a Lei de Cotas e o Estatuto da Igualdade Racial, que, juntos, 
numa de suas consequências mais temíveis, instituem o racismo no país” 
(Veja, 12/07/2006, negritos nossos). 

O que podemos depreender da SD9, é que há uma lei e um estatuto que irão, dentre 

outras coisas, instituir o racismo no Brasil. Em outras palavras, não há racismo no Brasil 

(entre outras coisas, provavelmente relacionada ao tema raça) e, tanto a lei, quanto o estatuto 

instituirão o racismo. Temos aí a evidência, o fato, o acontecimento jornalístico enquanto 

evento no mundo para os jornalistas. No entanto, essa maneira de se pensar a linguagem não 

tem sustenção enquanto prática discursiva. Compreendemos que esse é um modo de 

discursividade “que circula sem sustentação em condições reais” e se mantém “por um 

imaginário atravessado por um dizer que silencia sentidos na base do próprio processo de 

significação” (ORLANDI, 2017, p. 94). Dito de outra maneira, diferente do jornalismo que 

trabalha sob o efeito da ideologia, com a imaginária transparência da linguagem, para um 

analista de discurso, “o sentido sempre pode ser outro” (ORLANDI, 2012d). Ou, como nos 

diz Dela-Silva (2015), o acontecimento jornalístico é uma prática discursiva da mídia 

jornalística que coloca em circulação alguns dizeres e não outros (DELA-SILVA, 2015).  

Podemos dizer que sugerir pensar “cota” enquanto acontecimento discursivo, é pensar 

esse termo em sua formulação (em condições de produção e circunstâncias de enunciação 

específicas) e constituição (a partir da memória do dizer, fazendo intervir o contexto histórico-

ideológico mais amplo), como bem nos orienta ORLANDI (2012c). Dito de outra maneira, “o 

acontecimento discursivo não se confunde nem com a notícia, nem com o fato designado pelo 

poder, nem mesmo com o acontecimento construído pelo historiador. Ele é apreendido na 

consistência de enunciados que se entrecruzam em um dado momento” (GUILLAUMOU e 
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MALDIDIER, 2010 [1994], p.  164).  Dito mais especificamente, para Análise de Discurso, o 

acontecimento discursivo é: “ponto de encontro de uma atualidade e uma 

memória” (PÊCHEUX, 2015 [1983], p. 16). 

Portanto, é justamente compreendendo que um fato de linguagem se constitui junto ao 

efeito ideológico, ou seja, construindo imaginariamente evidência de sentidos, que nos 

deslocamos, ou mesmo, desconstruímos a noção de acontecimento enquanto evento real no 

mundo, para pensarmos o acontecimento intra e interdiscursivamente, isto é, o discurso como 

estrutura e acontecimento. Dito de outro modo, o jornalismo projeta uma imagem de si, em 

que se coloca como uma instituição neutra, ao relatar ou noticiar um evento no mundo em sua  

imaginaria totalidade, unicidade de sentido. No entanto, o que está em jogo realmente é a 

existência de formações imaginárias, ou seja, essa projeção funciona imaginariamente, por 

parte do jornalismo, buscando “antecipação das representações do receptor” (PÊCHEUX, 

2010 [1969], p. 83).  

Desse modo, devemos dizer que não seria possível trabalhar o discurso sobre “cota” a 

partir de uma concepção positivista, como funciona com o acontecimento jornalístico, na 

medida em que o sentido já está dado, fechado e sacramentado. Nega-se a descontinuidade 

histórica, a relação de forças existentes e a própria disputa pelo sentido do termo “cota” (por 

exemplo: “cota” enquanto instituição do racismo e “cota” como combate ao racismo). 

De outro ponto, pressupor o discurso sobre “cota”, enquanto acontecimento 

discursivo, é levar em consideração que os processos discursivos devem ser sempre remetidos 

às relações de sentidos nas quais esse dizer é produzido (PÊCHEUX, 2010 [1969]). Desse 

modo, ao pensar “cota” discursivamente, estamos afirmando que, ao formular sobre um 

acontecimento que já circulou como objeto de discurso, ressuscita-se socialmente “o discurso 

no qual este acontecimento era alegado, com as “deformações” que a situação presente 

introduz e da qual pode tirar partido” (idem, ibidem). 

Para efeito de fechamento, tomando nosso trabalho como exemplo, acreditamos que o 

discurso sobre “cota”, em VEJA, faz parte de uma discursividade que funciona como 

referência básica no imaginário constitutivo brasileiro, ou seja, “como dos discursos 

fundadores, aqueles que vão nos inventando um passado inequívoco e empurrando um futuro 

pela frente e que nos dão a sensação de estamos dentro de uma história de um mundo 
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conhecido” (ORLANDI, 2003, p. 07-24). Em resumo, os discursos fundadores tem como 

funcionamento produzir efeitos de sentidos de um passado/presente/futuro transparente, sem 

contradições, sempre-já conhecido e controlado.   

1.4 Discurso jornalístico sobre/da “cota” 

Vimos, na seção anterior, consoante Dela-Silva (2015), que o acontecimento 

jornalístico é uma prática discursiva que funciona produzindo efeitos de sentidos para/por 

sujeitos, na medida mesma em que decorre de um gesto interpretativo, determinado pela 

posição ideológica (DELA-SILVA, 2015). Desse modo, podemos dizer que os pressupostos 

que sustentam o discurso jornalístico, quais sejam, neutralidade, transparência e literalidade 

são efeitos ideológicos. 

Nessa perspectiva, é possível dizer que o discurso jornalístico de VEJA, ao se lançar 

nas discursividades do cotidiano, já o faz, projetando uma imagem de si, de seus 

colaboradores, de seus leitores, ouvintes etc., e daquilo que venha a se tornar seu(s) 

referente(s) discursivos (LUNKES, 2014). Dito diferentemente, as formações imaginárias que 

sustentam as antecipações de/sobre si, do/sobre outro e o mundo, já nos coloca em suspenso 

sobre a objetividade do discurso jornalístico pautado enquanto evidência de sentido. 

Lunkes (2014), ao analisar o “Discurso sobre depressão na revista Veja (1968-2010)”, 

aponta-nos, que antes mesmo de iniciar seu trabalho no Brasil, a revista Veja já tem um perfil 

imaginário de jornalistas que deveriam escrever para ela, quais sejam: homens e mulheres, 

inteligentes, insatisfeitos, assíduos leitores, inquietos e que tenham como meta, colaborar na 

construção do Brasil do futuro (LUNKES, 2014). Em outros termos, a revista já nasce na 

ilusão de controle dos sujeitos e dos sentidos. 

A mesma autora, nesse mesmo trabalho, coloca que Veja se marca desde sua primeira 

edição como uma revista informativa de interesse geral que circulará por todo Brasil, para 

todos os brasileiros, semanalmente (LUNKES, 2014). Dito de outra maneira, a revista já se 

coloca como informativa, ou seja, não interpretativa, aquela revista que formulará e circulará, 

em território nacional, os fatos (sem opinar) para leitores do país. 
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Partindo desse princípio de informatividade, a revista Veja, funda-se na ilusão de que a 

relação revista-jornalista-leitor repousará em uma homogênea cumplicidade, a saber: (1) a 

revista determinando a pauta da semana, a partir de seu editorial, na medida em que (2) o 

jornalista a escreve, sempre levando em consideração as determinações do editor, ao passo 

que (3) os leitores absorvem essas “informações” passivamente, porque, o que está sendo 

exposto, são fatos. Assim, há nesse processo, uma tentativa de silenciamento de sujeitos e 

sentidos, na medida em que pretende-se controlar a inscrição dos sujeitos nas redes 

significantes. 

Desse efeito ideológico, de que é possível informar sem interferir na fidedignidade dos 

fatos, o discurso jornalístico se apresenta sempre sob “o efeito de completude que, por sua 

vez, produz o efeito de “evidência”, sustentando-se sobre o já dito, os sentidos 

institucionalizados, admitidos por todos como “naturais”” (ORLANDI, 2012c, p. 66). 

No entanto, sabemos que os sentidos são sempre em “relação à”. Isto é, para que a 

língua produza sentidos é necessário relacioná-la à história e, desse modo, temos a 

possibilidade de admitir o equívoco, a ambiguidade, a opacidade, a espessura material do 

significante (ORLANDI, 2012c). Por isso, as instituições de comunicação têm essa 

necessidade de construir sítios de significância, de tentar administrar sujeitos e sentidos, 

regular suas possibilidades e suas condições. 

 De outro ponto, é importante ressaltar, como nos diz Mariani (1996), que apesar das 

instituições midiáticas sustentarem imaginariamente uma imagem de si (de jornalismo 

independente, imparcial e objetivo), já existem trabalhos em que a mídia assume seu caráter 

interpretativo (MARIANI, 1996). Isto é, teóricos de comunicação já buscam refletir e criticar 

o imaginário positivista em que o dizer jornalístico se funda. Todavia, de modo geral, isso não 

descaracteriza seu modus operandi de funcionamento. Dito diferentemente, as 

discursividades, tidas como informação pela mídia, são produtos, que, a rigor, “envolve 

escolha de abordagem, reflexão sobre as informações e sua organização, problematização, 

interpretação, análise, ordenação temporal de uma série de acontecimentos e localização 

espacial na folha do jornal e revista” (NAVARRO, 2010, p. 81). E, é desse modo, que o dizer 

jornalístico funciona construindo sítios de significância, delimitando domínios para que os 

gestos de interpretação sejam possíveis (ORLANDI, 2012c).  
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Podemos exemplificar o que pontuamos acima, ao apresentar as designações que a 

revista Veja faz sobre “cota racial”, em algumas matérias que circularam entre 2006 e 2012. 

Em outras palavras, podemos compreender, a partir do quadro abaixo, como VEJA significa 

“cota racial”  em um campo semântico discursivo sempre já negativizado. Isso nos possibilita 

perceber que a imparcialidade, a transparência e a objetividade é apenas um efeito ideológico. 

Tabela 1 

É possível depreender, a partir desse pequeno quadro, que nas matérias de 12/07/2006 

e 23/05/2007, logo no sumário, na seção “Brasil”, temos um direcionamento de sentidos, ao 

enunciar que o tema é racismo. Em 06/06/2007, tem-se uma matéria de capa, em que aparece: 

“Raça não existe”. Esse texto, aparece no sumário na seção “Geral”, como matéria especial,. 

Os três textos publicados em Veja, seja pela capa ou em seu sumário, já apontam para um 

sentido: “cota racial é racismo”. Ao ler a textualização discursiva sobre “cota racial”, 

deparamo-nos com um processo de designação para o referente citado em que ele ocupa um 

lugar sempre negativizado: “As políticas raciais que se pretende (sic) implantar no país por 

força da lei têm potencial explosivo porque se assentam numa assertiva equivocada” (Veja, 

06/06/2007). Dito diferentemente, a “cota racial” faz parte de um pacote de medidas 

governamentais que tem como consequência gerar problemas futuros, porque é uma 

“assertiva equivocada”.  Podemos perceber a construção de um sítio de significância de um 

Data do texto Seção Designação

12/07/2006 Brasil - racismo Disparate científico, equívoco 
histórico, despautério, 
desastroso, amargas, panfleto 
político, faísca, insanidade.

23/05/2007 Brasil - racismo Atalho, intolerância.

06/06/2007 Geral - especial Perigoso caminho, desastre, 
promessa de campanha, lei 
temerária, cisma racial, 
monstruosidades jurídicas, 
pontencial explosivo, assertiva 
equivocada, integração 
forçada, oficialização da 
discriminação racial, projeto de 
separar os brasileiros, 
discriminação do diferente, 
disparate científico…
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lugar já negativado para essa política pública, buscando-se delimitar e silenciar a 

possibilidade de outros sentidos. Como nos orienta Lunkes (2014), 

“os processos de designação são constituídos pela ordem do político e destacam 
que em todo processo está em jogo uma tomada de posição daquele que designa 
e cujo gesto pode lançar o sujeito a diferentes posições no discurso. Desta 
maneira, podemos concluir que designar é um gesto discursivo desde sempre 
marcado pela ordem do político e que lança o sujeito designado nas tensas 
malhas ideológicas das relações de força do discurso (LUNKES, 2014, p. 119).  

Diante disso, podemos dizer que o processo de textualização de discursividades 

cotidianas não acontece sem um gesto de interpretação, ou seja, interpretar é já se encontrar 

filiado à uma política de significação, a “modos de subjetivação distintos dos sujeitos pela sua 

relação com a materialidade da linguagem (…) que guarda em si os vestígios da simbolização 

de relações de poder, na passagem do discurso a texto, em espaços abertos de 

significação” (ORLANDI, 2014, p. 68).   

Esse gesto de interpretação na imprensa de referência  é possível perceber, a partir de 11

Ferrari (2006), em seu trabalho “A homossexualidade e a AIDS no imaginário de revistas 

semanais”, na medida em que o dizer jornalístico toma posição ao narrativizar os fatos do 

cotidiano (FERRARI, 2006). Isto é, como coloca o autor, a imprensa ao narrativizar sobre o 

homossexual, já os põe como o outro a se evitar. Os dizeres e sentidos sobre os homossexuais 

se apresentam fixos, pois os mesmos ocupam sempre um lugar de terceira pessoa, sem direito 

a voz, sem possibilidade de falar por si mesmo, de posiciona-se enquanto sujeito-discursivo. 

Desse modo, não havendo uma discursividade da homossexualidade, mas sobre ela (idem, 

ibidem). 

Conforme esse mesmo autor, as discursividades sobre o homossexual está sempre em  

uma relação contraditória ao heterossexual. O primeiro sendo anormal (imoral, promiscuo, 

pecador etc.), ao passo que o segundo é normal (fiel, cristão, monogâmico etc.). Esse discurso 

sobre a homossexualidade nos semanais é, segundo o próprio autor, sustentado por um 

discurso médico que segue atravessado de um discurso religioso, materializando assim, um 

imaginário sobre o que é ser homossexual e de que forma se contrai AIDS. Como já 

afirmamos, o discurso jornalístico, enquanto instituição regulada por normas e regras 

 MARIANI (1996)11
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historicamente constituídas e esquecidas, ao formular sobre tal ou tal assunto, já o faz 

tomando determinada posição e sob o efeito-sujeito, funcionando no nível imaginário, 

“afetado pela vontade da verdade, pelas suas intenções, pelas evidências de sentidos e pela 

ilusão referencial” (ORLANDI, 2012c, p. 50). 

Conforme Mariani (1996), o discurso jornalístico funciona como um discurso sobre. 

Isto é: 

Os discursos sobre  são discursos que atuam na institucionalização dos 
sentidos, portanto, no efeito de linearidade e homogeneidade da 
memória. Os discursos sobre são discursos intermediários, pois ao 
falarem sobre um discurso de (“discurso-origem”), situam-se entre este e 
o interlocutor, qualquer que seja. De modo geral, representam lugares de 
autoridade em que se efetua algum tipo de transmissão de conhecimento, já 
que o falar sobre  transita na co-relação entre o narrar/descrever um 
acontecimento singular, estabelecendo sua relação com um campo de saberes 
já reconhecido pelo interlocutor. (MARIANI, 1996, p. 64, negritos nossos) 

Desse modo, o que podemos depreender das palavras de Mariani, é que o discurso 

jornalístico, ocupando lugar de prestígio social, funciona regulando sentidos, na medida em 

que interpreta e tentar didatizar um discurso prévio, como se fosse possível controlar o real da 

língua e o real da história constituído no próprio do discurso. 

É preciso pontuar aqui, que os discursos sobre é uma modalidade de se analisar o 

discurso, na perspectiva de se compreender os diferentes funcionamentos discursivos, 

dependendo da materialidade com a qual buscamos trabalhar. Isto é, no que concerne o 

discurso jornalístico sobre “cota”, que é uma modalidade de discurso sobre, temos a 

possibilidade de compreender como funciona a institucionalização/homogeneização dos 

sentidos (MARIANI, 1996). De outro ponto, não podemos desconsiderar que a prática do 

falar sobre não acontece somente no discurso jornalístico, mas, também, em lugares não 

institucionalizados, como nos falares cotidianos, nas piadas, nos dizeres humorísticos. Desse 

modo, o falar sobre pode apresentar uma corrosão no sentido do discurso dominante 

(COSTA, 2017). Em outras palavras, temos, na modalidade dos discursos sobre, uma que 

tende a direciona, institucionalizar e homogeneizar sentidos, na medida em que, há, nessa 

mesma modalidade, um falar sobre que possibilita dividir sempre um espaço com o mesmo e 
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o outro, isto é, um espaço discursivo em que as amarras institucionais dominantes são 

asfixiadas pelas “heterogeneidades discursivas”. Em outras palavras, um espaço discursivo 

em que a polissemia “impera” sobre o uno. 

É preciso pontuar que, em análise do discurso, podemos refletir sobre modalidade de 

discurso sobre, mas, podemos também, refletir sobre a diferença entre um discurso de e 

discurso sobre, considerando-se a posição-sujeito em relação à formação discursiva na qual 

está inscrito o sujeito (CALDAS, 2009). O que estamos tentando dizer é que, ao falar sobre, 

temos a produção de efeitos de sentidos de um falar de. Em outras palavras, um discurso da 

“cota”, nessas condições, seria produzido por um sujeito a partir de uma posição interna ao 

que se diz. De outro ponto, um discurso sobre “cota” poderia ser concebido como um discurso 

produzindo por um sujeito numa posição externa ao que se diz (idem). Desse modo, 

poderíamos dizer que, entre os dois manifestos — contra “cota” e em favor de “cota”, citados 

na introdução, o primeiro seria um discurso sobre e o segundo um discurso da.   

Nessa direção, devemos dizer que nosso trabalho, a partir do que percebemos até esse 

ponto, se marca exatamente no discurso sobre institucional. Em outras palavras, o discurso 

sobre “cota” em VEJA funciona direcionando, instituindo, homogeneizando sentidos.  

Podemos dizer também, consoante Mariani (1996), que esse processo do falar sobre, 

repousa um efeito de imparcialidade para o sujeito-jornalista, na medida em que tem a ilusão 

de apresentar os fatos, tais como são, sem subjetividades (MARIANI, 1996). Dito de outro 

modo, a interpelação ideológica à qual o jornalista trabalha, o faz crer que ao falar sobre o 

mundo, as pessoas e as coisas, ele apresenta verdades incontestáveis, como percebemos 

abaixo: 

SD10: “A Lei de Cotas, tal como foi enviada para 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 máscara 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 médio básico 
decente, esses alunos conseguiriam competir de igual para igual com os 
alunos das particulares. Mas é claro que é mais fácil criar cotas do que 
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investir na base”, afirma o economista Cláudio de Moura Castro, especialista 
em educação e articulista de VEJA” (Veja, 29/08/2012, negritos nossos). 

Depreende-se da sequência discursiva acima que “A Lei de Cotas é ruim”. É ruim por 

diversos fatores, a saber: 1) “põe em risco a produção de conhecimento”; 2) “atropela a 

meritocracia”; 3) máscara “a péssima qualidade das escolas públicas do ensino médio e 

fundamental” do Brasil. Mas, se o governo investir e melhorar as escolas públicas, os alunos 

despreparados destas, não necessitariam de “cota” para entrar nas universidades públicas, na 

medida em que teriam condições de igualdade ao competir pelas vagas com os alunos 

preparados de escolas particulares. Dito diferente, a “Lei de Cotas” é ruim porque a revista 

está apresentando os fatos, endossado por um especialista em educação. Temos nessa relação, 

o discurso jornalístico, respaldado por um discurso de um cientista do campo da educação, 

que faz vale a assertiva “A Lei de Cotas é ruim”. Essa equação linguística (MARIANI, 1996; 

FERRARI, 2006) produz um efeito definitório para tudo relacionado a “cota racial”, assim 

como, “cotista”, pois, o enunciador, ao projeta-se como sujeito-jornalista, “produz um efeito 

de distanciamento” ao se imaginar um observador imparcial (MARIANI, 1996, p. 63-64), 

esquecendo que enquanto autor, ele já é um leitor, no qual interpreta e evidencia, 

imaginariamente, a realidade tal qual ela é. Dito de outra maneira, tem-se a ilusão de “fonte de 

impressão de realidade do pensamento para o sujeito (“eu sei o que eu digo”, “eu sei do que 

eu falo”)” - esquecimento 2º. Desse efeito ideológico, não podemos desconsiderar  o 

processo ao qual o sujeito do discurso tem a ilusão de estar na “fonte do sentido”, 

ocasionando o esquecimento 1º (PÊCHEUX, 2010 [1975], p. 159-249) . Em outras palavras, 

“o funcionamento da ideologia em geral como interpelação dos indivíduos em sujeitos (…) se 

realiza através do complexo das formações ideológicas (…) e fornece “a cada sujeito” sua 

“realidade”, enquanto sistema de evidências e de significações percebidas - aceitas - 

experimentadas” (PÊCHEUX, 2009 [1975], p. 149). 

Conforme Pêcheux (2009 [1975]), essa ilusão de estar apresentando a “realidade”, 

acontece sob a forma de “pré-construído”, ou seja, o ““sempre-já-aí” da interpelação 

ideológica que fornece-impõe a “realidade” e seu “sentido” sob a forma da 

universalidade” (PÊCHEUX, 2009 [1975], p. 151).  

SD9: “O documento, com 330 assinaturas, é um libelo em favor de dois 
projetos - a Lei de Cotas e o Estatuto da Igualdade Racial, que, juntos, 
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numa de suas consequências mais temíveis, instituem o racismo no país” 
(Veja, 12/07/2006, negritos nossos). 

SD3: “A lei de cotas e o estatuto racial são monstruosidades jurídicas 
que atropelam a Constituição - ao tratar negros e brancos de forma 
desigual - e oficializam o racismo (Veja, 06/07/2007, negritos nossos)”. 

SD11: “Tais vagas seriam destinadas preferencialmente a negros, pardos 
e índios. Esse contingente, é de presumir - pois do contrário não faria 
sentido ter cotas - é menos preparado academicamente do que dezenas de 
milhares de estudantes rejeitados pela simples razão de terem nascido 
brancos e de pais que suaram a camisa para galgar um degrau mais alto 
na pirâmide social brasileira (Veja, 4/03/2009, negritos nossos)”. 

Podemos perceber, em SD9, que há dois projetos que “numa de suas consequências 

mais terríveis, instituem o racismo no país”. Em SD3, esses mesmos projetos são 

“monstruosidades jurídicas que atropelam a Constituição (…) e oficializam o racismo”. Ao ler 

a SD11, percebemos que as vagas (cota) podem ser “destinadas preferencialmente a negros, 

pardos e índios”. Desse modo, temos: a) leis que instituem o racismo, expondo um efeito de 

sentidos de que não há racismo no Brasil; b) as leis oficializam o racismo no Brasil, 

produzindo um outro efeito de sentidos, de que há racismo no Brasil, mas não oficializado; c) 

uma dessas leis, que instituem e oficializam o racismo no Brasil, destinará vagas para 

populações negras, pardas e indígenas. Essas populações faz parte de um “contigente menos 

preparado academicamente” que irá tirar vagas de “estudantes” brancos, preparados, de pais 

trabalhadores que “suaram a camisa para galgar um degrau mais alto na pirâmide social 

brasileira”. Ou seja, o “contigente” - que não é estudante, não é preparado, não tem pais que 

suaram para melhorar de vida, é desqualificado para ocupar certos espaços de poder em nossa 

sociedade, como, por exemplo, as universidades públicas. Desse modo, pode-se perceber um 

processo de narratividade operando nesse discurso de Veja. Isto é, há um mecanismo 

discursivo que atua junto a memória, possibilitando a reorganização imaginária do acontecer 

histórico em suas repetições, resistências e rupturas. “A narratividade (…) com base na 

perspectiva da AD, coloca em movimento (no trabalho da memória) os agenciamentos de 

rituais enunciativos presentes no imaginário, permitindo o deslocamento, o retorno, a 

migração de cadeias de enunciados narrativos” (MARIANI, 1996, p.119). 
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SEGUNDA PARTE: Determinação, dispersão e 
produção de sentidos sobre “cota” 

2.0 Procedimentos de análise 

Ao iniciarmos um trabalho em que o objetivo central é a investigação dos processos 

de produção de sentidos que circunscrevem os discursos sobre “cota” na revista VEJA, 

colocamo-nos frente a alguns desarranjos em relação a linguagem, no tocante a sua relação 

constitutiva língua-história-ideologia, na medida em que essa relação não nos é transparente. 

Em primeiro lugar, no que concerne à língua, desenvolver um trabalho em um assunto tão 

polêmico, de forma pragmática, caminhando em um revisionismo bibliográfico, no qual as 

respostas são dadas a priori, sem nos oferecer espaço para refletir sobre as ambiguidades, as 

falhas, os equívocos, constitutivos dessa mesma língua, somente nos faria submergir na 

evidência de que a linguagem é transparente. Isto é, seria preciso supor que vivemos em 

espaços discursivos “logicamente estabilizados” (PÊCHEUX, 2015 [1983]). Segundo, no que 

se refere à história (entendida, muitas vezes, como um grande arquivo de fatos históricos da 

humanidade, no qual poderíamos encontrar respostas evidentes para tudo), caminharíamos em 

lugares já explorados, às vezes até mesmo esgotados, de discussões propostas pela história 

oficial (brasileira e mesmo mundial). Em outras palavras, conduziríamos nossa pesquisa 

conforme  uma “falsa-aparência de um real natural-social-histórico homogêneo coberto por 

uma rede de proposições lógicas” (PÊCHEUX, 2015 [1983], p. 32).  O que podemos adiantar 

é que, a relação língua/história/ideologia impõe, fortemente, a institucionalização de certos 

sentidos, na medida em que silencia outros. Todo fato e acontecimento histórico produz seus 

efeitos de sentidos, reclamando sempre interpretação (HENRY, 1984). Isto é, na língua(gem) 

materializa-se uma memória, com seus efeitos de lembrar-e-esquecer, repetir-ou-tentar 

silenciar (MARIANI, 2004).  

Nessas condições, podemos dizer que há maneiras diferentes de estudar a linguagem 

a partir da língua. Como nos orienta Orlandi (2012a), podemos estudar a língua enquanto 

sistema de signos ou como sistema de regras formais, o que constitui as pesquisas no campo 

da Linguística; enquanto normas de bem dizer, o que constitui os estudos em Gramática 

normativa; e maneiras mais particulares, como a que originou a Análise de Discurso 
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(ORLANDI, 2012a), à qual, como já foi dito desde o inicio, nos filiamos para desenvolver o 

presente trabalho. 

Desse modo, em Análise de Discurso, procuramos compreender a língua produzindo 

sentidos, enquanto trabalho simbólico, constitutivo do homem e de sua história. Desse modo, 

compreendemos que há uma relação constitutiva língua-discurso-ideologia (ORLANDI, 

2012). Em outros termos, a ideologia se materializa no discurso que se materializa na língua. 

Dito diferentemente, “o discurso é o lugar em que se pode observar essa relação entre língua e 

ideologia, compreendendo-se como a língua produz sentidos por/para sujeitos” (ORLANDI, 

2012a, p. 17). 

Como já nos posicionamos mais acima, reforçamos que não buscamos respostas 

pragmáticas no que tange o discurso jornalístico sobre “cota”. O que visamos compreender, é 

o processo de produção de sentidos sobre o modo de produção discursiva desse referente, em 

textos publicados em VEJA entre os anos de 2006 a 2012, na medida em que os efeitos da 

ideologia produzem a unidade do sujeito e a transparência do sentido. Isto é, na medida em 

que o assujeitamento ideológico produz um efeito de evidência na linguagem, no momento 

em que há o apagamento de sua materialidade histórica, produzindo um efeito de des-

historicização (ORLANDI, 2012). 

Dessa maneira, a leitura do analista de discurso deve ser mediada por um dispositivo 

teórico e um dispositivo analítico que acolha a opacidade, a determinação do sentidos pela 

história, a constituição do sujeito pela ideologia e pelo inconsciente, como constitutivo da 

relação do homem com a linguagem (ORLANDI, 2012a).  

Desse modo, no que toca questões teórico-analíticos, na Análise de Discurso não 

trabalhamos com um método fechado e totalmente formalizado, como em correntes teóricas 

positivistas e formalistas. Em outras palavras, diferentemente do modo cartesiano que 

sustenta, contraditoriamente, as tendências formalista-logicista, tendência histórica e a 

“linguística da fala”, a Análise de Discurso “visa intervir, não para abrir a via mítica de uma 

quarta tendencia que “resolveria” a contradição (!), mas para contribuir para o 

desenvolvimento dessa contradição” (PÊCHEUX, 2009 [1975], p.15-34). Em outras palavras, 

a AD não é uma quarta tendência, ela trabalha, a partir de uma base material no interior do 

materialismo histórico, na contradição dessas três tendências formalista-positivistas que 
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constituem pesquisas no campo dos estudos de língua(gem). Por isso, em Análise de discurso, 

“não podemos recorrer a um método específico, a uma metodologia de pesquisa definida por 

critérios empíricos, positivistas” (BAALBAKI, 2010, p. 34). O que temos, é a construção de 

um caminho, num batimento constante, entre dispositivo teórico e dispositivo analítico, 

batimento entre descrição e interpretações, tendo como objetivo responder as questões de 

pesquisa. 

Segundo Orlandi (2012a), na Análise de Discurso, “os procedimentos de análise têm 

a noção de funcionamento como central” (ORLANDI, 2012, p. 77), porque observando os 

processos e mecanismos de constituição de sentidos e de sujeitos, o analista de discurso 

consegue compreender como se dá o funcionamento discursivo, de um discurso x ou y (idem, 

ibidem). 

De acordo com Orlandi (2012), a proposta de um dispositivo de interpretação tem 

como objetivo, colocar o dito em relação ao não-dito; o dizer do sujeito em um lugar, em 

relação com que é dito em outro lugar; o que é dito de um modo com o que é dito de outro. 

Em outras palavras, procura-se ouvir aquilo que o sujeito diz, em relação com o que não foi 

dito, mas, que constitui igualmente os sentidos de suas palavras (ORLANDI, 2012).    

Essa mesma autora, propõe-nos que uma análise se faz por etapas, a saber: 1) 

constituição do corpus; 2) delimitação do objeto discursivo; 3) investigação do processo 

discursivo. Devemos ressaltar que todos esses procedimentos estão intimamente ligados. Ou 

seja, como pontua Orlandi (2012a), “decidir o que faz parte do corpus já é decidir acerca de 

propriedades discursivas” (ORLANDI, 2012a, p. 63). 

Para Pêcheux (2014 [1982]), o corpus 

“é um sistema diversificado, estratificado, disjunto, laminado, internamente 
contraditório, e não um reservatório homogêneo de informações ou uma 
justaposição de homogeneidade contrastada. Em suma, um corpus de 
arquivo textual não é um banco de dados” (PÊCHEUX, 2014 [1982], p. 
165). 

Retomando as palavras desse autor, podemos dizer que essa maneira de se conceber 

o corpus, permite-nos compreendê-lo como um espaço heterogêneo, abrindo caminhos para 

possibilidades de leituras fluidas. Em outras palavras, o corpus, em Análise do Discurso, 
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longe de cair na ilusão de ser completo e fechado em si mesmo, como funciona em teorias 

positivistas e formalistas,  ele nos permite acolher a possibilidade de sua incompletude, de sua 

opacidade e de suas diversas possibilidades de gestos de leitura. Isto é, o corpus é a 

delimitação de um arquivo constituído pelo analista, e como nos orienta Mariani (2010), “um 

arquivo não é esgotável” (MARIANI, 2010, p. 86). 

Dessa forma, o corpus, constituído por gestos de leitura (PÊCHEUX, 2010 [1969]), 

sustenta “hipóteses emitidas na definição dos objetivos de uma pesquisa” (COURTINE, 2009 

[1981], p. 54). Em outras palavras, esse gesto de leitura delimita um campo discursivo de 

referência (idem, ibidem), mas não o esgota. Em nosso caso, temos como campo discursivo de 

referência, o discurso jornalístico sobre “cota”, a partir de textos publicados em Veja, entre os 

anos de 2006 a 2012. 

Esse campo discursivo de referência vai sendo constituído a partir recortes 

(ORLANDI, 1984). A noção de recorte é basilar para constituição do campo discursivo de 

referência, pois, define e diferencia as características de uma pesquisa em Análise de 

Discurso, de outras, em teorias praticadas com objetivos positivistas, como, por exemplo, na 

Linguística formal. Em outros termos, nas teorias positivistas, temos, enquanto objetivo, 

assumir um caráter linear atribuído à linguagem. Na Análise de Discurso, a partir dos 

recortes, podemos nos instalar no domínio da significação como multiplicidade, polissemia, 

efeito de sentidos (ORLANDI, 1984). 

De acordo com Orlandi (1984), o recorte é uma unidade discursiva que correlaciona 

fragmentos de linguagem-e-situação. “Assim, o recorte é um fragmento da situação 

discursiva” (ORLANDI, 1984, p.14). Fragmento esse constitutivo das condições de produção 

do discurso. 

O trabalho do analista, a partir desses recortes, construção do corpus discursivo e do 

campo discursivo de referência, é, num primeiro momento, desnaturalizar a relação palavra-

coisa. Ou seja, é preciso desfazer a ilusão de que, o que foi dito, só poderia ser dito daquela 

maneira e não de outra, em outras condições, afetados por diferentes memórias discursivas 

(ORLANDI, 2012a). Sendo que, isso prepara o analista para que ele comece a compreender 

como se configura as formações discursivas que estão dominando a prática discursiva em 

questão. Para Pêcheux (2009 [1975]), as formações discursivas compreende: 
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“aquilo que, numa formação ideológica dada, isto é, a partir de uma posição 
dada numa conjuntura dada, determinada pelo estado da luta de classes, 
determina o que pode e deve ser dito (articulado sob a forma de uma arenga, 
de um sermão, de um panfleto, de uma exposição, de um programa etc.) 
(PÊCHEUX, 2009 [1975], p. 147)”. 

Retomando o que Pêcheux nos orienta, podemos dizer que o(s) sentido(s) de 

palavras, expressões, proposições etc., ganham seus sentidos das formações discursivas nas 

quais são produzidas. Dito de outra maneira, as formações discursivas determinam os sentidos 

de palavras, expressões, proposições. 

Desse modo, o analista de discurso começa a compreender o modo de funcionamento 

do discurso em questão, na medida em que observa a relação que existe entre diferentes 

superfícies linguísticas, face ao mesmo processo discursivo (ORLANDI, 2012).  

Passado esse primeiro momento, o analista deve constituir o objeto discursivo a ser 

analisado. Segundo Orlandi (2012a), “o objeto discursivo não é dado, ele supõe um trabalho 

do analista e para se chegar a ele é preciso, numa primeira etapa de análise, converter a 

superfície linguística (corpus bruto), o dado empírico, de um discurso concreto, em um objeto 

teórico” (ORLANDI, 2012a, p. 66). Isto é, o objeto discursivo se constitui a partir do 

resultado da transformação, daquilo que se denomina de superfície linguística, ou seja, a 

materialização do discurso na língua, em um objeto teórico. Dito diferentemente, esse é o 

momento do trabalho em que a superfície linguística é dessuperficializada (PÊCHEUX; 

FUCHS, 2010 [1975]).  

Como já pontuamos ao longo de nosso trabalho, em Análise de Discurso, busca-se 

compreender como um objeto simbólico produz sentidos, e a transformação da superfície 

linguística em um objeto teórico é já um primeiro gesto de compreensão do analista. É preciso 

ressaltar que todo trabalho na Análise de Discurso é mediado por conceitos e noções, na 

medida em que, todo procedimento demanda um ir-e-vir constante entre teoria, consulta ao 

corpus e análise (ORLANDI, 2012a). Esse procedimento se dá ao longo de todo trabalho. 

Construído o objeto discursivo, passamos a investigação do processo discursivo. É 

nesse momento que podemos perceber como a história se faz presente na língua, ou seja, a 

partir dos vestígios encontrados na materialidade linguística (texto), no delineamento das 
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formações discursivas, em sua relação constitutiva com a ideologia, podemos compreender 

como se constituem os sentidos no fio do discurso. 

O trabalho com o discurso jornalístico sobre “cota”, a partir de textos publicados em 

VEJA entre os anos de 2006 a 2012, buscou constituir o corpus empírico de nosso material 

para análise, isto é,  um conjunto de textos nos quais se inscrevem múltiplas possibilidades de 

leitura. Esse trabalho nos possibilitou elaborar gestos de leitura (PÊCHEUX, 2010) que nos 

encaminhou ao objeto discursivo. Em outras palavras, esse trabalho nos possibilitou caminhar 

da superfície linguística (texto) ao objeto teórico — o discurso (ORLANDI, 2012). Esse 

processo de de-superficialização implica em análise da materialidade linguística, buscando 

ver como o discurso se textualiza. A partir desse material,  construímos um objeto discursivo 

no qual se analisa o que é dito no discurso e em outros. Desse modo, percebe-se a relação que 

existe entre diferentes superfícies linguísticas face ao mesmo processo discursivo. Com isso, 

acreditamos ser possível chegar a relação do discurso com as suas formações discursivas 

(FD). 

Colocadas essas questões teóricas, passaremos a seção seguinte para apresentar a 

revista VEJA e como se constitui seu gesto editorial de distribuição. 

2.1 A Revista VEJA


A revista VEJA pertence a Editora Abril que faz parte do Grupo Abril. Em seu sítio  12

na internet, o Grupo Abril diz que sua primeira publicação acontece em 1950, data de sua 

fundação, com a revista em quadrinhos O Pato Donald. O grupo coloca que em seu 

crescimento sempre elevou seus padrões de qualidades, estabelecendo uma cultura jornalística 

que leve em conta o compromisso com o leitor, com a qualidade de seus textos, de suas 

fotografias, edição e produção. Para esse grupo, o seu trabalho é guiado pelo interesse da 

opinião pública e dessa maneira sempre contribuiu para pautar os grandes debates da 

sociedade. Por isso, atualmente é um dos maiores e mais influentes grupos  de comunicação e 

educação da América Latina. 

 http://www.grupoabril.com.br/pt/quem-somos/historia/12
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Podemos, a partir das considerações acima, depreender que ao entrar no mercado 

editorial, o Grupo Abril estabelece um direcionamento de sua prática jornalística e de seu 

funcionamento enquanto lugar de informação, ou seja, um trabalho feito a partir dos interesses 

do leitor para esse mesmo leitor. Dito de outra forma, o Grupo Abril se coloca em um lugar 

em que o discurso jornalístico tanto se comporte como uma prática social produtora de 

sentidos, como, também, direta ou indiretamente, veicule as várias vozes constitutivas desse 

imaginário (MARIANI, 2003, p. 33).  Essa forma de conceber o discurso jornalístico, como 

reflexo da sociedade, foi o que nos motivou, dentre outros, a compreender o discurso sobre 

“cota” nos textos publicados em VEJA entre os anos de 2006 a 2012. 

Gostaríamos de ressaltar, como dissemos na introdução, que o objetivo de analisar 

esse período (2006 até 2012) de circulação da revista VEJA e não outros, dá-se porque nessas 

condições de produção, temos: 1) um acirramento na disputa pelos sentidos de “cota”, tanto à 

direita, quanto à esquerda, o que culmina na produção de dois manifestos: o primeiro 

contrário a “cota” e o segundo em favor de “cota”; 2) em agosto de 2012, a presidente Dilma 

Roussef sanciona a lei 12.711 que institucionaliza a reserva de 50% de vagas em 

universidades federais. Devemos salientar que, com a sanção da lei 12.711, não finda as 

discussões em torno desse tema. Desse modo, o recorte cronológico acontece como um 

procedimento metodológico.    

Outro ponto importante a dizer, é que nosso trabalho está focalizado no acervo de 

Veja digital  . Isto é, num acervo disponibilizado em um sítio de internet. A partir disso, vale 13

ressaltar que a revista Veja é uma revista que pertence a Editora Abril e, como já destacamos 

mais acima, faz parte de um grupo mais amplo, o Grupo Abril.  Pensamos ser importante tal 

pesquisa a partir desse sítio, na medida em que são mais de 40 anos de publicação semanal, 

dessa maneira, esse trabalho “nos possibilita refletir sobre o olhar da revista e os saberes que 

ela elegeu como acontecimento jornalístico no período mencionado”, assim como aquilo que 

foi silenciado pelos sujeitos jornalistas em cada edição (DELA-SILVA, 2011, p. 236). Dito 

isso, ao entrar no sítio de Veja digital, logo na primeira página, temos a produção de um efeito 

de verdade, na medida em que é enunciado a possibilidade de “acessar os últimos 47 anos da 

história do Brasil”, assim como “os fatos mais relevantes do mundo nesse período” , como se 

 https://complemento.veja.abril.com.br/acervodigital/index-novo-acervo.html13
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fosse possível, ou mesmo, como se coubesse à Veja, guardar/saber/determinar/decidir quais 

são os fatos mais importantes dos quarenta e sete anos de história de todo um país, assim 

como os fatos mais importantes no mundo. Ademais, para ter acesso ao acervo e suas mais de 

2400 edições (de 11 de setembro 1968 até os dias atuais), é necessário fazer um cadastro que é 

gratuito (como mencionado na página). Consta também nessa tela de abertura que o acesso 

será por um tempo determinado, mas não encontramos a data que terminará o acesso ao 

acervo de Veja.  

Nessas condições, o primeiro editorial de Veja a coloca como uma revista de perfil 

informativo e de interesse geral (LUNKES 2014). Ainda segundo Lunkes (2014), a imagem 

de jornalista construída por Veja, é a do profissional apaixonado por sua profissão (o que 

produz efeitos de espontaneidade), assim como de um profissional que trabalha em prol de 

sua nação, produzindo um efeito de nacionalidade, justamente, porque a data de sua fundação, 

é um momento em que o país está marcado pela ditadura. É desse modo que se projeta Veja 

em sua constituição enquanto revista de informação. 

De modo geral, no sumário de Veja, temos um gesto editorial de distribuição e 

organização das temáticas que se constitui da seguinte maneira: “Seções”, “Brasil”, 

“Internacional”, “Negócios/Economia”, “Geral”, “Guia", “Artes e Espetáculos”. Essas seções 

são acompanhadas de subseções como, por exemplo, “Ponto de vista”, “Racismo”, 

“Tecnologia”, “Saúde”, “Ciências”, “Livros”, “Cinema”, “Música”. Algumas dessas 

subseções são mais recorrentes do que outras na organização de assuntos da revista. Podemos 

dizer que a organização dos assuntos, determinados pela revista como importantes, é já um 

gesto de interpretação, na medida em que as nomeações dadas a cada seção de seu sumário 

muda com o passar do tempo (DELLA-SILVA, 2011, p. 234-244).  

É importante colocar que esse gesto de distribuição do sumário produz seus efeitos e 

direcionam sentidos para o sujeito leitor (DELA-SILVA, 2011, p. 238). Vale ressaltar que a 

página que comporta o sumário tem sempre fotos de matérias da edição vigente, sempre 

legendadas, assim como uma seção que direciona os leitores a visitar o sítio de Veja .  14

Nessas condições de produção, começamos a fazer buscas no sítio de VEJA a partir 

dos termos “cota”, “lei de cota”, “cota racial”, pois é desse modo que circulam os termos na 

 www.veja.com.br14
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mídia. No que concerne o discurso jurídico, podemos encontrar diferentes acepções para 

designar de forma parafrástica essa mesma ação afirmativa, tal como: “cota”, assim 

denominado na Lei Estadual 3.708, de 09 de novembro de 2001, no estado do Rio de Janeiro; 

“sistema de cotas”, também a partir de Lei Estadual 4.151, de 04 de setembro de 2003, desse 

mesmo estado e; [reserva de vaga], denominado na Projeto de Lei 73/99, projeto esse que 

viria a ser sancionado na Lei 12.711, de 29 de agosto de 2012. Desse gesto de pesquisa,  

fizemos um quadro para mostrar o ano e as edições que encontramos textos que mencionavam 

os termos “cota”, “lei de cota”, “cota racial” e/ou tratavam do assunto indiretamente. 

Tabela 2 

Durante esse período (2006-2012) e nas edições apontadas acima, as palavras 

“cota” , “lei de cota” e “cota racial” aparecem em diferentes seções de Veja, como, por 

exemplo: em 6 de junho de 2007, tivemos uma matéria de capa com o enunciado: “Gêmeos 

idênticos, Alan e Alex foram considerados pelo sistema de cotas como branco e negro. É mais 

uma prova que racismo não existe”. O texto dessa matéria foi organizado na seção “Geral”, 

subseção “especial” com o enunciado “o perigo de classificar os brasileiros por raça”, 

rendendo sete páginas sobre o tema. Tivemos ainda na seção “Geral” e subseção “Especial” 

mais dois artigos: um de 4 março de 2009 com o enunciado “Os riscos das cotas” e outro em 

2 de setembro de 2009, “O efeito das políticas raciais na vida das nações”. Somam-se a esses  

os textos “O projeto que reserva 50% das vagas nas escolas federais e As ações afirmativas: 

os EUA atrás de uma melhor solução” que figurou na seção “Brasil” e subseção “Educação”. 

Ano Edições

2006 1963, 1964, 1965, 1969, 1975, 1979, 1980 e 
1989.

2007 2002, 2009, 2011, 2012, 2015, 2017 e 2039.

2008 2047, 2057, 2058, 2059, 2064, 2066 e 2085.

2009 2102, 2103, 2104, 2108, 2115, 2128 e 2129.

2010 2163, 2179 e 2180. 

2011 2207, 2221, 2224, 2228, 2231 e 2233.

2012 2284, 2285 e 2288.
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Os textos aqui citados foram os que mais dispensaram páginas para abordar o assunto “cota”, 

num total de vinte e oito páginas. 

O termo “cota(s)” circulou também em outras seções de Veja com bastante 

recorrência. Na seção “Seções” — que inclui as sub-seções: Carta ao Leitor (Editorial); 

Entrevistas; Millôr; Ponto de Vista: Lya Luft; Cartas (cartas dos leitores sobre matérias da 

edição anterior da revista); Contexto; Veja.com; Holofote; Radar; Veja essa; André Petry; 

Gente; Datas; Diogo Mainardi; Veja Recomenda; Os livros mais vendidos, encontramos 

quinze textos que falavam de cotas ou de tema relacionado. O jornalista André Petry foi quem 

mais escreveu nessa seção, no total foram quatro artigos de opinião, Diego Mainardi escreveu 

um, Lya Luft escreveu um e teve um texto com charge de Millôr que fazia referência ao Brasil 

miscigenado. Além disso, nove textos de opinião de leitores de Veja. Na seção “Brasil” houve 

nove textos no total. A subseção racismo localizamos três textos, dois em “Educação”, um em 

“Eleições”, “População” e “Ethevaldo Siqueira”. Vale destacar que nesse último texto, a 

palavra aparece num lugar não óbvio porque o artigo fala de assinatura de televisão. 

É importante ressaltar que, por questões de procedimento de análise, decidimos optar 

por trabalhar com as matérias jornalísticas, tanto pela grande quantidade de material, quanto 

pela diversidade heterogênea de gêneros, deixando os textos opinativos, cartas de leitor, etc., 

para futuros trabalhos. 

2.2 Formações Imaginárias e o funcionamento discursivo 
da adversativa “mas” no discurso sobre “cota” na revista 
VEJA 

2.2.1 Das formações imaginárias sobre a implementação de “cota” 
em universidades federais brasileiras


Gostaríamos de iniciar esta seção, organizando a maneira na qual pretendemos seguir 

com as nossas análises. Desse modo, chamaremos de “A”, a imagem que VEJA faz de si 

mesma; “B”, a imagem que VEJA faz da imagem de leitor; “C”, a imagem que VEJA faz do 

referente “cota”; “D’”, a imagem que VEJA faz do que é um “cotista” e um não-cotista. 
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Quadro das formações imaginárias 

Seguiremos agora apresentando as sequências discursivas recortadas das matérias 

jornalísticas sobre “cota”, publicadas em VEJA, entre os anos 2006 a 2012, a fim de mostrar 

que, diferentemente do que se propõe o dizer jornalístico - um dizer imparcial, transparente, 

objetivo, todo processo discursivo supõe a existência de formações imaginárias (PÊCHEUX, 

2010 [1969]). Em outras palavras, diferente do que postula o discurso jornalístico (de 

imparcialidade, transparência e objetividade), o que temos é uma série de projeções de 

imagens sobre si, sobre o outro e sobre o referente (MARIANI, 1996). 

Segundo Pêcheux (2010 [1969]), as projeções que um sujeito ocupa nos processos 

discursivos designam lugares determinados na estrutura de uma formação social (PÊCHEUX, 

2010 [1969], p. 81). Em outras palavras, não estamos falando de um indivíduo humano físico, 

mas de sua projeção, ocupando um lugar, numa formação social determinada. Desse modo, os 

lugares de patrão e de funcionário são marcadas por propriedades diferenciais determináveis 

(idem, ibidem). 

De acordo com Orlandi (2012a), retomando Pêcheux (1969), o que funciona no 

discurso são imagens que resultam de projeções (ORLANDI, 2012). Dito de outra maneira, 

nem sujeitos físicos, nem seus lugares empíricos, nos quais poderiam ser sociologicamente 

descritos. O que temos nesse funcionamento são projeções que permitem passar de situações 

empíricas, isto é, os lugares dos sujeitos, para as posições dos sujeitos no discurso (idem, 

ibidem). 

É importante dizer que as regras de projeção, que permitem aos sujeitos passar da 

situação empírica para a posição discursiva, acontece em todas as práticas de linguagem, 

qualquer que seja a língua. Assim sendo, dessa forma, o que realmente significa no discurso 

IA (A) Imagem que VEJA faz de si mesmo.

IA (B) Imagem que VEJA faz da imagem de leitor.

IA (C) Imagem que VEJA faz do referente “cota”.

IA (D’) Imagem que VEJA faz do que é um “cotista” e 
um não-cotista.
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são as posições, na medida em que elas significam em relação ao contexto sócio-histórico e à 

memória, o saber discursivo, o já-dito (ORLANDI, 2012a). 

Ainda de acordo com Orlandi (2012a), as formações imaginárias fazem parte do que 

abordamos na primeira parte desse trabalho, as condições de produção do discurso. Diz a 

autora, 

“As condições de produção implicam o que é material (a língua sujeita a 
equívocos e a historicidade), o que é institucional (a formação social, em 
sua ordem) e o mecanismo imaginário. Esse mecanismo produz imagens 
dos sujeitos, assim como do objeto do discurso, dentro de uma conjuntura 
sócio-histórica. Temos assim a imagem da posição sujeito locutor (quem 
sou eu para lhe falar assim?) Mas também da posição sujeito interlocutor 
(quem é ele para me falar assim?), e também a do objeto do discurso (do 
que estou lhe falando assim?). É pois todo um jogo imaginário que preside a 
troca de palavras. E se fazemos intervir a antecipação, este jogo fica ainda 
mais complexo pois incluirá: a imagem que o locutor faz da imagem que seu 
interlocutor faz dele, a imagem que o interlocutor faz da imagem que ele faz 
do objeto do discurso e assim por diante (ORLANDI, 2012a, p. 40, negritos 
nossos)”.  

O que podemos depreender das colocações de Orlandi, é que pensar as formações 

imaginárias, significa conceber a relação língua-história como constitutiva na produção dos 

efeitos de sentidos. Isto é, a língua sujeita a equívocos, a falhas, a lapsos, na medida em que é 

pensada em sua historicidade, afetada ideologicamente. E isso constitui o caráter do 

mecanismo imaginário, pois o sujeito se coloca como fonte do dizer. Assim, a partir do 

mecanismo imaginário, o sujeito projeta uma imagem de si, projeta uma imagem do outro (ou 

daquilo que ele imagina ser o outro) e projeta uma imagem do referente. Essas projeções 

podem se torna mais complexas ao se fazer intervir o mecanismo de antecipação. 

Pêcheux (2010 [1969]), orienta-nos que todo processo discursivo supõe, por parte do 

locutor, uma antecipação das representações de seu interlocutor, sobre a qual se funda a 

estratégia do discurso (PÊCHEUX, 2010 [1969], p. 83), ou seja, como nos diz Orlandi (2012): 

“(…) segundo o mecanismo da antecipação, todo sujeito tem a 
capacidade de experimentar, ou melhor, de colocar-se no lugar em que 
seu interlocutor “ouve” suas palavras. Ele antecipa-se assim a seu 
interlocutor quanto ao sentido que suas palavras produzem. Esse mecanismo 
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regula a argumentação, de tal forma que o sujeito dirá de um modo, ou de 
outro, segundo o efeito que pensa produzir em seu ouvinte (ORLANDI, 
2012a, p. 39)”.  

  

Nas palavras da autora, o mecanismo de antecipação é um mecanismo que regula a 

argumentação do locutor. Esse mecanismo faz com que o locutor experimente o lugar do seu 

interlocutor, a fim de perceber o efeito que seu dizer produz para seu ouvinte . 15

Ademais, devemos dizer que há mais dois mecanismos importantes que constituem o 

modo de funcionamento das formações imaginárias: as relações de sentido e as relações de 

força. 

Segundo Pêcheux (2010 [1969]), os discursos não têm um início, um meio ou um fim. 

Um discurso sempre remete a tal outro, que remete a outros em um processo discursivo 

(PÊCHEUX, 2010 [1969]). Isto é, um processo discursivo deve ser constitutivamente 

remetido à relações de sentidos, na medida em que há uma memória discursiva que o 

constitui. 

Para Orlandi (2012a), a relação de sentidos é o que orienta o analista de discurso a 

entender que não há discurso que não se relacione com outros discursos. Em outras palavras, 

os sentidos são resultados de relações, um discurso sempre aponta para outros discursos que o 

sustenta, assim como para dizeres futuros (ORLANDI, 2012a). “Um dizer tem sempre relação 

com outros dizeres realizados, imaginados ou possíveis” (idem, 2012a, p. 39). 

Pêcheux (2010 [1969]), ao colocar que um discurso é sempre pronunciado a partir de 

condições de produção dadas, sustenta que, considerando as marcas, vestígios depreendidos 

de um processo discursivo, é possível compreender as relações de força que o constituem. Em 

outras palavras, o lugar do qual o sujeito fala, é constitutivo de seu dizer. Ou, como diz 

Orlandi (2012a), o sujeito, ao falar do lugar de professor, significa suas palavras de modo 

diferente do que se falasse do lugar de aluno (ORLANDI, 2012a). Dessa forma, sabendo que 

nossa sociedade é constituída por relações de comando-obediência, isto é, hierarquizadas, 

“são as relações de força, sustentadas no poder desses diferentes lugares, que se fazem valer 

na comunicação. Dessa maneira, a fala do professor vale (significa) mais do que a do 

aluno” (ORLANDI, 2012, p. 39-40). 

 É preciso dizer que a argumentação, dessa forma, não tem a ver com a retórica, com alto 15

poder de persuasão.
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Considerando a antecipação, a relação de sentidos e as relações de força, como modo 

de funcionamento das formações imaginárias, podemos ter muitas e diferentes possibilidades 

de compreender como a produção de efeitos de sentidos sobre “cota” aparece no fio do 

discurso que circula nas matérias jornalísticas de VEJA. Dito de outra maneira, podemos 

explorar melhor, as possibilidades de compreender: a imagem que VEJA faz de si mesma; a 

imagem que VEJA faz da imagem de leitor; a imagem que VEJA faz do referente “cota”; a 

imagem que VEJA faz do que é um “cotista” e um não-cotista.    

Mostraremos mais abaixo, as sequências discursivas que recortamos, a fim de 

compreender o modo como se posiciona VEJA, no que diz respeito às formações imaginárias 

que apresentamos no quadro no início desta subseção. 

2.2.1.1 IA (A) - Imagem que VEJA faz de si mesma no lugar de 
imprensa de referência


Gostaríamos de dizer que a imagem que a imprensa faz de si mesma pode ser 

localizada no editorial, na medida em que “este é um gênero do jornalismo que associa o seu 

destino ao valor que se pretende obter no mercado, tal o prestígio e ressonância que pode 

alcançar” (BAHIA, 1990, p. 101-102). Em outras palavras, é no editorial que a imprensa se 

projeta para seus leitores, em busca de prestígio e ressonância social. 

Nessa medida, procuramos em nosso arquivo, algum editorial que abordasse sobre a 

temática política de “cota”, mas não encontramos nenhum material que tratasse desse assunto. 

Assim, compreendendo que, o que realmente nos é importante nessa subseção, é a imagem 

que VEJA faz de si mesma, e não tão somente a temática “cota”, decidimos recortar o editorial 

de VEJA, denominado de Carta ao leitor, publicado em 01 de novembro de 2006.   

  É importante dizer, antes de iniciar a análise, que esse editorial de VEJA é uma 

espécie de resposta a uma charge publicada no Jornal do Comércio , de Porto Alegre, e 16

também a correligionários do Partido dos Trabalhadores (PT), na qual a revista chama de 

“hostes petistas”. Nesse editorial, VEJA trata a charge como “piadas”: “piadas são apenas isso 

— piadas”. E prossegue dizendo que “É recomendável, portanto, não levá-las a sério, até por 

 Gostaríamos de dizer que a charge, assim como o editorial completo, encontram-se nos anexo 3 16

desse trabalho.
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uma questão de manutenção do juízo” (VEJA, Carta ao leitor, 01/1172006). Em outras 

palavras, VEJA faz um contraponto entre aquilo que deve ser considerado jornalismo sério e 

piada. Desse modo, a partir de um primeiro gesto analítico, compreendemos ser possível 

analisar esse editorial em nosso trabalho. A seguir, reproduzimos a SD recortada para análise.  

SD12- (…) o fato é que VEJA não tem por objetivo fustigar ninguém. 
Sua história está aí para provar. A missão a que VEJA se propôs é a de 
fiscalizar todos aqueles que estão no poder, não importa a agremiação 
a que pertençam. Tarefa, aliás, que continuaremos a desempenhar, seja 
quem for o presidente eleito. 
VEJA fiscaliza o poder — e denuncia os criminosos que lesam a 
pátria — a partir de um ideário sólido, imune às vicissitudes, e 
sobejamente legitimado por seus leitores e anunciantes desde que a 
revista foi criada, em 1968. Dele constam a defesa da democracia, da 
livre-iniciativa, da liberdade de expressão e opinião. Ao julgar na 
semana passada a improcedência de duas ações do PT contra VEJA, o 
Tribunal Superior Eleitoral deixou claro que a liberdade de imprensa 
ampara justamente o direito de opinião. Essa conquista da sociedade 
brasileira, concretizada em garantia constitucional, paira acima das 
circunstâncias e das conveniências políticas. Imprensa livre não é 
imprensa neutra. O lado de VEJA é do lado do Brasil. (VEJA, 
01/11/2006, negritos nossos) 

A SD12 aponta a imagem que VEJA faz de si mesma. Isto é, a imagem que VEJA 

projeta de si, é a de uma revista que tem como objetivo fiscalizar “todos aqueles que estão no 

poder” [político] e o próprio poder [político], denunciando assim, aqueles que ela considera 

criminosos que lesam a pátria. Ainda segundo a revista, o que a credencia a falar desse lugar 

discursivo é um “ideário sólido, imune às vicissitudes” partidárias e políticas. Em paralelo, no 

próprio gesto de imagem construída sobre si mesma, VEJA constrói como antagonista aqueles 

que denomina de “criminosos que lesam a pátria”. Esse conjunto de valores, aliado ao tempo 

de publicação, desde 1968, faz, conforme a revista, que seu trabalho seja “sobejamente 

legitimado por seus leitores e anunciantes”. Em outras palavras, VEJA se coloca como uma 

instituição jornalística (MARIANI, 1999) de fiscalização de políticos (presidentes, ministros 

etc) e do Estado, pois, seu conjunto de ideias/normas são sólidos, na medida em que não se 

deixa afetar/misturar com os ideais de governos e partidos político. Desse modo, no editorial 
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analisado, depreendemos a construção de uma imagem de credibilidade dirigida para [todos] 

os leitores e anunciantes, na medida em que VEJA se projeta como objetiva e imparcial, o que 

a faculta, ilusoriamente, fiscalizar e denunciar quem quer que seja em nome do país.  

Podemos depreender dessa sequência discursiva que VEJA se projeta como uma 

imprensa livre, defensora da democracia, da livre-iniciativa, da liberdade de expressão e 

opinião. Em outros termos, como diz a própria revista: “O lado de VEJA é do lado do Brasil”. 

É possível, em SD12, perceber, consoante o que nos diz Mariani (1996), que, a partir 

da análise desse editorial, podemos depreender um funcionamento discursivo que visa 

produzir como efeito a imparcialidade, a transparência e uma posição apolítica, mesmo 

ocupando um lugar discursivo constitutivamente político (MARIANI, 1996). Assim sendo, o 

lugar em que VEJA ocupa, um lugar já marcado politicamente (mesmo a ideologia produzindo 

um apagamento desse lugar político), nos faz dizer que não há imparcialidade, objetividade e 

transparência, mas sim, gestos de interpretação. Em outras palavras, a ideologia burguesa, na 

tentativa de evitar a luta política, declara-se apolítica e busca tratar os problemas sob seu 

aspecto mais técnico (PÊCHEUX, 2009 [1975]). Isto é, a imagem que a revista constrói, de 

ser imparcial, transparente e de imprensa livre, é um efeito ideológico. Dito mais 

especificamente, “a imagem na qual se sustenta o que se designa como “jornalismo 

informativo”, de que seria neutra porque supostamente repassaria os fatos, em uma 

retrasmissão fiel do ocorrido, sustenta lugares no interior do discurso jornalístico da 

possibilidade de haver dizeres mais neutros que outros” (LUNKES, 2014, p. 104). 

Portanto, VEJA, ao se projetar do lugar de imprensa de referência, coloca-se como 

uma instituição preocupada com a lei, a ordem social e o respeito aos ditames constitucionais, 

como podemos ver em SD12: “o Tribunal Superior Eleitoral deixou claro que a liberdade de 

imprensa ampara justamente o direito de opinião. Essa conquista da sociedade brasileira, 

concretizada em garantia constitucional, paira acima das circunstâncias e das conveniências 

políticas” (VEJA, Carta ao leitor, 01/11/2006). Dito de outra maneira, VEJA defende o 

modelo de sociedade na qual vivemos, ou seja, a estrutura social capitalista de comando-

obediência (LAGAZZY, 1988), mesmo que isso continue dividindo a sociedade em classes. 

Dito isso, caber uma questão: ao projetar como imagem de si, ou seja, falar que o lado de 

VEJA é do lado do Brasil, qual é o Brasil que VEJA defende? O Brasil de milhões de 

trabalhadores ou o Brasil de quem detém os modos de produção capitalista? 
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2.2.1.2 IA (B) - Imagem que VEJA faz da imagem de leitor


Ao analisarmos mais acima, a imagem que VEJA faz de si mesma, de um sujeito 

preocupado com a lei, a ordem social e o respeito aos ditames constitucionais de comando-

obediência, já conseguimos avançar um pouco sobre o que iremos tratar aqui. Em outras 

palavras, do mecanismo de antecipação (do qual tratamos mais acima), que tem em seu 

funcionamento, a estratégia do “enunciador” experimentar o lugar do “receptor”. 

Para formularmos sobre isso, acreditamos ser necessário tocar em alguns pontos sobre 

a questão da leitura. Isto é, considerar a leitura enquanto produção possível de ser trabalhada 

(ORLANDI, 2012d). Dito diferentemente, a legibilidade tem pouco (talvez nada) de 

objetividade, unicidade, transparência. 

Pêcheux, em Ler o Arquivo Hoje, já nos coloca em suspenso ao dizer que seria 

interessante reconstruir a história do sistema diferencial dos gestos de leitura subjacente, “na 

construção do arquivo, no acesso aos documentos e a maneira de apreendê-los, nas práticas 

silenciosas de leitura” (PÊCHEUX, 2010 [1994], p. 51). Segundo o autor, esse processo de se 

pensar os gestos de leitura poderia constituir um espaço polêmico das maneiras de ler. Em 

outras palavras, uma maneira de não cair na ilusão de que há possiblidade de se estar fazendo 

uma leitura literal dos textos (pensado de um modo geral - orais e/ou escritos). 

Diferente de alguns campos do saber que tomar a linguagem como transparente, desse 

modo, a leitura como inteligível, na Análise do Discurso, como já pontuamos mais acima, 

devemos tomar a linguagem como constitutivamente opaca, e assim sendo, o processo de 

produção da leitura produzindo seus efeitos. Dito diferentemente, a leitura é “uma questão de 

condições e não de essência” (ORLANDI, 2012d, p. 9). Desse modo, podemos dizer que a 

leitura é uma questão de natureza, de condições, de modos de relação, de trabalho, de 

produção de sentidos, ou seja, em uma palavra, de historicidade (idem, ibidem). 

Desta forma, se a leitura é produção de sentidos, devemos, conforme Orlandi (2012d), 

compreender que todo texto tem um leitor virtual inscrito. Diz a autora: 
“Há um leitor virtual inscrito no texto. Um leitor que é constituído no 
próprio ato da escrita. Em termos do que denominamos “formações 
imaginárias” em análise de discurso, trata-se aqui do leitor imaginário, 
aquele que o autor imaginário (destina) para seu texto e para quem ele 
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se dirige. Tanto pode ser um seu “cúmplice” quanto um seu 
“adversário”. 
Assim, quando o leitor real, aquele que lê o texto, se apropria do mesmo, 
já encontra um leitor aí constituído com o qual ele tem de se relacionar 
necessariamente” (ORLANDI, 2012d, p. 10). 

Podemos compreender das palavras de Orlandi (2012) que sempre há um leitor virtual 

inscrito no texto. Esse leitor se constitui no momento mesmo da escrita como um leitor 

imaginário, ou seja, no processo de escrita, de autoria, o sujeito autor experimenta o lugar de 

leitor, a fim de, imaginariamente, direcionar/institucionalizar sentidos, seja para aquele que 

ele imagina seu cúmplice, seja para aquele que ele imagina seu adversário. Em outras 

palavras, quando o leitor real, a pessoa que lê o texto, inicia o processo de leitura, ele deve 

compreender que nesse processo já existe um leitor aí constituído “com o qual ele tem de se 

relacionar necessariamente” (ORLANDI, 2012d, p.10). 

Destarte, podemos acolher dois processos de leitura que acontece a partir do 

mecanismo de antecipação (considerando que todo autor é um leitor virtual), a saber: uma 

leitura parafrástica (que se caracteriza pelo mesmo) e a leitura polissêmica — que se 

caracteriza pelos múltiplos sentidos (ORLANDI, 2012d).  

A partir das considerações acima, vamos observar algumas sequências discursivas, a 

fim de perceber como se marca a imagem que domina a discursivização sobre “cota” em 

VEJA. 

SD13 - Até as primeiras décadas do século XX, prevalecia o 
pensamento racista no Brasil. Sociólogos defendiam a tese de que, para 
desenvolver o país, era necessário “embranquece-lo”, diminuindo a 
porção de sangue negro que circulava nas veias do povo. 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 raças eram fatores decisivos nos 
processos civilizatórios. (VEJA, 6/06/2007, negritos nossos). 

SD14 - Depois de Freyre, a miscigenação racial foi sendo gradualmente 
aceita até se transformar, hoje, num valor cultural dos brasileiros. 
(VEJA, 06/06/2007, negritos nossos). 
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 Podemos depreender, em SD13, que no início do século XX circulava, de forma 

hegemônica, um pensamento racista no Brasil. Esse pensamento foi combatido pelo sociólogo 

pernambucano Gilberto Freyre e outros (não citados). Desse modo, observa-se que Gilberto 

Freyre, dando ênfase a cultura nos processos civilizatórios, notabilizou o papel do negro na 

formação da identidade nacional brasileira. Em outros termos, os efeitos de sentidos 

produzido pela SD13, é de que no século XX, tínhamos, no Brasil, uma disputa teórica pelos 

sentidos de racismo, como podemos observar em “tese”, “pensamento”, “raciocínio”, mas não 

o racismo propriamente dito (o racismo material), praticado por quem detinha o poder 

político-econômico no país. 

Ao observar as SD13 e SD14, percebe-se que a tese vencedora, na disputa pelos 

sentidos do que seria ou não racismo, é a culturalista, ou seja, a tese de que o Brasil tem uma 

identidade nacional, na qual, pode agregar a todos, indistintamente, como iguais. Dito de 

outra maneira, a miscigenação racial é a identidade e o “valor cultural dos brasileiros”.     

Essa identidade nacional, a “miscigenação racial”, é o amalgama que dissipa qualquer 

possibilidade de “pensamentos e teses racistas” no Brasil. Em outras palavras, temos aí a 

produção de efeitos de sentidos de unidade, nacionalidade. 

Segundo Chauí (2000) , todo brasileiro tem uma representação imaginária de 17

homogeneidade do país e de si mesmo. A miscigenação ocupa um lugar de destaque, na 

medida em que faz parte do mito fundador de construção de uma identidade nacional 

homogênea. Esse imaginário permite crer na unidade, na identidade e na indivisibilidade da 

nação e do povo brasileiro (CHAUÍ, 2000). 

Chauí (2000) coloca que “um mito fundador é aquele que não cessa de encontrar 

novos meios para exprimir-se, novas linguagens, novos valores e ideias, de tal modo que, 

quanto mais parece ser outra coisa, tanto mais é a repetição de si mesmo” (CHAUÍ, 2000, p. 

5). Dito de outro modo, mito fundador nessa acepção é a possibilidade do mesmo se 

manifestar em novas linguagens, novos valores e ideias sem cessar. Concordamos até certo 

ponto com essa afirmativa, mas preferimos dizer que, a miscigenação racial enquanto unidade 

 “Mesmo que não contássemos com pesquisas, cada um de nós experimenta no cotidiano a 17

forte presença de uma representação homogênea que os brasileiros possuem do país e de si 
mesmos. Essa representação permite, em certos momentos, crer na unidade, na identidade e 
na indivisibilidade da nação e do povo brasileiro (…) (CHAUÍ, 2000, p. 04)”.

�70



homogênea, ocupa o lugar de referência básica no imaginário constitutivo do povo brasileiro. 

Isto é, como nos orienta Orlandi (2003), estamos tratando aí de um discurso fundador, que se 

estabiliza como referência na construção da memória nacional, constitutivo do funcionamento 

da ideologia dominante (ORLANDI, 2003). Dito especificamente, dizer que o povo brasileiro 

é miscigenado, é um funcionamento ideológico de apagamento das contradições sociais a 

partir de um imaginário de referência (identidade nacional, todos somos iguais perante a lei, 

etc.), e não de livre escolha de fazer parecer ser outra coisa, sendo sempre repetição. 

Para avançar um pouco mais em nosso trabalho, vamos trazer mais algumas 

sequências discursivas para ser analisadas.     

SD15 - As políticas raciais que se pretende implantar ao 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 institucionais 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 no Brasil resulta de circunstâncias 
históricas, não de uma predisposição dos brancos para impedir a ascensão 
social dos negros na sociedade — como já foi visto nos Estados Unidos e 
na África do Sul. (VEJA, 6/6/2007, negritos nossos). 

SD16 – A história tem exemplos eloquentes de que a oficialização da 
discriminação racial tem consequências desastrosas.  O mais notório 
deles, evidentemente, é o genocídio promovido por Hitler entre os 
judeus. (VEJA, 6/6/2007, negritos nossos). 

SD17 – A inspiração para adoção de cotas “raciais” são os Estados 
Unidos. Lá, uma secular história de discriminação dos negros foi 
amenizada com uma integração forçada nas escolas e nos locais de 
trabalho. Nunca houve nada parecido no Brasil. (VEJA, 6/6/2007, 
negritos nossos). 

É possível, a partir das SDs 15, 16, 17, depreender que a implantação de políticas 

raciais no Brasil, isto é, políticas de ações afirmativas, tem “potencial explosivo”, porque há 

uma “assertiva equivocada” de que a sociedade brasileira é essencialmente racista. Isto é, há, 
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de acordo com processo de produção do discurso, textualizado nas matérias jornalística de 

VEJA, uma “má interpretação” do funcionamento da sociedade brasileira (que é, de acordo 

com o posicionamento da revista, de sempre agregar valores culturais) e, se quiserem 

compreender o que é realmente racismo e racistas, a história mundial tem exemplos como: os 

Estados Unidos (com a integração forçada de negros em escolas e locais de trabalho), a 

Alemanha nazista (com o genocídio de judeus) e a África do Sul (com o apartheid). No Brasil, 

o que realmente tem, são “eventuais manifestações racistas”, nas quais são “punidas na letra 

da lei”. Em outras palavras, temos aí efeitos de sentidos de que “os possíveis, mas incertos” 

casos de racismo no Brasil são tratados de forma rigorosa pelo aparelho de Estado Jurídico, 

diferente de outros países que cometeram crimes contra minorias. 

No entanto, ao tomamos “Nunca houve nada parecido no Brasil”, em SD17, podemos 

dizer que toda negação carrega consigo uma afirmação que a constitui. Dito de outro modo, 

em “Nunca houve nada parecido no Brasil”, podemos compreender que constitui, também, 

algo recalcado, como [Sempre houve algo parecido no Brasil]. Isto é, a escravização de 

índios, primeiro, e negros africanos, depois, por exemplo. Assim, o funcionamento dessa 

denegação discursiva apaga para o sujeito um saber que é próprio a formação discursiva que o 

afeta (INDUSKY, 1990).   

SD18 - O Brasil, que tinha o privilégio de ser oficialmente cego em 
relação à cor da pele de seus habitantes, infelizmente corre o risco de 
ser mergulhado no ódio racial. (VEJA, 06/06/2007). 

Ao lemos a SD18, podemos perceber a retomada de um saber: [Todos sabem que  no 

Brasil temos uma identidade nacional de miscigenação racial. Desse modo, então, porque 

mergulhar no ódio racial como outros países mundo afora?]. Esse dizer é possível parafrasear 

a partir do funcionamento da memória discursiva que domina os dizeres sobre “cota”. 

Na relativa explicativa, em SD18, temos o que Pêcheux denomina de efeito de 

sustentação (PÊCHEUX, 2009 [1975]). Segundo esse autor, o efeito de sustentação realiza a 

articulação entre proposições constituintes. E prossegue assim, 

“O fato de que a supressão da explicativa não destrói em nada o sentido da 
proposição de base (…) marca claramente seu caráter incidente: pode-se 
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dizer que ela constitui a evocação lateral daquilo que se sabe a partir de 
outro lugar e que serve para pensar o objeto da proposição de base 
(PÊCHEUX, 2009 [1975], p. 101).  

Nas palavras de Pêcheux, o caráter incidente da evocação lateral faz intervir um saber  

(de outro lugar) que constitui o dizer na relativa explicativa. Em outros termos, esse já-lá que 

constitui o dizer de VEJA sobre “cota”, marca, também, o posicionamento ideológico da 

revista sobre a  implementação da política de “cota” em universidades federais brasileiras. 

Para Pêcheux, ocorre nesse funcionamento 

“(…) uma espécie de cumplicidade entre o locutor e aquele a quem ele se 
dirige, como condição de existência de um sentido da frase. Essa 
cumplicidade supõe de fato, uma identificação do locutor, isto é, a 
possibilidade de pensar o que ele pensa em seu lugar (PÊCHEUX, 2009 
[1975], p. 105). 

Em outras palavras, temos aí, nas palavras do autor, algo que liga por identificação o 

sujeito, na função autor, e seu interlocutor, produzindo um efeito de cumplicidade entre eles. 

Dito diferentemente, podemos depreender que, ao tomamos em SD18, “O Brasil, que tinha o 

privilegio de ser oficialmente cego em relação à cor  da pele de seus habitantes, infelizmente 

corre o risco de ser mergulhado no ódio racial”, compartilha por cumplicidade que, [Todos 

sabem que nós brasileiros somos miscigenados, temos uma identidade nacional que nos 

diferencia de outros povos, temos leis rigorosas que combate o racismo, então, por que vamos 

criar políticas públicas que vão dividir nosso país e fomentar o ódio racial?]. Desse modo, 

temos um efeito leitor de habitarmos numa sociedade homogênea (em sua diversidade 

constitutiva enquanto formação de três povos), justa e igualitária. 

Desta forma, como dissemos mais acima, consoante Pêcheux (1969) e Orlandi 2012d), 

que todo processo discursivo constitui um funcionamento de antecipação, podemos afirmar 

que, o sujeito, ao formular tal ou tal discurso, na função autor, experimenta constitutivamente 

o lugar de leitor. Isso se marca, de forma imaginária, em todo texto, seja imaginando um leitor 

que seja seu cúmplice (contra “cota”), ou seja imaginando um leitor que seja seu adversário 

(em favor de “cota”). Dessa forma, ao ter contato com o texto (discurso), esse leitor real será 

direcionado a certos sentidos e não outros, o que constituirá o processo de produção de 
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sentidos. Em se tratando dos sentidos sobre implementação de “cota” em universidades 

federais, a imagem que VEJA produz de seu interlocutor, enquanto cúmplice, é um sujeito que 

considere uma identidade nacional de miscigenação e de respeito aos ritos constitucionais 

(daquilo que a revista entende enquanto constitucional), enquanto seu adversário é alguém a 

se combater.  

2.2.1.3 IA (C) - Imagem que VEJA faz do referente “cota”


É possível, a partir do que foi apresentado até esse momento do trabalho, perceber que 

a implementação da política de “cota” nas universidades federais brasileiras é, de certa forma, 

de acordo com o processo de produção de sentidos que vai tomando de forma material, que 

vai se textualizando em VEJA, uma ameaça aos valores estabelecidos, daquilo que se instituiu  

como a identidade nacional brasileira. Em outras palavras, a produção de efeito de sentidos 

sobre “cota”, ao colocar, a miscigenação racial como algo que une, indistintamente, todos os 

brasileiros em um imaginário de igualdade, apaga para o sujeito (em sua posição leitor da 

revista) todo um complexo de contradições histórico-social. 

Dito isso, buscamos compreender a imagem produzida textualmente na revista, ou 

seja, a imagem que VEJA faz do referente “cota”, ao ocupar o lugar de imprensa de 

referência. Dito diferentemente, o que nos interessa, nessa subseção, é a maneira como se 

constrói discursivamente a produção de efeito de sentidos sobre o referente “cota”, nas 

matérias jornalísticas de VEJA, entre os anos 2006-2012. 

 Devemos salientar mais uma vez que não é a exaustão e/ou quantidade do material em 

análise que nos interessa, mas, sim, a qualidade deles e o que representam, para nosso 

trabalho, na produção de efeitos de sentidos sobre “cota” (FERRARI, 2006). 

Diante disso, compreendendo que o modo de discursivização de VEJA é institucional e 

funciona determinando e direcionando sentidos, é preciso conhecer, a fim de analisar, a 

produção textual institucional da revista, assim como, minimizar suas formas de controle 

exercidas pelo modo institucional de significar (MARIANI, 1999). 

Conforme Mariani (1999), um trabalho de análise que leve em conta, como objeto, os 

discursos institucionais, deve considerar a historicidade da própria instituição. Em outras 
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palavras, é preciso não desconsiderar a maneira como a instituição, ao se constituir como tal, 

discursiviza-se (MARIANI, 1999). Dito mais especificamente, a discursivização de VEJA 

sobre “cota” é constitutivo da própria imagem que a revista faz de si mesma, no lugar de 

imprensa de referência.  

É preciso ressalvar que, ao dizer que um discurso institucional determina e direciona 

sentidos, porque uma instituição faz uma imagem de si mesma de defensora de valores x, y, z, 

ou seja, defensora de um discurso dominante, não estamos vedando a possibilidade de efeitos 

de sentidos que furem a cadeia parafrástica que regula esses sentidos. Ou, como nos diz 

Orlandi (2012c), o sentido sempre pode ser outro (ORLANDI, 2012c). Em outras palavras, 

“uma instituição, ao constituir-se, encontra-se regulada por uma formação discursiva 

dominante, na qual se configuram as fronteiras sempre móveis da produção de sentidos 

(MARIANI, 1999, p.49). Isso quer dizer, que conhecer uma instituição e saber como essa 

instituição se constituiu historicamente, é importante para um processo de análise. Todavia, 

não estamos dizendo que tenhamos uma produção de efeitos de sentidos mecânica e fixista. 

Ao contrário, o que temos aí é a possibilidade de compreender, a partir de um gesto analítico, 

como se configura a produção de efeitos de sentidos sobre determinado assunto (idem, 

ibidem). 

Desse modo, podemos dizer que os sentidos sobre “cota” não tem um lugar fixo, 

absoluto. Dito de outra forma, os lugares dos sentidos são relativos, porque eles não têm 

origem, nem meio, tampouco final. Ora, se tomamos um sentido enquanto dispersão, 

devemos, em contraponto a esse, compreender que “o fato de se aceitar que [ele tem] “um” 

lugar já é inscrever-se em um efeito do discurso” (ORLANDI, 2003, p. 07).    

A partir dessas breves considerações que fizemos, vamos às análises. 

SD19 - “Está em curso uma proposta que aduba o terreno para 
incitação ao ódio racial no Brasil. Na semana passada, intelectuais e 
representantes de movimentos negros estiveram em Brasília para entregar 
um manifesto aos líderes do Congresso Nacional. O documento, com 330 
assinaturas, é um libelo em favor de dois projetos — a Lei de Cotas e o 
Estatuto da Igualdade Racial, que, juntos, numa de suas 
consequências mais terríveis, instituem o racismo no país. Se os dois 
projetos forem aprovados, metade das vagas nas universidades federais 
terá de ser ocupada por negros. Assim, as vagas serão preenchidas 
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segundo a quantidade de melanina na pele dos candidatos, e não pelo 
mérito acadêmico. Também haverá cotas para negros no serviço 
público, nas empresas privadas e até em propagandas de TV e no 
cinema”. (VEJA, 12/07/2006, negritos nossos). 

Podemos depreender, a partir da SD19, que tem dois projetos em curso no Congresso 

Nacional, em Brasília. Esses projetos são motivos de uma disputa jurídica, na medida em que 

foi necessário entregar um manifesto em favor deles. Isso quer dizer, que há quem seja 

contrário a esses projetos. Ainda de acordo com a SD em questão, esses projetos adubam “o 

terreno para incitação ao ódio racial no Brasil”, “instituem o racismo no país” e acabam com 

a meritocracia, porque concedem “vagas nas universidades federais” e cotas no serviço 

público para negros, além de colocá-los “até em propagandas de TV e no cinema”. Em outras 

palavras, compreendemos que esses projetos são, no discurso jornalístico que circula nas 

páginas de VEJA, prejudiciais ao país porque desmonopoliza lugares sociais de prestígio da 

“branquitude ” brasileira: vagas em universidades públicas, propagandas de TV e no cinema. 18

Nessas condições, numa leitura mais atenta, podemos perceber que, a partir da relativa 

restritiva “Está em curso uma proposta que aduba o terreno para incitação ao ódio racial no 

Brasil”, temos uma afirmação categórica do que é essa proposta, no discurso da revista. Dito 

de outro modo, na discursividade que se formula em VEJA, temos a produção de efeito de 

sentidos direcionados para uma memória já negativa sobre algo que ainda em curso. 

Ainda sobre a função da relativa restritiva nas gramáticas, de acordo com os 

gramáticos, é: 

“As restritivas, como o nome indica, restrigem, limitam, precisam a 
significação do substantivo (ou pronome) antecedente. São, por 
conseguinte, indispensáveis ao sentido da frase; e como se ligam ao 
antecedente sem pausa, dele não se separam, na escrita, por vírgula”. 
(CUNHA; CINTRA, 2007, p. 604, negritos nossos).   

   

Podemos depreender das palavras dos autores que, as relativas restritivas funcionam 

restringindo, limitando e precisando a significação do substantivo. Em outras palavras, o 

 Esse termo é utilizado por membros do Movimento Negro Unificado (MNU) e 18

pesquisadores envolvidos com temas como identidade racial, políticas de cotas, ações 
afirmativas etc., tal como, WEDDERBURN (2007).
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funcionamento da relativa restritiva é asfixiar, impor, institucionalizar o(s) sentido(s) para um 

referente, na tentativa de tornar esse(s) sentido(s) transparente(s) — para seus interlocutores. 

Diferente do que propõe os gramáticos, como apontamos logo acima, Pêcheux (2009 

[1975]), orienta-nos que a relativa determinativa é um fenômeno sintático que joga com dois 

“domínios de pensamentos”: um no campo da atualização e outro no campo da memória 

(PÊCHEUX, 2009 [1975]). Em outras palavras, no momento mesmo da formulação 

(intradiscurso) irrompe uma memória (interdiscurso) de algo que “é pensado antes, em outro 

lugar, independentemente” (PÊCHEUX, 2009 [1975]). Isto é, como nos diz Pêcheux (1975), 

um efeito discursivo ligado ao encaixe sintático (idem, ibidem). 

Segundo Pêcheux (1975), retomando Henry (1977), temos aí o que ele denomina de 

pré-construído. Dito de outra maneira, o pré-construído nos remete sempre a “uma 

construção anterior, exterior, mas sempre independente” (PÊCHEUX, 2009 [1975], p. 89). 

Desse modo, o que acontece no funcionamento de uma relativa restritiva é apagar, para o 

sujeito, a opacidade constitutiva no fio do discurso. Em outras palavras, a determinação 

referencial que acontece no modo de funcionamento da relativa restritiva, proposta nas 

gramáticas e pelos gramáticos, é um efeito de evidência produzido pela formação discursiva 

que a domina, desse modo, tem-se apenas uma ilusão de que os sentidos são restritos, 

limitados, precisos. Isso quer dizer, que, ao jogar com uma atualidade e uma memória, as 

relativas determinativas têm muito mais sentidos dispersos, mais efeitos de indeterminação 

dos sentidos do que precisão deles. Isto é, ao dizer que “Está em curso uma proposta que 

aduba o terreno para incitação ao ódio racial no Brasil”, temos uma afirmação categórica de 

que nunca houve nem incitação ao ódio racial, tampouco ódio racial no Brasil. No entanto, se 

está afirmação é verdadeira, o que podemos dizer de todos os confrontos entre escravizados e 

latifundiários no país? Esses confrontos aconteceram por que escravizados (índios e negros) e 

latifundiários viviam cordialmente, ou, por que, estes dominaram, escravizaram, 

marginalizaram e excluíram aqueles? Podemos compreender agora que as relativas restritivas 

são muito mais porosas de sentidos, do que deterministas deles. 

Ainda na continuação da sequência discursiva, podemos notar que “proposta” desliza 

para “projetos” (Lei de Cotas e Estatuto da Igualdade Racial), que desliza para “vagas” que 

desliza para “cotas”, mostrando o caráter opaco constitutivo do próprio funcionamento da 

relativa determinativa, do discurso de VEJA. Em outras palavras, temos nesse deslizamento de 
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sentidos, aquilo que Pêcheux (1969) conceituou de efeito metafórico (PÊCHEUX, 1969). 

Segundo Orlandi (2012a), retomando Pêcheux, o efeito metafórico “é o fenômeno semântico 

por uma substituição contextual, lembrando que este deslizamento de sentido entre x e y é 

constitutivo tanto do sentido designado por x e como por y (ORLANDI, 2012, p. 78). Em 

outros termos, esse efeito de transferência é constitutivo, tanto do processo de produção de 

sentidos, como de constituição do sujeito (idem).   

É importante retomar que, a relativa determinativa funciona impondo um sentido já 

negativo para os Projetos de Lei 73/99 (política de implementação de reserva de vaga em 

universidades federais) e 6264/2005 (Estatuto da Igualdade Racial), como, podemos notar na 

SD19: “uma proposta que aduba o terreno para incitação ao ódio racial no Brasil”. Nessa 

condições de produção do discurso, vão se textualizando outros efeitos de sustenção da cadeia 

parafrástica que regula o processo de produção de sentidos, nas matérias jornalísticas 

publicadas na revista VEJA, tais como: “consequências terríveis”, [instituição do racismo], 

[fim do mérito acadêmico] e [até a perda de uma exclusividade, da elite branca brasileira, de 

fazer propagandas e cinema na TV]. 

Para compreendermos melhor como se dá essa determinação dos sentidos sobre    

“cota”, em VEJA, vamos avançar mais um pouco e analisar outras SDs. 

SD20 - Além de pisotear a Constituição, tratando negros e brancos de  
forma desigual, a ideia de definir direitos com base na “raça” é um 
disparate científico e um equívoco histórico. Está sobejamente provado 
que raça, do ponto de vista biológico, não existe. Fundado pelo francês 
Joseph Arthur de Gobineau (1816-1882) na obra Ensaio sobre a 
Desigualdade das Raças Humanas, o chamado “racismo científico” 
inspirou a criação do apartheid e do nazismo — e foi implodido, 
cientificamente, na segunda metade do século passado. A única raça aceita 
hoje pela ciência é a raça humana. (VEJA, 12/07/2006, negritos nossos). 

Na SD20, em “a ideia de definir direitos com base na “raça” é um disparate 

científico e um equívoco histórico”, temos, na materialidade linguística, sujeito + verbo de 

ligação + objeto, um efeito de objetividade, na produção de efeitos de sentidos sobre “cota”, 

ou seja, “cota” é algo ruim porque “[trata] brancos e negros de forma desigual”, “é um 
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disparate científico e um equívoco histórico [que se compara ao nazismo e ao apartheid]”, 

“[pisoteia a Constituição]”. 

Segundo Orlandi (2002), 
“A determinação está na base do efeito de estabilidade do referente. Em 
nosso trabalho, é isto que chamamos a ilusão referencial: a que nos faz 
crer na objetividade da linguagem. É sobre o mecanismo da 
determinação que se assenta o efeito de evidência produzido pela 
ideologia e a consequente impressão de literalidade, o sentimento da 
unicidade do sentido permanente”. (ORLANDI, 2002, p. 305, negritos 
nossos) 

Esse efeito de objetividade, é característico daquilo que Mariani denominou de 

equação linguística (MARIANI, 1996; FERRARI, 2006). Em outras palavras, podemos 

depreender que a política de “cota”, no processo de produção de sentidos, em matérias 

jornalísticas na revista VEJA, é uma forma de punir os brancos e de beneficiar os negros, e 

assim, promover desigualdade entre eles, como se houvesse igualdade entre ambos. Esse 

efeito de objetividade, produzido pela escrita da revista, se dá no nível do pré-construído 

porque toma, por exemplo, que “todos conhecem a Constituição brasileira e, se não 

conhecem, deveriam conhecer”. Em outros termos, o discurso jurídico, científico e histórico 

aparece como já sempre lá, ou seja, evidente para todos. 

SD21 - O economista americano Thomas Sowell, pesquisador de políticas 
públicas da Universidade Stanford e negro, escreveu o livro Ação 
afirmativa ao Redor do Mundo, no qual conclui que estas políticas 
fracassaram em todos os países onde foram adotadas. (VEJA, 
12/07/2006, negritos nossos). 

 Em SD21, o discurso científico aparece novamente para sustentar o lugar já 

negativizado, no processo de produção do discurso sobre as políticas de ação afirmativas. 

Devemos dizer que esse discurso não vem de qualquer lugar, é um discurso formulado por um 

pesquisador de políticas públicas “e negro” da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos 

da América. Esse discurso diz que as “políticas [de cotas] fracassaram em todos os países em 

que foram adotadas”. Em outros termos, temos aí, o discurso sobre “cota”, produzindo efeito 

de sentidos de um discurso da “cota”, porque traz o discurso de um cientista negro (Thomas 
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Sowell), a partir de um lugar institucional privilegiado, a universidade. Todavia, em um 

trabalho de análise, devemos sempre nos questionar: por que esse cientista e não outros? Por 

que essa pesquisa e não outras? 

Orlandi (2002), em seu artigo O discurso naturalista, orienta-nos que uma das 

características de uma textualização considerada objetiva, é tornar o seu objeto transparente, 

“lisível”, ou seja, tornar o referente evidente (ORLANDI, 2002). Podemos dizer, que esse 

efeito de objetividade, tomado na instância da subjetividade e da individualização, significa  

uma tentativa de isolar, controlar o sentido de seu referente (idem, ibidem). 

Retomando as palavras de Orlandi (2002) citadas mais acima, a determinação do 

referente é uma maneira de controlar/impor os sentidos sobre um assunto. Isso acontece 

porque a ideologia produz um efeito de evidência sobre o referente, ou seja, o que a autora 

chama de “ilusão referencial”. Essa “ilusão referencial” produzida pelo assujeitamento 

ideológico, faz-nos acreditar na impressão de literalidade, de unicidade do sentido. 

Conforme o que nos orienta Orlandi (2002) sobre a determinação do referente, 

devemos dizer que, a maneira como em VEJA se encontra textualizada a política de reserva de 

vagas, funciona como uma espécie de equação linguística (MARIANI, 1996; FERRARI, 

2006), a saber: “cota” = terreno para incitação ao ódio racial no Brasil (SD19); “cota” = 

instituição do racismo no país (SD19); “cota” = demérito (SD19); “cota = tirar os privilégios 

da elite branca nas propagandas e cinema na TV (SD19); “cota” = inconstitucional (SD20); 

“cota” = disparate científico e equívoco histórico (SD20); “cota = criação do nazismo e do 

apartheid (SD20); “cota” = uma política que fracassou em todos os países onde foram 

adotadas (SD21). Em outras palavras, “cota” é uma política pública a se combater pela revista 

que “está do lado do Brasil”. 

   Nessas condições de produção, podemos dizer que a imagem que VEJA faz do 

referente “cota”, de um lugar já negativizado, é constitutivo de seu lugar institucional como 

imprensa de referência, de defender os valores da elite do país, porque, a política de reserva 

de vagas pode fissurar o status quo social e os sentidos de miscigenação, além de possibilitar  

a respiração de outros sentidos sobre o mesmo. Dito de outra maneira, começamos a 

compreender de que Brasil, a revista VEJA, está dizendo. 
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2.2.1.4 IA (D’) - Imagem que VEJA faz do que é um cotista e um não-
cotista


Começamos essa subseção de nosso trabalho, questionando-nos: de que forma é 

textualizada, a imagem que VEJA faz de um cotista e de um não-cotista, em suas matérias 

jornalísticas? Quais são os efeitos de sentidos funcionando no discurso jornalístico? Ou, dito 

mais especificamente, como funciona a produção de sentidos sobre cotista e não-cotista nas 

matérias jornalísticas de VEJA? Essas são perguntas que tentaremos responder nessa 

subseção, a fim de chegar as formações imaginárias que constitui o processo de produção de 

sentidos sobre o que seria um cotista e um não-cotista, nas reportagens de VEJA. 

Dito isso, vamos analisar as sequências discursivas recortadas. 

SD22 – Acontece que, para preencher todas essas vagas [50% cinquenta 
por cento], será necessário admitir alunos classificados entre os piores 
no vestibular. O matemático Renato Pedrosa, um dos coordenadores do 
vestibular da Unicamp, fez simulações com base na lei e concluiu: 
“Cotistas entrariam com notas até 25% mais baixas do que os 
aprovados apenas pelo mérito e não conseguiriam ter um bom 
desempenho ao longo do curso”. (VEJA, 4/3/2009, negritos nossos). 

Podemos depreender, da sequência discursiva acima, que há uma disputa por vagas 

(em universidades). Nessa disputa por um espaço nas universidades públicas, de acordo com o 

recorte, 50% (cinquenta por cento) das vagas nessas instituições serão preenchidas por alunos 

cotistas com notas 25% (vinte cinco por cento) mais baixas do que “alunos aprovados por 

mérito”. Esses alunos cotistas estão entre os piores do vestibular, por isso, “não conseguiriam 

ter um bom desempenho ao longo do curso”. Dito de outro modo, temos aí a produção de 

efeitos de sentidos que se relaciona contraditoriamente entre o dizível e o não-dito. Isto é, 

falar sobre, negar, silenciar o outro é condição indispensável para afirmação do mesmo 

(MARIANI, 1996). Desse modo, dizer que há “alunos piores”, é condição fundamental para 

construção imaginária de que há alunos melhores, ou seja, “aprovados apenas pelo mérito”, 

como se houvesse uma luta do Bem contra Mal. 

Segundo Mariani (1996), “estar no campo do Mesmo é estar partilhando, 

simbolicamente, os valores do Bem” (MARIANI, 1996, p. 91). Em outras palavras, o discurso 
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jornalístico, na tentativa de impor/direcionar/silenciar/determinar sentidos, está trabalhando 

na sustentação/legitimação de uma construção imaginária do que é “bom” ou “ruim” numa 

sociedade capitalista. Isto é, temos socialmente uma memória (ilusória) do que é considerado 

“bom” e do que é considerado “ruim”, ou seja, o interdiscurso determinando o intradiscurso 

(ORLANDI, 2012a). Temos aí o dizer atualizado (piores alunos/melhores alunos), 

sustentando-se numa memória discursiva daquilo que seria “pior aluno e melhor aluno”. Ou, 

como nos diz Mariani (1996), “o discurso jornalístico está permanentemente evocado um 

modelo de sociedade e de sujeito de direito” (MARIANI, 19996, p. 92). 

SD23 – Pelas estimativas, se aprovado como está, o projeto beneficiaria 
efetivamente 75000 brasileiros, a metade dos calouros que entra nas 
universidades a cada ano. Tais vagas seriam destinadas preferencialmente 
a negros, pardos e índios. Esse contingente, é de presumir – pois do 
contrário não faria sentido ter cotas -, é menos preparado 
academicamente do que dezenas de milhares de estudantes rejeitados 
pela simples razão de terem nascido brancos e de pais que suaram a 
camisa para galgar um degrau mais alto na pirâmide social brasileira. 
(VEJA, 04/3/2009, negritos nossos). 

Em SD23, podemos perceber que os efeitos de sentidos de Bem e Mal sobre cotistas e 

não-cotistas se mantêm. É possível compreender isso no fio do discurso, pois, os cotistas 

estão sempre sendo discursivizado como contraventores da lei, ao passo que os não-cotistas 

são aqueles que respeitam e obedecem a lei. 

Os cotistas são “negros, pardos e índios”, ou seja, um “contigente” de pessoas “menos 

preparadas academicamente”, ao passo que os não-cotistas são “estudantes”. Os efeitos de 

sentidos são de que cotistas não estudam, não têm mérito para ingressar nas universidades e 

seus pais não trabalham o suficiente para ascender socialmente, diferente dos não-cotistas, 

como podemos perceber em “milhares de estudantes rejeitados pela simples razão de terem 

nascido brancos e de pais que suaram a camisa para galgar um degrau mais alto na 

pirâmide social brasileira”. Em outras palavras, temos efeitos de sentidos supervalorizando 

uma cultura ocidental europeia colonialista, na medida em que coloca que só os brancos 

trabalha(ram), só os brancos estudam e por isso eles têm o direito (pelo mérito próprio deles) 

de desfrutar de todas as vagas nas universidades públicas federais. Isto é, “há sempre uma re-
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inscrição de elementos do interdiscurso do Mesmo nas diferentes variedades de discurso 

jornalístico ao mesmo tempo em que produz uma recusa sistemática do Outro” (MARIANI, 

1996, p. 92-93). 

SD24 – Como explicar a um aluno classificado na 65ª posição num dos 
vestibulares mais concorridos do país que sua vaga será ocupada pelo 
milésimo colocado no mesmo concurso? É esse tipo de distorção que 
ocorrerá nas universidades brasileiras, caso as cotas sejam adotadas na 
proporção em que prevê o projeto que tramita no Senado. Os números 
vêm de um estudo feito pela Universidade de São Paulo. O perigo é pôr 
em xeque o reconhecimento individual. Nos Estados Unidos, onde as 
cotas já foram julgadas inconstitucionais, as ações afirmativas ferem 
menos esse princípio. (VEJA, 4/3/2009, negritos nossos). 

SD25 - Para preencher todas as vagas reservadas, as universidades 
precisarão aprovar candidatos com notas baixas. Para os que são 
preteridos, como o gaúcho Getúlio Ost, 18 anos, fica a frustração. 
“Consegui uma boa nota no vestibular, mas meu esforço não valeu de 
nada”, diz ele, que perdeu a vaga na Universidade do Rio Grande do 
Sul para um cotista. (VEJA, 04/03/2009, negritos nossos). 

SD26 – A nota alta não bastou. O gaúcho Getúlio Ost teve ótimo 
desempenho no vestibular da UFRGS, mas ficou sem a vaga: “estudei 
muito, mas perdi meu lugar para um cotista”. (VEJA, 04/03/2009, 
negritos nossos). 

SD27 – O Brasil tem hoje 2.341 instituições de ensino superior, públicas e 
privadas. Desse total, apenas 59 serão afetadas pela Lei de Cotas – além 
das federais, projeto inclui alguns cursos técnicos de ensino médio ou 
profissionalizantes ligados ao Ministério da Educação. Em termos 
absolutos, é bem pouco. Ocorre que, juntamente com as universidades 
públicas estaduais, as federais são a mais importante usina de descobertas 
científicas, conhecimento e pesquisa do Brasil. Vêm delas, por exemplo, 
86% dos artigos científicos publicados internacionalmente, segundo dados 
recentes. Das dez instituições que mais emitiram pedido de patente entre 
2004 e 2008, quatro delas eram universidades públicas – duas federais e 
duas estaduais. Nenhuma particular entrou no ranking. Isso só é possível 
porque é para elas que conflui a elite cultural, acadêmica, intelectual – 
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e, sim, quase sempre econômica também – do país. Agora, a Lei de Cotas 
poderá desviar esse curso. Em vez de ir para os alunos mais 
preparados, quase sempre egressos de escolas particulares, metade das 
vagas caberá aos menos preparados, vindos do deficiente ensino público. 
(VEJA, 29/08/2012, negritos nossos). 

  A partir das SDs 24, 25, 26 e 27, é possível depreender o porque do cotista ser 

discursivizado sempre no lugar de contraventor, ou seja, no lugar daquele que infringem os 

padrões estabelecidos na sociedade capitalista. Isto é, as vagas nas universidades “pertecem” 

“a elite cultural, acadêmica, intelectual e econômica do país”. Em outras palavras, a 

burguesia brasileira se negar a dividir o espaço acadêmico com a classe trabalhadora 

brasileira. Dito mais especificamente, para a burguesia brasileira, a classe trabalhadora do 

país, composta de negros, pardos e índios, por não fazer parte da “elite cultural, acadêmica, 

intelectual e econômica do país”, ela é menos preparada para ingressar nas universidades 

públicas federais. Esse lugar, como notamos no fio do discurso, é o espaço da burguesia, 

como podemos ver nos recortes a seguir: “Como explicar a um aluno classificado na 65ª 

posição num dos vestibulares mais concorridos do país que sua vaga será ocupada pelo 

milésimo colocado no mesmo concurso?”, SD24; “Consegui uma boa nota no vestibular, 

mas meu esforço não valeu de nada”, diz ele, que perdeu a vaga [que deveria ser dele] na 

Universidade do Rio Grande do Sul para um cotista”, SD25; “estudei muito, mas perdi meu 

lugar para um cotista” SD26; “Em vez de ir para os alunos mais preparados, quase sempre 

egressos de escolas particulares, metade das vagas caberá aos menos preparados, vindos do 

deficiente ensino público”, SD27. Temos aí efeitos de sentidos de propriedade, ou seja, o 

espaço acadêmico brasileiro pertence a elite do país, e essa elite não pretende compartilhar 

esse espaço com os trabalhadores e trabalhadoras do país, por considerá-los despreparados 

para frequentarem os espaços privilegiados socialmente, como as universidades públicas 

federais do país. 

O que estamos tentando colocar, é que, ao ocupar o lugar de imprensa de referência, 

VEJA faz circular um discurso, em que seus efeitos evidenciam ilusoriamente um espaço 

dicotomizado, ou seja, um espaço de luta do Bem contra o Mal. Dito diferentemente, cria-se 

um espaço de disputa de valores cristão, de respeito à propriedade, de manutenção da ordem 

social e dos bons costumes, contra uma ameaça de rompimento desses mesmos valores 
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considerados como de Bem. Isto é, tenta-se regular, estabilizar e homogeneizar a ordem 

vigente como um modelo para todos seguir,  impossibilitando assim o surgimento de novos 

sentidos sobre o que seria um cotista e um não-cotista. 

Em outro recorte temos:  

SD28 – Algumas das maiores e mais vergonhosas tragédias da história foram 
plantadas, cultivadas e colhidas pelo ódio racial produzido por políticas 
racistas — a escravidão, o holocausto e o apartheid. É ingênuo pensar que o 
progresso social se acelera quando o estado inverte o sinal de modo que um 
grupo racial historicamente derrotado possa, finalmente, triunfar sobre 
seus algozes. Isso produz mais ódio. (VEJA, 4/3/2009). 

Na SD28, temos efeitos de sentidos de revanche, de disputa puramente condicionada 

pelo ódio. Apaga-se toda historicidade de luta por melhores condições de vida da classe 

trabalhadora, para tentar naturalizar um espaço de guerra, de vingança, de ódio. Coloca-se 

ainda o negro brasileiro e africano, o índio e o judeu como “grupo racial historicamente 

derrotado”. Isto é, se há derrotados, há triunfantes. Temos aí uma memória de colonização, de 

nazismo e de segregação como vencedores de algo, que mesmo o discurso de Bem, ou seja, de 

respeito ao direito aos direitos humanos, abomina. 

Desta forma, entendendo que o interdiscurso determina o intradiscurso (ORLANDI, 

2012a), podemos dizer que é possível compreender que, a produção de efeitos de sentidos 

determina que os cotistas, descendentes de populações escravizadas no Brasil, são os alunos 

sem mérito, “os alunos despreparados”, os derrotados com sede de vingança, na medida em 

que, seus “algozes”, isto é, os cidadãos de bem, os cristão, os sujeitos de direitos, são os 

brancos latifundiários, proprietários de terras, “os alunos mais preparados”, “a elite cultural, 

acadêmica, intelectual e econômica do país”. Dito de outro modo, a negação/silenciamento 

do Outro (Mal) é condição fundamental para afirmação do Mesmo (Bem) (MARIANI, 1996), 

isto é, denominar sempre negativamente um cotista, é condição determinante para 

“ressuscitar” uma memória de tempos de colonização daqueles que tinham fé, rei e lei e dos 

que eram considerados “bestas”, ou seja, o diferente. 
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2.3 O funcionamento da adversativa “mas” no discurso sobre “cota” 
na revista VEJA


O novo presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira — INEP, um dos órgãos mais importantes do país em se tratando de educação, 

Marcus Vinícius Rodrigues, disse, em sua posse, no dia 24 de janeiro de 2019, que uma de 

suas ações a frente da instituição é acabar com a “postura ideológica”, das provas do Exame 

Nacional de Ensino Médio — ENEM. Marcus Vinícius Rodrigues falou que as questões do 

ENEM devem priorizar “o que é realmente necessário”, como, “medir o conhecimento, 

respeitar nossas crianças e respeitar nossos adolescentes ”. O dizer do novo presidente do 19

INEP, como ele mesmo afirma, articula-se com os ideais do presidente eleito, Jair Messias 

Bolsonaro. Isto é, para o “novo governo ”, é preciso acabar com o caráter ideológico da/na 20

educação. Dito de outro modo, para esse “novo governo”, é possível fazer educação sem 

ideologia. Não à toa, a base governista do presidente do Brasil era favorável ao projeto de lei 

que foi arquivado, denominado de Escola sem Partido. 

Retomamos esse dizer do presidente do INEP, porque há um imaginário de que é 

possível estar num mundo sem ideologia. Mas, para se estar no mundo, é preciso estar no 

simbólico. Ou, como nos diz Orlandi (2012a), “a entrada no simbólico é irremediável e 

permanente” (ORLANDI, 2012a, p. 09). E se estamos no simbólico, estamos imerso na 

ideologia. 

Ainda de acordo com Orlandi (2012c), “sujeito e sentido são constituídos pela ordem 

significante na história. E o mecanismo de sua constituição é ideológico” (ORLANDI, 2012c, 

p. 145). Em outras palavras, não há sujeito sem história, logo, não há sujeito sem ideologia. 

Desse modo, é impossível pensar em educação sem viés ideológico. Essa tentativa de negar a 

ideologia é, como nos orienta Pêcheux (2009 [1975]), um efeito ideológico, ou seja, o 

esquecimento 1. 

Trouxemos essa breve introdução porque, ao analisar o funcionamento da conjunção 

adversativa coordenativa “mas” nessa subseção, procuraremos mostrar que o caráter 

 Portal G1. Fernanda Calgaro, 24/01/2019, às 12h19 minutos.19

 É preciso dizer que, ao denominarmos “novo governo”, estamos fazendo em comparação ao 20

governo anterior e não a novas práticas de governar.
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ideológico é constitutivo da própria produção humana. E, a partir do quadro teórico 

metodológico da Análise de Discurso, é possível descrever como funciona a ideologia nos 

aspectos considerados mais formais, como é o caso da conjunção coordenativa adversativa em 

questão. 

Antes de qualquer coisa, é preciso salientar que o dizer do presidente do INEP e do 

presidente do Brasil não é algo novo, há uma memória discursiva que sustenta esse dizer, 

como, por exemplo, o “discurso naturalista ” do século XIX no Brasil, que se marca por um 21

efeito de objetividade, de determinação dos sentidos. Em outras palavras, esse discurso de que 

é possível estar num mundo sem ideologia, no qual todos os sentidos são evidentes, é, de certa 

forma, “originário” do discurso científico-positivista, sempre considerado um dizer 

transparente, objetivo, sem falhas. No entanto, como nos diz Thomas Hebert (2010 [1966]), 

“toda ciência é, antes de tudo, a ciência da ideologia com a qual ela rompe. Logo, o objeto de 

uma ciência não é um objeto empírico, mas uma construção” (HEBERT, 1966, Apud, 

HENRY, 2010, p. 15). Isto é, a transparência de sentidos é apenas um efeito ideológico. 

Podemos dizer que esse efeito de objetividade, de determinação, de transparência de 

sentidos, é o que sustenta o imaginário de gramáticos ao produzirem as gramáticas 

normativas. Nessas condições, Dubois (1994), em seu Dictionnaire de Linguistique, descreve 

conjunção da seguinte maneira: 

“La grammaire définit la conjonction comme un mot invariable qui sert à 
mettre en rapport deux mots ou groupes de mots de même fonction dans 
une même position, ou bien deux proposition de même fonction ou de 
fonctions différentes. On réunit ainsi sous la même dénomination deux 
types de mots qui jouent le rôle de connecteurs ou d’articulation logique 
du discours. 
Les conjonctions de coordination joignent des mots, des groupes de 
mots, des phrases: les principales sont mais, ou, donc, et, or, ni, 
car ” (DUBOIS, 1994, p. 167-168).   22

 ORLANDI, 2002.21

 “A gramática define la conjunção como uma palavra invariável que serve para pôr em 22

relação duas palavras ou grupos de palavras de mesma função em uma mesma proposição, ou 
seja, duas proposições de mesma função ou de funções diferentes. Reune-se assim sobre a 
mesma denominação dois tipos de palavras que desempenham o papel de conectores ou de 
articulação lógica do discurso.  
As conjunções coordenativas juntam palavras, grupos de palavras, proposições ou frases: as 
principais são mas, ou, então, e, entretanto, nem, porque” (DUBOIS, 1994, p. 167-168, 
Tradução nossa).
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Conforme Dubois (1994), a conjunção é uma palavra invariável que serve para pôr em 

relação duas palavras ou grupos de palavras de uma mesma função e uma mesma posição, 

assim como duas proposições de mesma função ou de funções diferentes. O autor continua, 

dizendo que as conjunções desempenham o papel de conectores ou de articulação lógicas do 

discurso. De acordo com Dubois (1994), as conjunções coordenativas tem o papel de juntar 

palavras, grupos de palavras e frases. Em outras palavras, para os gramáticos, o sentido das 

conjunções e conjunção adversativa coordenativa são dadas a priori, ou seja, elas têm caráter 

objetivo em seu funcionamento gramatical. Isto é, temos aí, a língua tratada em seu caráter 

mais formal. 

Ainda nessa mesma linha de pensamento, Cunha e Cintra (2007) conceituam as 

conjunções como “vocábulos gramaticais que servem para relacionar duas orações ou dois 

termos semelhantes da mesma oração, [sendo que, as adversativas] ligam dois termos ou duas 

orações de igual função, acrescentando-lhes, porém, uma ideia de contraste” (CUNHA; 

CINTRA, 2007, p. 579-580). Temos aí, novamente, a produção de efeito de sentidos de 

objetividade, de determinação e institucionalização dos sentidos sobre a função das 

conjunções e da conjunção adversativa coordenativa, especificamente. 

Orlandi (2012c), ao dizer que é possível trabalhar questões de língua(gem), tanto 

enquanto ordem, como organização, aponta-nos caminhos bastante fluídos para compreensão 

de ambiguidades no campo dos estudos de linguagem. Em outras palavras, trabalhar a ordem 

da língua, significa reconhecer a materialidade da língua e da história. Enquanto, trabalhar a 

organização da língua, significa conceber a língua de maneira logicista, ou seja, empirista ou 

idealista (ORLANDI, 2012c). Em nosso trabalho, buscamos compreender a língua(gem) 

enquanto ordem, sujeita a falhas e ambiguidades. 

Orlandi (1981), em seu artigo Funcionamento e discurso, ao apresentar o poema de 

Adélia Prado: “Minha mãe cozinhava exatamente: arroz, feijão roxinho, molho de batatinhas, 

Mas cantava”, orienta-nos que não é possível dar conta do sentido da conjunção adversativa 

coordenativa, a partir de uma análise linguística imanente, porque devemos referi-la ao 

conjunto de discursos possíveis a partir de um estado definido das condições de produção do 

discurso (ORLANDI, 1981, p. 115). 
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O que estamos falando, é que partimos do princípio de que há um real da língua 

(incompletude) e um real da história (contradição). Deste modo, a Analise do Discurso rompe 

com os ideais logicista/formalista/sociologicista de se pensar a língua(gem). Isto é, para nós, 

qualquer ciência e/ou disciplina é perpassada pela ideologia, pelo imaginário desde sua 

constituição. Assim, acreditamos que a ideologia é uma forma de resistência as rupturas de 

valores estabelecidos, mas também a possibilidade de transformação desses mesmos valores.   

Ora, se consideramos que o funcionamento da língua se constitui histórico-

ideologicamente, estamos considerando “a linguagem como lugar de debate, de 

conflitos” (ORLANDI, 2011 [1981], p. 115). Dito diferentemente, mais do que simplesmente 

formalidade, objetividade e transparência na língua, devemos concebê-la como um lugar de 

disputa pelos sentidos. Para compreender esse espaço de disputa, é preciso conceber o caráter 

ideológico da linguagem. Isto é, precisamos compreender como se dá os processos de 

domesticalização de sentidos nos modelos logicistas/deterministas. 

Desse modo, se estamos dizendo que está no simbólico, é estar na ideologia, como 

poderíamos compreender e descrever esse caráter ideológico na ciência, nas disciplinas, na 

linguagem? Ou, dito mais especificamente, como é possível compreender e descrever a 

questão ideológica no funcionamento discursivo da conjunção coordenativa adversativa no 

discurso sobre “cota”, em matérias jornalísticas publicadas na revista VEJA, na medida em 

que os gramáticos afirmam que seu funcionamento é lógico, transparente, natural? 

O que podemos dizer, é que, do ponto de vista da Análise de Discurso, no 

funcionamento discursivo, pensamos o formal da linguagem sem nos esquecermos que as 

condições de produção, o sujeito, o inconsciente, a ideologia constituem todo o dizer a ser 

analisado. 

Feitas essa breves considerações, gostaríamos agora de analisar a sequência discursiva 

recortada. 

SD29 – Nas próximas semanas, deverá ser votado no Senado um projeto 
que, já aprovado na Câmara dos Deputados, implanta o sistema de cotas 
raciais nas 55 universidades federais brasileiras. Essas instituições ficarão 
obrigadas a reservar 50% de suas vagas para alunos egressos de escolas 
públicas. Dentro desse universo de cotistas, negros, pardos e índios serão 
os principais beneficiados: terão garantidos um número de vagas 
proporcional à sua representação demográfica em cada estado. O projeto 
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visa a ampliar a presença desses grupos étnicos e raciais no ensino 
superior. O objetivo é justo. Negros, pardos e índios, em especial são os 
mais pobres, têm pouca ou nenhuma chance de se equiparar social e 
economicamente aos brancos sem que se lhes abram maiores 
oportunidades na vida. Mas, essa questão é complexa e não se esgota 
em sua justeza. Há fortes razões para acreditar que transformar o projeto 
em lei da maneira como ele chegou ao Senado, vindo da Câmara dos 
Deputados, pode ser contraproducente, ilógico e ruinoso para todos os 
brasileiros, inclusive e principalmente aqueles que o texto da lei visa 
beneficiar. (VEJA, 4/3/2009, negritos nossos). 

Em SD29, podemos observar que existe um projeto de lei que foi aprovado na Câmara 

dos Deputados e enviado para ser apreciado e votado no Senado. Esse projeto tem como 

objetivo implantar “o sistema de cotas raciais nas 55 universidades federais brasileiras”. 

Com o “sistema de cotas raciais”, as universidades deverão reservar 50% (cinquenta por 

cento) de suas vagas para “alunos egressos de escolas públicas”. Entre esses alunos de 

escolas públicas, “negros, pardos e índios serão os principais beneficiados”, porque, segundo 

o recorte, o número de vagas será distribuído proporcionalmente, de acordo com a 

representação demográfica de cada um desses grupos étnico-raciais. 

Ainda de acordo com a sequência discursiva em questão, o projeto busca aumentar a 

presença de negros, pardos e índios nas instituições de ensino público superior no Brasil, 

porque sem a interferência do Estado, essas pessoas continuarão excluídas sócio-

economicamente. Dessa forma, a implementação do “sistema de cotas raciais” é justa. Até 

esse momento, temos a produção de efeitos de sentidos de consenso sobre a implementação 

do “sistema de cotas raciais” no país. No entanto, como podemos observar em SD29, a 

conjunção adversativa coordenativa impõe uma ruptura no fio do discurso, na medida em que 

coloca que esse mesmo projeto de lei também é injusto, porque há “coisas-a-saber”. Assim, a 

partir da conjunção adversativa coordenativa “mas”, o efeito de sentido de consenso, de 

justiça, na implementação do “sistema de cotas raciais”, desloca-se para um efeito de sentido 

de contrassenso, de injustiça, de absurdo. 
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O que estamos dizendo é que ao irromper a conjunção adversativa coordenativa “mas” 

no fio do discurso, podemos depreender que há uma ruptura entre a parte A  (a 23

implementação do sistema de cotas raciais é justa) e a parte B (a implementação do sistema de 

cotas raciais é injusta). Deste modo, consoante Mariani (1996), podemos dizer que a parte B 

se constitui no campo do Mesmo e a parte A se constitui no campo do Outro (MARIANI, 

1996). Em outras palavras, a utilização da conjunção adversativa coordenativa marca um 

confronto ideológico entre a ruptura dos padrões estabelecidos (parte A) e a manutenção do 

status quo social (parte B). 

Nessas condições, podemos dizer que, diferente do discurso logicista que circula nas 

gramáticas, de que as conjunções e a conjunção adversativa coordenativa tem um sentido/

função dado a priori, Orlandi (2011 [1981]), orienta-nos que as marcas formais (linguísticas) 

podem nos indicar o caráter ideológico de um discurso (ORLANDI, 2011 [1981]). Dito de 

outro modo, é, a partir dessas marcas formais, que podemos dizer, que em nosso trabalho, é 

possível compreender o funcionamento discursivo da conjunção adversativa coordenativa 

“mas” e sua produção de efeitos de sentidos no discurso sobre “cota”, em matérias publicadas 

na revista VEJA. 

Gostaríamos de pontuar que, o projeto de lei é para alunos egressos de escolas 

públicas e as vagas serão reservadas de acordo com a proporção demográfica de cada lugar. 

Isto é, o projeto de lei pode até especificar negros, pardos e índios (pobres), mas isso não 

exclue os brancos (também pobres). Dessa forma, podemos supor que, na região nordeste, em 

que 70,1% (setenta vírgula um por cento) da população se declaram afrodescendentes, a 

proporção de negros e pardos ingressando em universidades públicas federais pode ser maior 

do que a de brancos que é de 29,7% (vinte e nove vírgula sete por cento). Diferente disso, no 

sul do país, poderemos ter mais brancos (83,6% — oitenta e três virgula seis por cento) 

ingressando nas universidades públicas federais do que afrodescendentes (15,6% — quinze 

virgula seis por cento) . Desse modo, devemos nos questionar: que sentidos são silenciados e 24

que sentidos são regulados/institucionalizados na produção discursiva sobre cotas raciais? Em 

 Gostaríamos de dizer que ao falar parte A e parte B, estamos apenas buscando uma maneira 23

metodológica de explicitar o funcionamento da conjunção adversativa coordenativa na 
produção de efeitos de sentidos sobre “cota”.

 Dados colhidos em: https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/24

indicadoresminimos/tabela1.shtm acessado em 27/01/2019 às 20:57.
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outros termos, por que abordar apenas o aspecto racial, na medida em que a abrangência do 

projeto de lei perpassa o próprio aspecto racial? Nossa hipótese é que, a partir da inserção da 

conjunção adversativa coordenativa “mas” no fio do discurso, temos, discursivamente, o 

momento mesmo em que se marca a luta de classes. É preciso dizer, que esse caráter material 

do sentido  (PÊCHEUX, 1975), é mascarado justamente pelo efeito de evidência de que o 25

“sistema de cotas raciais” é racismo, injustiça, demérito. Com isso, produz-se um efeito de 

sentidos de que o país (democrático, miscigenado, homogêneo) está ameaçado por questões 

identitárias,  ao mesmo tempo em que silencia os sentidos sobre a real luta do proletariado 

brasileiro. Isto é, a luta de classes.    

Nessas condições de produção, podemos dizer que a conjunção adversativa 

coordenativa “mas” tem sua função lógica, como discursivizada nas gramáticas normativas, 

assim como, um funcionamento discursivo, capaz de irromper os sentidos sobre a luta de 

classes. Dito de outro modo, a conjunção adversativa coordenativa serve de base no processo 

de produção do discurso sobre a implementação do sistema de cotas, permitindo, como 

dissemos mais acima, compreender o caráter ideológico de uma produção textual, mostrando 

que é possível, a partir de marcas formais, reconstruir a forma que o mesmo se representa, 

assim como representa o outro, nas relações de classe características de uma uma formação 

social dada. 

     

2.4 Formação discursiva e produção de efeitos de sentidos 
sobre “cota” 

Na subseção anterior, ao analisarmos a conjunção coordenativa adversativa “mas”,  

deixamos como hipótese que, ao dizer “sistema de cotas raciais”, temos uma produção de 

efeitos de sentidos filiada a um já-dito sobre as relações raciais no Brasil (e também no 

mundo), ao mesmo tempo em que apaga para o sujeito as relações de classe estabelecidas 

sócio-economicamente. Colocar o “sistema de cotas raciais” como uma nova forma de 

racismo (racismo às avessas), injustiça, ou seja, como algo a se combater no país, é sustentar 

o discurso liberal de que “todos são iguais perante a lei”, produzindo desta forma “o 

 Iremos trabalhar mais esse conceito na próxima seção.25
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apagamento das diferenças constitutivas dos lugares distintos”, reduzindo seu interlocutor ao 

silêncio (ORLANDI, 2007, p. 41). 

Conforme Pêcheux (1975), é pela ideologia que se designa “o que é e o que deve 

ser” (PÊCHEUX, 2009 [1975], p. 146). Em outras palavras, é pela ideologia que se marca a 

evidência de sentidos, na qual ““todo mundo sabe” o que é um soldado, um operário, um 

patrão, uma fábrica, uma greve etc” (idem, ibidem). As palavras e as coisas, enquanto 

evidência de sentidos, constituem-se como se fossem sempre já coladas umas nas outras, 

apagando sua historicidade constitutiva. Isto é, dizer “sistema de cotas raciais” enquanto 

racismo (às avessas), injustiça, inconstitucional é filia-se a certas memórias e apagar outras. 

Em outros termos, “sistema de cotas raciais” enquanto racismo e injustiça é uma afronta às 

relações sociais jurídico-ideológicas, ou seja, uma afronta/ameaça ao mundo semanticamente 

estável de alguns sujeitos de direito. 

De acordo com Pêcheux (1975), a evidência do sentido se dá no momento mesmo da 

formulação, ou seja, o sujeito, interpelado ideologicamente, absorve-esquece o interdiscurso 

no intradiscurso. Em outras palavras, no campo da atualização (intradiscurso), naturaliza-se 

certos dizeres, ao mesmo tempo em que apaga-se, silencia-se outros dizeres que o constitui 

histórica-ideologicamente (PÊCHEUX, 2009 [1975]). Desse modo, dizer “sistema de cotas 

raciais” é filia-se a um já-dito de que [todos sabem que a princesa Isabel libertou todos os 

escravizados, logo, somos todos iguais, sem distinção, independente das condições dessa 

“libertação”]. Temos aí uma memória presentificada, produzindo seus efeitos de sentido. Em 

outros termos, ao dizer “sistema de cotas raciais”, temos um pré-construído, funcionando 

como “algo que todo mundo sabe”, isto é, “todo mundo sabe que o sistema de cotas raciais é 

racismo, inconstitucional e injusto”. 

Segundo Pêcheux (1975), o caráter material do sentido é mascarado por sua evidência 

transparente para o sujeito (PÊCHEUX, 2009 [1975]). Dito de outro modo, essa transparência 

de sentido se dá pela dependência constitutiva do que Pêcheux chama de “o todo complexo 

das formações ideológicas”. 

Para Pêcheux (1975), 

  
“o sentido de uma palavra, de uma expressão, de uma proposição etc., não 
existe “em si mesmo” (isto é, em sua relação transparente com a literalidade 
do significante), mas, ao contrário, é determinado pelas posições ideológicas 
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que estão em jogo no processo sócio-histórico no qual as palavras, 
expressões e proposições são produzidas (isto é, reproduzidas)” (PÊCHEUX, 
2009 [1975], p. 146).  

 O que podemos depreender das palavras de Pêcheux, é que a posição sustentada pelo 

sujeito determina o sentido de suas palavras, expressões e proposições conforme às formações 

ideológicas que o constitui. 

Conforme Pêcheux e Fuchs, as formações ideológicas são um conjunto complexo de 

atitudes e de representações que não são nem “individuais” nem “universais”, mas que se 

relacionam mais ou menos diretamente a posições de classe em conflitos umas com as outras 

(PÊCHEUX; FUCHS, 2010 [1975], p. 161-170). Esses autores, tomando o materialismo 

histórico como base, orienta-nos que os Aparelhos Ideológicos de Estado são os lugares em 

que se constituem a luta de classe. Continuam dizendo que, as posições políticas e ideológicas 

em confronto (constante) se organizam em formações denominadas formações ideológicas, 

nas quais mantêm entre si relações de antagonismo, de aliança ou de dominação (idem, 

ibidem). 

Deste modo, ao tomar a maneira como é discursivizada a palavra “cota” nas matérias 

jornalísticas de VEJA, assim como nos dois manifestos  já citados aqui na primeira parte de 26

nosso trabalho, podemos começar a compreender essa relação entre ideologia-sujeito-palavra-

coisa. Em outras palavras, a disputa pela determinação do sentido de “cota” se dá pela posição 

que o sujeito sustenta seu dizer, a saber: a) temos “cota” enquanto ameaça aos valores 

estabelecidos e manutenção do status quo social; b) Assim como, “cota” como uma forma de 

inclusão sócio-étnico-racial. Isto é, podemos supor que o discurso jornalístico sobre “cota”, 

comporta, duas ou várias formações discursivas interligadas que determina o que pode e deve 

ser dito (PÊCHEUX; FUCHS, 2010 [1975]). 

Segundo Pêcheux (1975), as formações discursivas são: 

“aquilo que, numa formação ideológica dada, isto é, a partir de uma posição 
dada numa conjuntura dada, determinada pelo estado da luta de classes, 
determina o que pode e deve ser dito (articulado sob a forma de uma arenga, 

 https://www1.folha.uol.com.br/folha/educacao/ult305u18773.shtml26
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de um sermão, de um panfleto, de uma exposição, de um programa 

etc.)” (PÊCHEUX, 2009 [1975], p. 147).   

  O que podemos compreender das palavras de Pêcheux, é que os dizeres (palavras, 

expressões, proposições) recebem seus sentidos das formações discursivas nas quais são 

produzidas. Desse modo, podemos dizer que “os indivíduos são “interpelados” em sujeitos-

falantes (em sujeitos de seu discurso) pelas formações discursivas que representam "na 

linguagem” as formações ideológicas que lhes são correspondentes” (PÊCHEUX, 2009 

[1975], p. 147). Assim, retomando nosso trabalho, podemos dizer que a palavra “cota” (ou 

qualquer outra) não tem um sentido que lhe é própria, por isso, é possível remetê-la a 

memórias antagônicas no fio do discurso. 

Nessas condições de produção, gostaríamos de analisar alguns recortes a fim de chegar 

a(s) formação(ões) discursiva(s) que domina(m) o discurso sobre “cota” nas matérias 

jornalísticas da revista VEJA. 

SD30- O sistema de cotas raciais foi uma promessa de campanha do 
presidente Lula. Embora já encampado pelas universidades, a lei que o 
regulamenta espera aprovação no Congresso, junto com outra lei 
temerária que institucionaliza o cisma racial no país: o Estatuto da 
Igualdade Racial. Caso os dois projetos sejam aprovados, metade das 
vagas nas universidades federais terá de ser preenchida por negros. O 
mérito acadêmico fica em segundo plano. Também haverá cotas para 
negros no funcionalismo público, nas empresas privadas e até nas 
propagandas da TV. (VEJA, 6/6/2007, negritos nossos). 

SD31 – A África do Sul viveu décadas de turbulência e esfacelamento da 
sociedade após instituir, em 1948, o apartheid, que segregava os negros. 
A nova Constituição, 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 em cargos públicos 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 uma sociedade funcionar perfeitamente, 

�95



o melhor sistema é distribuir as vagas na universidade e os empregos 
públicos com base puramente no mérito individual. (VEJA, 06/6/2007, 
negritos nossos). 

SD32 – A primeira e mais grave reflexão a fazer é se o papel das 
universidades federais deve passar a ser o de reparar injustiças históricas. 
Se for isso, há que se ter em mente que se trata de uma mudança radical. 
As universidades existiram desde sempre para produzir conhecimento. A 
produção de conhecimento de qualidade só é possível em ambientes 
de porta de entrada estreita e com rígido regime de mérito. É o 
contrário do que propõe o sistema de cotas em votação no Senado. Se ele 
for aprovado, metade dos calouros terá acesso à universidade usando 
como passaporte de entrada o vago e cientificamente desacreditado 
conceito de raça. Adeus ao mérito individual. Com ele se despedem 
também a produção de conhecimento e o avanço acadêmico. Deve haver 
formas menos destruidoras de reparar injustiças históricas. (VEJA, 
04/3/2009, negritos nossos). 

  

Podemos depreender das SDs 30, 31 e 32, que o sistema de cotas no Brasil é uma 

proposta de política pública do Partido dos Trabalhadores — PT, mais especificamente, da 

época do mandato do presidente Luís Inácio Lula da Silva. Esse modo de política pública 

também já foi adota em outro país, a África do Sul. No fio do discurso compreendemos que o 

sistema de cotas é sempre-já discursivizado como uma política de governo fracassada e, desse 

modo, não deveria ser adotada pelo governo brasileiro, na medida em que a competição e a 

meritocracia é a forma “perfeita” de distribuir vagas em universidades.  

Conforme expomos, Pêcheux (1975) explica que as palavras, expressões e proposições  

recebem seu sentido das formações discursivas na qual são produzidas. Nas sequências que 

recortamos, compreendemos algumas regularidades que marcam discursivamente formações 

discursivas antagônicas no fio do discurso: sistema de cotas # mérito individual. Nesta 

produção, temos a produção de sentidos de “cota” relacionado à promessa de campanha 

eleitoral, institucionalização do racismo, discriminação, desastre, nas quais destacamos as 

seguintes expressões que se relaciona parafrasticamente: “O sistema de cotas raciais foi uma 

promessa de campanha do presidente Lula”, “[o sistema de cotas] junto com outra lei 

temerária que institucionaliza o cisma racial no país”, “A nova Constituição [na África do 
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Sul], aprovada em 1996, proibiu todo tipo de discriminação racial”, “O resultado [das ações 

afirmativas na África do Sul] foi um desastre”. Nesse funcionamento, o “sistema de cotas 

raciais” comparece envolto de uma perspectiva determinista e negativa, sendo marcado no fio 

do discurso por uma política pública fadada ao fracasso. Em outros termos, “para uma 

sociedade funcionar perfeitamente, o melhor sistema é distribuir as vagas na universidade e 

os empregos públicos com base puramente no mérito individual”. 

Para Bobbio (1998), citando Bourdieu e Passeron, a meritocracia é: 
“uma mera ideologia, apta a justificar a permanência das desigualdades 
tornando-as aceitáveis a todos. (…) o sistema educacional, ao qual cabe 
sancionar as aptidões de cada um, funcionaria , na realidade, como 
mecanismo de reprodução da estratificação existente por causa dos 
inevitáveis fatores sociais que condicionam o êxito escolar” (BOBBIO, 
1998, p. 747). 

Nas palavras de Bobbio (1998), a meritocracia, ou seja, o mérito individual, é uma 

forma de apagamento das contradições sociais de classe. Esse apagamento das contradições 

sociais acontece no seio das instituições de ensino (um dos aparelhos ideológicos de estado). 

Esse efeito de evidência produzido pela ilusão de que o mérito individual é a forma mais justa 

de seleção numa sociedade capitalista, naturaliza para o sujeito as contradições sociais 

preexistentes. Em outras palavras, é pela referência à formação discursiva que podemos 

compreender, no funcionamento discursivo, os diferentes sentidos de “cota”, seja, enquanto 

inclusão sócio-étnico-racial, assim como, demérito, injustiça, ameaça. 

O que estamos colocando, é que, a implementação do sistema de cotas raciais, como 

proposta de governo do Partido do Trabalhadores — PT, na época do mandato do presidente 

Luís Inácio Lula da Silva, vai ocupar um lugar outro, ou seja, “esse outro necessário a 

afirmação do mesmo” (MARIANI, 1996, p. 93). Em outras palavras, para defender um 

mundo semanticamente estável, é preciso deslocar o outro de forma antagônica, na medida em 

que esse outro é condição indispensável para afirmação do mesmo. Desta forma, o sistema de 

cotas raciais, diferente do sistema meritocrático, é uma ameaça aos valores estabelecidos, isto 

é, aos valores sócio-jurídico-ideológicos do sujeito de direito.  

Nessas condições, relembrando mais uma vez que houve dois manifestos (contra e em 

favor do sistema de cotas) enviados ao Congresso Nacional Brasileiro, acreditamos que a 
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formação discursiva que domina o interdiscurso é de ordem liberal , na medida em que as 27

posições-sujeito antagônicas se valem do sistema jurídico-constitucional do país, seja para 

conservar a sociedade do modo em que ela está, seja para transformá-la. 

Segundo Bobbio (1998), a história do liberalismo está intimamente ligada à história da 

democracia (BOBBIO, 1998). No entanto, para esse mesmo autor, é difícil chegar a um 

consenso acerca do que existe de liberal e do que existe de democrático nas atuais 

democracias liberais (idem). Em outros termos, quão realmente o homem é livre para exercer 

seu espírito liberal, assim como, o governo é do povo, de todos os cidadãos que gozam de 

direitos de cidadania, ao contrário da monarquia, como governo de um só, ou da aristocracia, 

como governo de poucos? Nessas condições de produção, tomando como afirmação que todos 

os cidadãos, em um governo democrático, deve gozar de direitos e cidadania, é possível dizer 

que o sistema de cotas é reparação histórica, inclusão sócio-étnico-racial, assim como, é 

possível, num governo democrático conservador, dizer que “somos todos iguais perante à lei”, 

apagando as diferenças sociais preexistentes, afirmando assim, que o que vale mesmo é o 

mérito individual. Em se tratando de Brasil, podemos trazer como exemplo, os governos 

petistas, de Lula e Dilma, em contraponto, aos governos, Temer e Bolsonaro.   

Sobre essa porosidade do discurso democrático liberal, podemos dizer, consoante 

Mariani (1996), que: 

   “Nestas caracterizações das FDs, em que suas fronteiras estão em 

permanente processo de estabilização/desestabilização, encontra-

se a tensão constitutiva dos processos de produção de sentidos, 

realizando-se no antagonismo entre o mesmo e o diferente, o um e 

o múltiplo, a repetição e a diferença na repetição, pois toda FD é 

invadida por (o termo é de Pêcheux) por sentidos outros, vindos de 

outras FDs, como resultado da intervenção do interdiscurso, sob a 

forma de pré-construído e “saberes” partilhados socialmente, cuja 

historicidade se apaga para o sujeito” (MARIANI, 1996, p. 32).  

 Estamos colocando o termo liberal, a partir das considerações de Bobbio (1998), no âmbito 27

político. Em outras palavras, Bobbio (1998) coloca o liberalismo ligado à democracia liberal, 
em contraponto, às democracias não-liberais (plebiscitaria, populista, totalitária) (BOBBIO, 
1998).  
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Mariani (1996) traz uma questão importante sobre o funcionamento das formações 

discursivas, ou seja, ela coloca que as formações discursivas atuam em fronteiras movediças e 

complexas, na tensa constituição dos processos de produção de sentidos, marcando o 

antagonismo entre o mesmo e o diferente, o um e o múltiplo, a repetição e a diferença na 

repetição, sendo que isso está sujeita a intervenção do interdiscurso. Em outras palavras, 

estamos dizendo que as formações discursivas não operam de forma homogênea, ao contrário, 

elas se constituem contraditoriamente, ou seja, são heterogêneas nelas mesmas e suas 

fronteiras são fluidas, configurando-se e reconfigurando-se continuamente em suas relações 

(ORLANDI, 2012a). 

Isso nos permite dizer, que uma formação discursiva liberal abriga várias outras 

formações discursivas existentes. O que estamos supondo, é que o discurso jornalístico sobre 

o sistema de cotas caminha em duas perspectivas políticas antagônicas, constitutivas da 

formação discursiva, que denominamos liberal, a saber: a) uma de posição política 

conservadora e; b) outra de posição política progressista. Sendo, aquela contrária às cotas, e 

em particular, as cotas raciais, assim como esta, em favor de cotas e das cotas raciais, em 

particular. 

Segundo Bobbio (1998), conservadorismo e progressismo são colocados como campos 

antagônicos no discurso político partidário. Para esse autor, a entrada das massas na cena 

política constituiu, na primeira parte deste século, o principal pesadelo do conservadorismo 

político, porque, as massas (o povo) eram considerado incapazes de raciocínio e de uma ação 

independente. Em contraponto a isso, o progressismo pode ser definido como uma política de 

objetivos desejáveis. Em outras palavras, numa política de campo progressista, tem-se 

objetivos de políticas de inclusão social, de bem-estar social, pois, entende-se que a felicidade 

do indivíduo também é importante para a dinâmica da convivência social (BOBBIO, 1998). 

Diante do que colocamos, podemos compreender que a produção de sentidos que 

circula nas páginas da revista VEJA, ao defender o mérito individual como processo 

“perfeito” de distribuição de vagas em universidades, assim como, acesso ao emprego, é 

dominado por uma formação discursiva democrática liberal e conservadora. Isso considerando 

o escopo político-partidário que sustenta as discursividades de direita e esquerda no Brasil. 

Acreditamos que agora é possível dizer qual é o Brasil que a revista VEJA defende: a elite do 

país. 
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3.0 Considerações finais 

Chegamos nesse ponto de nossa pesquisa, sabendo, consoante Orlandi (2012b), que  

os discursos, os sujeitos e os sentidos são sempre incompletos. É importante dizer que essa 

ideia de incompletude não aponta para um erro, mas, ao contrário, compreendemos que esse 

sentido de incompleto/incompletude é de outra natureza. Desse modo, podemos dizer que 

praticamos nesse trabalho, um gesto de leitura (PÊCHEUX, 1969) entre outros possíveis. 

Buscamos, filiado ao quadro teórico-metodológico da escola francesa de análise de 

discurso, investigar os processos de produção de sentidos sobre a implementação do sistema 

de “cota”, em universidades públicas federais, a partir das matérias jornalísticas publicadas na 

revista VEJA, entre os anos de 2006 até 2012. Gostaríamos de ressaltar que, essa escolha 

cronológica, como já falamos na introdução desse trabalho e ao longo dele, deu-se porque (1) 

dois manifestos — um contra o sistema de “cota” e outro em favor dele, foram endereçados 

ao Congresso Nacional Brasileiro, em Brasília, numa disputa pelos sentidos de “cota”, assim 

como, (2) a sanção do projeto de lei 73/99, que institui reservas de vagas para alunos de 

escolas públicas, em universidades públicas federais, em 29 de agosto de 2012, assinado pela 

presidente Dilma Roussef, do Partido dos Trabalhadores (PT), marcando, assim para nós, um 

efeito início e um efeito fim. 

Iniciamos nossa dissertação, a fim de compreender o processo de determinação dos 

sentidos sobre “cota”, a partir daquilo que denominamos, na introdução, de furdunço 

midiático. Em outras palavras, buscamos, naquela condições de produção e dispersão de 

sentidos, refletir sobre o processo de produção de sentidos sobre “cota”, no discurso 

jornalístico. 

Desse gesto de leitura, sobre o processo de produção de sentidos sobre “cota”, foi 

possível compreender que o discurso jornalístico atua numa instância de poder, buscando, 

assim, produzir efeitos de verdades, de neutralidade e de objetividade, numa tentativa de 

apagar a historicidade de seu dizer, no lugar de imprensa de referência (MARIANI, 1996). 

Vimos que a relação de constituição mútua língua-história-ideologia impõe a 

institucionalização de certos sentidos, ao mesmo tempo em que silencia outros. Isto é, os 

eventos históricos produzem seus efeitos de sentido, na medida mesma em que reclama 

sempre interpretação (HENRY, 1984). Em outras palavras, como tivemos oportunidade de 
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colocar neste trabalho, na linguagem se materializa memória(s), com seus efeitos de lembrar-

e-esquecer, repetir-ou-tentar silenciar (MARIANI, 2004). Nessa perspectiva, podemos dizer 

que o caráter objetivo, neutro e imparcial que constitui o imaginário do dizer jornalístico 

sobre “cota”, e sua tentativa de controle dos sentidos, é um efeito ideológico que constitui (na 

medida mesma em que apaga para o sujeito) esse mesmo dizer. 

Na primeira parte de nosso trabalho, procuramos fazer algumas considerações sobre a 

história da escola francesa de análise do discurso, mostrando, seu surgimento e o porque de se 

designar analise do discurso, as principais inquietações de seu fundador, Michel Pêcheux, 

além de sua amplitude ao atravessar fronteiras e desembarcar em outros continentes, como, é 

o caso da América do Sul (Brasil) e da América do Norte (México). 

Mostramos, ainda na primeira parte do trabalho, que a Análise de Discurso se constitui 

como uma disciplina de entremeio no campo das ciências sociais humanas. Em outras 

palavras, a AD se constitui como uma disciplina crítica no âmbito das ciências sociais 

humanas, na medida em que busca refletir sobre língua, história e ideologia, 

reterritorializando conceitos ligados as teorias da linguagem e da ideologia (MARIANI, 

1996). 

Além disso, tratamos de apresentar noções como a de discurso, condições de 

produção, funcionamento discursivo, formações imaginárias, entre outros. Desse modo, 

procuramos articular essas noções ao nosso material e nossas hipóteses de pesquisa de forma 

a construir nosso dispositivo analítico (BAALBAKI, 2010). Não podemos esquecer, que 

produzimos uma leitura crítica sobre os dizeres que circulam, tanto nas ciências sociais 

aplicadas, quanto no jurídico, sobre o processo de implementação do sistema de cotas no 

Brasil. 

Vimos, consoante Dela-Silva (2015), que um acontecimento jornalístico, diferente do 

que preconiza as teorias de comunicação social, de ser uma ocorrência real no mundo, é uma 

prática jornalística de produção de efeitos de sentidos para/por sujeitos, determinada por 

condições de produção específicas das práticas discursivas midiáticas (DELA-SILVA, 2015). 

Isto é, o acontecimento jornalístico é um gesto interpretativo a partir de determinada posição 

ideológica. 

Na segunda parte do trabalho, tivemos a oportunidade de retomar alguns conceitos e 

apresentar outros, como, o de formação discursiva, formação ideológica e outros conceitos 
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pertinentes para nossa análise. Nessa seção, apresentamos os procedimentos que nos conduziu 

do arquivo (material bruto) até corpus discursivo, dessa maneira, permitindo-nos chegar as 

sequências discursivas recortas e depois analisadas. 

Apresentamos que a revista VEJA pertence a Editora Abril, na qual faz parte do Grupo 

Abril. Fizemos uma breve retomada histórica tanto do Grupo Abril, quanto da inauguração da 

revista VEJA no mercado nacional, assim como, falamos de seus objetivos de mercado, quais 

sejam: 1) elevar seus padrões de qualidade; 2) estabelecer uma cultura jornalística que leve 

em conta o compromisso com o leitor. Em outros termos, enquanto discurso de mercado, o 

Grupo Abril busca aumentar suas vendas, com um discurso de que oferece um produto de 

qualidade aos seus leitores. 

Buscamos, a partir das formações imaginárias (imagem que VEJA faz de si mesma, 

imagem que VEJA faz da imagem de leitor, imagem que VEJA faz do referente “cota”, 

imagem que VEJA faz do que é um cotista e um não-cotista), do funcionamento da conjunção 

adversativa coordenativa, compreender o processo de produção de sentidos sobre “cota”, nas 

matérias jornalísticas publicadas em VEJA, entre os anos de 2006 a 2012. Por fim, tentamos 

chegar a(s) formação(ões) discursiva(s) que domina as discursividades sobre “cota”, nas 

reportagens da revista em questão. 

Vimos, que VEJA ao se projetar do lugar de imprensa de referência, nas 

discursividades do cotidiano, coloca-se como uma fiscalizadora do Estado, de políticos e de 

valores sociais, na medida em que se põe preocupada com a lei, a ordem social e o respeito 

aos ditames constitucionais de comando-obediência. Em outros termos, a imagem que VEJA 

faz de si mesma é a de defensora do Brasil. 

Compreendemos, também, que o processo de produção do discurso constitui-se de um 

funcionamento de antecipação, ou seja, ao formular tal ou tal discurso, o sujeito, na função 

autor, experimenta constitutivamente, o lugar de leitor. Em outros termos, em todo processo 

discursivo, isto é, no processo de produção do discurso, o sujeito, na função autor, marca-se 

também como um leitor virtual (ORLANDI, 2012d), seja, como cúmplice, seja como 

adversário (PÊCHEUX, 1975). Dessa maneira, o sujeito, na posição leitor, será direcionado a 

certos sentidos e não outros, o que constituirá o processo de produção de sentidos. Nessas 

condições, pudemos compreender que a imagem que VEJA faz da imagem de leitor, no que 

diz respeito a implementação de “cota” em universidades públicas federais, é: 1) enquanto 
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cúmplice, VEJA considera o sujeito que se relaciona ideologicamente aos valores de uma 

identidade nacional de miscigenação e de respeito aos ritos constitucionais (daquilo que a 

revista compreende enquanto constitucional) de comando-obediência; 2) enquanto adversário, 

é alguém a se combater. 

Observamos, no fio do discurso, uma predominância de certos sentidos já-sempre 

negativizados sobre a implementação de “cota” nas universidades públicas federais 

brasileiras: “cota” = institucionalização do racismo; “cota” = demérito; “cota” = criação do 

nazismo e do apartheid. Em outras palavras, no funcionamento discursivo, analisado nas 

páginas de VEJA, percebemos um modo de textualização definitória, ou seja, uma equação 

linguística (MARIANI, 1996; FERRARI, 2006) que determina/direciona/institucionaliza os 

sentidos de “cota” em um lugar sempre-já negativizado. Desse modo, compreendemos que a 

imagem que VEJA faz do referente “cota”, é de uma política pública a ser combatida pela 

revista, na medida em que ela se coloca como do “lado do Brasil”. Isso nos fez compreender 

que VEJA defende valores da elite do país, assim como, a política de reserva de vagas pode 

fissurar o status quo social e os sentidos hegemônicos de democracia, mérito etc.. 

Nessas condições de produção, depreendemos que VEJA antagoniza a relação cotista e 

não-cotista. Chegamos a compreensão, a partir da materialidade linguística, que VEJA 

compreende que os cotistas são negros, pardos e índios, alunos sem mérito individual, alunos 

despreparados, derrotados com sede de vingança, ao contrário, os não-cotistas são brancos, os 

cidadãos de bem, os sujeitos de direitos, os alunos preparados, a elite cultural, acadêmica, 

intelectual e econômica do país. Em outras palavras, depreendemos que a negação/

silenciamento do outro é condição fundamental para afirmação do mesmo (MARIANI, 1996). 

Isto é, denominar um cotista sempre negativamente, é condição determinante para ressuscitar 

memórias coloniais de quem tinha fé, rei e lei, assim como, para determinar quem era 

considerado “bestas”, mercadoria, ou seja, o diferente. 

Em uma de nossas análises, ao buscar compreender o funcionamento da conjunção 

adversativa coordenativa, trouxemos como hipótese que ao dizer “sistema de cotas raciais”, 

há um apagamento, que constitui a luta de classes. Ao enunciar “sistema de cotas raciais”, 

direciona/institucionaliza-se sentidos em torno de um (vários) confrontos de identidades 

subjetivadas (preto, pardo, índio, branco), ao mesmo tempo em que controla/silencia/apaga a 

luta do proletariado contra quem tem os modos de produção capitalista. Nessa perspectiva, 
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acreditamos que a conjunção adversativa “mas”, analisada em nosso trabalho, irrompe 

justamente o caráter ideológico da luta de classes, no fio do discurso, na medida em que nos 

permite compreender a forma que o mesmo representa a si, e como ele representa o  outro, nas 

relações de classe características de uma formação social dada. 

Ao produzir às análises, começamos a compreender que o discurso jornalístico sobre 

“cota” é dominado por uma formação discursiva porosa de ordem liberal. Chegamos a esse 

ponto, porque, o discurso contrário ao sistema de cotas visa manter o status quo social, 

manutenção de privilégios de uma classe sobre a outra, em contraponto, o discurso em favor 

do sistema de cotas tem como objetivo a inclusão sócio-étnico-racial, mas sobre a tutela do 

Estado. Isso significa que não haverá uma transformação social, mas, aquilo que 

denominamos de estado de bem estar. Desse modo, a partir de Bobbio (1998), colocamos que 

essa formação discursiva liberal porosa, divide-se em conservadora e progressista. Sendo que, 

a conservadora visa manter privilégios e a progressista busca o bem-estar e o 

desenvolvimento social de maneira diferente da primeira, porém, todas dentro do modo de 

produção capitalista. 

Repetimos mais uma vez, esse é um gesto de leitura entre outros possíveis. No 

entanto, acreditamos que nossa análise, tal qual engendramos, deve contribuir, de certa forma, 

para desmistificar a ilusão referencial, ou seja, o efeito de evidência na linguagem, assim 

como, o controle de sujeitos e sentidos numa produção discursiva.    
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Anexo 1 

Sequências Discursivas recortas e analisadas. 

PRIMEIRA PARTE DO TRABALHO 

SD1 - “(…) tememos as possíveis consequências das cotas raciais”. (FOLHA DE SÃO 

PAULO, 04/07/2006). 

SD2 - “A política de cotas é desastrosa (…)”. (VEJA, 12/07/2006). 

SD3 - “A lei de cotas e o estatuto racial são monstruosidades jurídicas que atropelam a 

Constituição — ao tratar negros e brancos de forma desigual — e oficializam o racismo”. 

(VEJA, 06/06/2007). 

SD4 - A ASSEMBLEIA GERAL proclama a presente DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS 

DIREITOS HUMANOS  como o ideal comum a ser atingindo por todos e todas as nações 

com o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente 

esta Declaração, se esforce, através do ensino e da educação, por promover o respeito a 

esses direitos e liberdades, e, pela adoção de medidas progressistas de caráter nacional e 

internacional, por assegurar o seu reconhecimento e a sua observância universal e efetiva, 

tanto entre os povos dos próprios Estados-Membros, quanto entre os povos dos territórios 

sob sua jurisdição (ONU/UNESCO, 1998). 

SD5 - Artigo 1. 

Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de 

razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. 

(UNESCO, 1998). 

SD6 - 3. Declaramos que, para o propósito da presente Declaração e Programa de Ação, 

as vítimas do racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância correlata são 

indivíduos ou grupos de indivíduos que são ou têm sido negativamente afetados, 

subjugados ou alvo desses flagelos (ONU/UNESCO, Ministério da Cultura, Fundação 

Palmares, 2001, p. 5). 

SD7 - 4. Declaramos que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e 
direitos e têm o potencial de contribuir construtivamente para o desenvolvimento e bem-
estar de suas sociedades. Qualquer doutrina de superioridade racial é cientificamente 
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falsa, moralmente condenável, socialmente injusta e perigosa, e deve ser rejeitada 
juntamente com as teorias que tentam determinar a existência de raças humanas distintas 
(ONU/UNESCO, Ministério da Cultura, Fundação Palmares, 2001, p. 10-11).  

SD8 - 5. Reconhece que o combate ao racismo, discriminação racial, xenofobia, 

intolerância correlata é responsabilidade primordial dos Estados. Portanto, incentiva os 

Estados a desenvolverem e elaborarem planos de ação nacionais para promoverem a 

diversidade, igualdade, equidade, justiça social, igualdade de oportunidades e 

participação para todos. Através, dentre outras coisas, de ações afirmativas ou positivas 

(...). (MINISTÉRIO DA CULTURA/FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES, 2001). 

SD9: “O documento, com 330 assinaturas, é um libelo em favor de dois projetos - a Lei de 

Cotas e o Estatuto da Igualdade Racial, que, juntos, numa de suas consequências mais 

temíveis, instituem o racismo no país” (Veja, 12/07/2006). 

SD10: “A Lei de Cotas, tal como foi enviada para 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 máscara 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 médio básico decente, esses 

alunos conseguiriam competir de igual para igual com os alunos das particulares. Mas é 

claro que é mais fácil criar cotas do que investir na base”, afirma o economista Cláudio de 

Moura Castro, especialista em educação e articulista de VEJA” (Veja, 29/08/2012). 

SD11: “Tais vagas seriam destinadas preferencialmente a negros, pardos e índios. Esse 

contingente, é de presumir - pois do contrário não faria sentido ter cotas - é menos 

preparado academicamente do que dezenas de milhares de estudantes rejeitados pela 

simples razão de terem nascido brancos e de pais que suaram a camisa para galgar um 

degrau mais alto na pirâmide social brasileira” (Veja, 4/03/2009). 

SEGUNDA PARTE DO TRABALHO 

SD 12 - “(..) o fato é que VEJA não tem por objetivo fustigar ninguém. Sua história está aí 

para provar. A missão a que VEJA se propôs é a de fiscalizar todos aqueles que estão no 
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poder, não importa a agremiação a que pertençam. Tarefa, aliás, que continuaremos a 

desempenhar, seja quem for o presidente eleito. 

VEJA fiscaliza o poder — e denuncia os criminosos que lesam a pátria — a partir de um 

ideário sólido, imune às vicissitudes, e sobejamente legitimado por seus leitores e 

anunciantes desde que a revista foi criada, em 1968. Dele constam a defesa da democracia, 

da livre-iniciativa, da liberdade de expressão e opinião. Ao julgar na semana passada a 

improcedência de duas ações do PT contra VEJA, o Tribunal Superior Eleitoral deixou 

claro que a liberdade de imprensa ampara justamente o direito de opinião. Essa conquista 

da sociedade brasileira, concretizada em garantia constitucional, paira acima das 

circunstâncias e das conveniências políticas. Imprensa livre não é imprensa neutra. O lado 

de VEJA é do lado do Brasil”. (VEJA, 01/09/2006) 

SD13 - “Até as primeiras décadas do século XX, prevalecia o pensamento racista no 

Brasil. Sociólogos defendiam a tese de que, para desenvolver o país, era necessário 

“embranquece-lo”, diminuindo a porção de sangue [negro] que circulava nas veias do 

povo. 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 raças eram 

fatores decisivos nos processos civilizatórios”. (VEJA, 6/06/2007). 

SD14 - “Depois de Freyre, a miscigenação racial foi sendo gradualmente aceita até se 

transformar, hoje, num valor cultural dos brasileiros”. (VEJA, 06/06/2007). 

SD15 - “As políticas raciais que se pretende implantar ao 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 institucionais 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 no Brasil 

resulta de circunstâncias históricas, não de uma predisposição dos brancos para impedir a 
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ascensão social dos negros na sociedade — como já foi visto nos Estados Unidos e na 

África do Sul”. (VEJA, 6/6/2007). 

SD16 – “A história tem exemplos eloquentes de que a oficialização da discriminação 

racial tem consequências desastrosas. O mais notório deles, evidentemente, é o genocídio 

promovido por Hitler entre os judeus”. (VEJA, 6/6/2007). 

SD17 – “A inspiração para adoção de cotas “raciais” são os Estados Unidos. Lá, uma 

secular história de discriminação dos negros foi amenizada com uma integração forçada 

nas escolas e nos locais de trabalho. Nunca houve nada parecido no Brasil”. (VEJA, 

6/6/2007). 

SD18 - “O Brasil, que tinha o privilégio de ser oficialmente cego em relação à cor da pele 

de seus habitantes, infelizmente corre o risco de ser mergulhado no ódio racial”. (VEJA, 

06/06/2007). 

   

SD19 - “Está em curso uma proposta que aduba o terreno para incitação ao ódio racial no 

Brasil. Na semana passada, intelectuais e representantes de movimentos negros estiveram 

em Brasília para entregar um manifesto aos líderes do Congresso Nacional. O documento, 

com 330 assinaturas, é um libelo em favor de dois projetos — a Lei de Cotas e o Estatuto 

da Igualdade Racial, que, juntos, numa de suas consequências mais terríveis, instituem o 

racismo no país. Se os dois projetos forem aprovados, metade das vagas nas universidades 

federais terá de ser ocupada por negros. Assim, as vagas serão preenchidas segundo a 

quantidade de melanina na pele dos candidatos, e não pelo mérito acadêmico. Também 

haverá cotas para negros no serviço público, nas empresas privadas e até em propagandas 

de TV e no cinema”. (Veja, 12/07/2006). 

SD20 - “Além de pisotear a Constituição, tratando negros e brancos de desigual, a ideia 

de definir direitos com base na “raça” é um disparate científico e um equívoco histórico. 

Está sobejamente provado que raça, do ponto de vista biológico, não existe. Fundado pelo 
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francês Joseph Arthur de Gobineau (1816-1882) na obra Ensaio sobre a Desigualdade das 

Raças Humanas, o chamado “racismo científico” inspirou a criação do apartheid e do 

nazismo — e foi implodido, cientificamente, na segunda metade do século passado. A única 

raça aceita hoje pela ciência é a raça humana”. (VEJA, 12/07/2006). 

SD21 - “O economista americano Thomas Sowell, pesquisador de políticas públicas da 

Universidade Stanford e negro, escreveu o livro Ação afirmativa ao Redor do Mundo, no 

qual conclui que estas políticas fracassaram em todos os países onde foram adotadas”. 

(VEJA, 12/07/2006). 

SD22 – “Acontece que, para preencher todas essas vagas [50% cinquenta por cento], será 

necessário admitir alunos classificados entre os piores no vestibular. O matemático Renato 

Pedrosa, um dos coordenadores do vestibular da Unicamp, fez simulações com base na lei 

e concluiu: “Cotistas entrariam com notas até 25% mais baixas do que os aprovados 

apenas pelo mérito e não conseguiriam ter um bom desempenho ao longo do curso””. 

(VEJA, 4/3/2009). 

SD23 – “Pelas estimativas, se aprovado como está, o projeto beneficiaria efetivamente 

75000 brasileiros, a metade dos calouros que entra nas universidades a cada ano. Tais 

vagas seriam destinadas preferencialmente a negros, pardos e índios. Esse contingente, é 

de presumir – pois do contrário não faria sentido ter cotas -, é menos preparado 

academicamente do que dezenas de milhares de estudantes rejeitados pela simples razão de 

terem nascido brancos e de pais que suaram a camisa para galgar um degrau mais alto na 

pirâmide social brasileira”. (VEJA, 04/3/2009). 

SD24 – “Como explicar a um aluno classificado na 65ª posição num dos vestibulares mais 

concorridos do país que sua vaga será ocupada pelo milésimo colocado no mesmo 

concurso? É esse tipo de distorção que ocorrerá nas universidades brasileiras, caso as 

cotas sejam adotadas na proporção em que prevê o projeto que tramita no Senado. Os 

números vêm de um estudo feito pela Universidade de São Paulo. O perigo é pôr em xeque 
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o reconhecimento individual. Nos Estados Unidos, onde as cotas já foram julgadas 

inconstitucionais, as ações afirmativas ferem menos esse princípio”. (VEJA, 4/3/2009). 

SD25 - “Para preencher todas as vagas reservadas, as universidades precisarão aprovar 

candidatos com notas baixas. Para os que são preteridos, como o gaúcho Getúlio Ost, 18 

anos, fica a frustração. “Consegui uma boa nota no vestibular, mas meu esforço não valeu 

de nada”, diz ele, que perdeu a vaga na Universidade do Rio Grande do Sul para um 

cotista”. (VEJA, 04/03/2009). 

SD26 – “A nota alta não bastou. O gaúcho Getúlio Ost teve ótimo desempenho no 

vestibular da UFRGS, mas ficou sem a vaga: “estudei muito, mas perdi meu lugar para um 

cotista””. (VEJA, 04/03/2009). 

SD27 – “O Brasil tem hoje 2.341 instituições de ensino superior, públicas e privadas. 

Desse total, apenas 59 serão afetadas pela Lei de Cotas – além das federais, projeto inclui 

alguns cursos técnicos de ensino médio ou profissionalizantes ligados ao Ministério da 

Educação. Em termos absolutos, é bem pouco. Ocorre que, juntamente com as 

universidades públicas estaduais, as federais são a mais importante usina de descobertas 

científicas, conhecimento e pesquisa do Brasil. Vêm delas, por exemplo, 86% dos artigos 

científicos publicados internacionalmente, segundo dados recentes. Das dez instituições 

que mais emitiram pedido de patente entre 2004 e 2008, quatro delas eram universidades 

públicas – duas federais e duas estaduais. Nenhuma particular entrou no ranking. Isso só é 

possível porque é para elas que conflui a elite cultural, acadêmica, intelectual – e, sim, 

quase sempre econômica também – do país. Agora, a Lei de Cotas poderá desviar esse 

curso. Em vez de ir para os alunos mais preparados, quase sempre egressos de escolas 

particulares, metade das vagas caberá aos menos preparados, vindos do deficiente ensino 

público”. (VEJA, 29/08/2012). 

SD28 – “Algumas das maiores e mais vergonhosas tragédias da história foram plantadas, 

cultivadas e colhidas pelo ódio racial produzido por políticas racistas — a escravidão, o 

holocausto e o apartheid. É ingênuo pensar que o progresso social se acelera quando o 
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estado inverte o sinal de modo que um grupo racial historicamente derrotado possa, 

finalmente, triunfar sobre seus algozes. Isso produz mais ódio”. (VEJA, 4/3/2009). 

SD29 – “Nas próximas semanas, deverá ser votado no Senado um projeto que, já aprovado 

na Câmara dos Deputados, implanta o sistema de cotas raciais nas 55 universidades 

federais brasileiras. Essas instituições ficarão obrigadas a reservar 50% de suas vagas 

para alunos egressos de escolas públicas. Dentro desse universo de cotistas, negros, pardos 

e índios serão os principais beneficiados: terão garantidos um número de vagas 

proporcional à sua representação demográfica em cada estado. 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 se lhes abram maiores 

oportunidades na vida. Mas, essa questão é complexa e não se esgota em sua justeza. Há 

fortes razões para acreditar que transformar o projeto em lei da maneira como ele chegou 

ao Senado, vindo da Câmara dos Deputados, pode ser contraproducente, ilógico e ruinoso 

para todos os brasileiros, inclusive e principalmente aqueles que o texto da lei visa 

beneficiar". (VEJA, 4/3/2009).  

SD30- “O sistema de cotas raciais foi uma promessa de campanha do presidente Lula. 

Embora já encampado pelas universidades, a lei que o regulamenta espera aprovação no 

Congresso, junto com outra lei temerária que institucionaliza o cisma racial no país: o 

Estatuto da Igualdade Racial. Caso os dois projetos sejam aprovados, metade das vagas 

nas universidades federais terá de ser preenchida por negros. O mérito acadêmico fica em 

segundo plano. Também haverá cotas para negros no funcionalismo público, nas empresas 

privadas e até nas propagandas da TV”. (VEJA, 6/6/2007). 

SD31 – “A África do Sul viveu décadas de turbulência e esfacelamento da sociedade após 

instituir, em 1948, o apartheid, que segregava os negros. A nova Constituição, aprovada em 
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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 em cargos públicos 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 uma sociedade funcionar perfeitamente, o melhor sistema é distribuir as vagas na 

universidade e os empregos públicos com base puramente no mérito individual”. (VEJA, 

06/6/2007). 

SD32 – “A primeira e mais grave reflexão a fazer é se o papel das universidades federais 

deve passar a ser o de reparar injustiças históricas. Se for isso, há que se ter em mente que 

se trata de uma mudança radical. As universidades existiram desde sempre para produzir 

conhecimento. A produção de conhecimento de qualidade só é possível em ambientes de 

porta de entrada estreita e com rígido regime de mérito. É o contrário do que propõe o 

sistema de cotas em votação no Senado. Se ele for aprovado, metade dos calouros terá 

acesso à universidade usando como passaporte de entrada o vago e cientificamente 

desacreditado conceito de raça. Adeus ao mérito individual. Com ele se despedem também 

a produção de conhecimento e o avanço acadêmico. Deve haver formas menos 

destruidoras de reparar injustiças históricas". (VEJA, 04/3/2009). 
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