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RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo analisar os dizeres veiculados na campanha “Vem Pra 

Urna”, realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para as eleições de 2014. Tal 

campanha tinha o intuito de convocar a participação popular nas eleições gerais realizadas no 

país, ao mesmo tempo em que retomava a memória das manifestações populares ocorridas no 

ano anterior, as quais tiveram como palavra de ordem o enunciado “Vem pra rua”. O corpus 

da pesquisa consiste em algumas das propagandas televisivas pertencentes à campanha. A 

pesquisa filia-se às concepções teórico-metodológicas da Análise do Discurso (AD), iniciada 

por Michel Pêcheux no final da década de 1960, que considera a relação indissociável entre 

língua, história e ideologia e define o discurso como “efeito de sentidos entre locutores”. 

Fundamentando-se, portanto, nos dispositivos teóricos e analíticos da AD, as análises 

realizadas buscaram quebrar as evidências de sentido presentes nas materialidades discursivas 

selecionadas, o que permitiu identificar, nos dizeres presentes na campanha, efeitos de sentido 

que naturalizam as eleições e apontam o voto como único instrumento do sujeito/cidadão para 

influir nos rumos políticos e econômicos do Estado. Nesse sentido, entende-se que as eleições 

funcionam como elemento fundamental de manutenção da ordem social, na medida em que o 

discurso de livre e ampla participação popular, ao produzir efeitos de sentidos que 

determinam o sujeito/cidadão como detentor do poder de definir os rumos do país, também o 

responsabiliza pelas consequências de uma má escolha, de modo que problemas estruturais da 

democracia burguesa, como a corrupção, são atribuídos aos maus critérios do sujeito/eleitor. 

Silencia-se, ainda, os determinantes econômicos que atuam no processo eleitoral, como o 

grande empresariado que mantêm seus representantes com alto financiamento, resultando, na 

prática, em um revezamento dentre os mesmos grupos nos espaços institucionais de poder. 
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Os sentidos no discurso: da manifestação à convocação 

A presente discussão concentra-se nos dizeres veiculados pelas propagandas do 

Tribunal Superior Eleitoral (TSE), por ocasião das eleições presidenciais de 2014, com o 

intuito de “alertar” os brasileiros sobre a importância do voto como instrumento de eleger um 

representante para o governo do país. Nesse entremeio de discursos, é perceptível o 

funcionamento da persuasão, característica predominante em textos publicitários, à atribuição 

de responsabilidades referentes ao futuro político do Brasil, tendo em vista que, no período 

eleitoral, o indivíduo é “convocado” a exercer seu papel de cidadão para decidir quem deve 

governar a nação nos próximos quatro anos. Assim, se estabelece uma das questões deste 

artigo, pois, a partir da pesquisa e análise das materialidades discursivas, compreende-se que 

existe a problemática do real sentido mascarado pelas imposições presentes nas campanhas 

elaboradas pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) exemplificadas em “vote!”, “exerça”, “é 

sua chance”. 

Diante do que é propagado como incentivo e, de maneira mais contundente ao iniciar 

uma análise, convocação, mostra-se a posição do brasileiro como cidadão detentor da 

capacidade de decisão sobre o próximo passo da história política do país. Como esclarece 

Tonet (2007, pp. 147-148): “Cidadão é o indivíduo que tem direitos e deveres das mais 

diversas ordens e que tem no Estado a garantia de que estes direitos e deveres terão uma 

existência efetiva.” De certo, a partir do que é vinculado nos discursos eleitorais, o voto 

representa um dos maiores diretos do cidadão, por sua vez, o indivíduo é interpelado a provar 

de quatro em quatro anos que é um cidadão compromissado com o futuro de sua nação. 

Todavia, para a Análise de Discurso, os significados dos dizeres não se sustentam apenas no 

que está exposto como dito, mas sempre remete a uma exterioridade pertencente ao percurso 

histórico que não se desvincula da materialidade linguística (ORLANDI, 2006). Nesse 

entremeio em que ambas, linguagem e história, se manifestam no discurso, a produção de 

sentidos não existe como algo particular do texto em si mesmo, porém dependente das 

construções ideológicas num processo que interpela o sujeito, determinado histórica e 

socialmente 

No campo do discurso, tanto a materialidade quanto a memória constroem diferentes 

ressignificações para o que é entendido como deslizamento de sentido, pois não há 

completude em relação ao que está dito, já que o significado não está pronto, e sim uma 

incompletude como qualidade fundamental em que o possível tem seu lugar na linguagem.  

Desse modo, o sujeito é sempre convocado a significar o mundo e o faz inscrito em 



 

determinada formação discursiva que, por sua vez, vincula-se a uma formação ideológica. No 

entanto, o sujeito “esquece” seu processo de constituição e acredita ser origem e dono do seu 

dizer. 

Os enunciados que fazem parte dos discursos eleitorais, enaltecedores do sujeito como 

cidadão, evocam sempre o patriotismo, colocando o eleitor como protagonista de um processo 

muito mais complexo que a decisão entre um e outro candidato à presidência. Ao mesmo 

tempo, é perceptível a construção de sentidos corroborados na relação de paráfrase e 

polissemia quando comparados os enunciados: “vem pra rua” e “vem pra urna.” Essa relação, 

todavia, não ocorre dissociada de uma memória discursiva, pois, como já foi explicitado 

anteriormente, as manifestações de 2013 formaram uma peça principal para a produção da 

segunda sentença cujo efeito de sentido estabeleceu-se na convocação do eleitorado. 

Para explicitar de forma mais contundente, Orlandi (2006, p. 21) afirma que: 

“Situamos a memória justamente no eixo vertical: são enunciações que se estratificam no eixo 

vertical de tal maneira que qualquer formulação se dá determinada pelo conjunto das 

formulações já feitas.” Dessa forma, VEM PRA RUA não se distancia completamente de 

VEM PRA URNA, mas retoma o sentido de maneira diferente. Enquanto um traz o enfoque 

para as manifestações populares e o outro para o chamamento do eleitor, ambos são 

autodenominados como a “voz do povo”. A problemática instaura-se no deslizamento de 

sentidos que ressignificam o ato político do cidadão. 

Deslizamentos de sentido na ausência política: a convocação da não-participação 

A partir dos conceitos teóricos da Análise do Discurso de linha francesa, analisaremos 

dois textos propagados pela campanha eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral, sendo parte de 

uma campanha maior chamada “#Vem Pra Urna”, com o intuito de convocar a participação 

popular nas eleições gerais ocorridas no país em 2014. 

É importante ressaltar que o processo eleitoral foi precedido por diversos 

episódios de protestos e manifestações que representaram, naquele contexto, um significativo 

sintoma de insatisfação popular (dos mais variados tipos). Mesmo não delimitando um 

objetivo político claro e homogêneo, esses atos alcançaram grande notoriedade nas diversas 

mídias e geraram debates e divergências em diferentes setores da “sociedade civil”. As 

manifestações eram organizadas, predominantemente, via redes sociais e tinham como 

principal meio de ação as passeatas nas principais ruas de várias cidades por todo o País. Ao 

longo do período em que os atos ocorreram tomou-se um genérico, para convocar mais 



 

participantes, a expressão “# Vem pra rua”, que teve repercussão nas mídias em geral, porém 

de forma mais significativa, nas redes sociais, além de ser usado como uma espécie de palavra 

de ordem durante as manifestações. É diante dessa relativa situação de agitação pública e 

política, que há anos não acontecia em tais proporções, que o Estado (TSE) inicia a 

preparação para mais uma rodada de eleições gerais obrigatórias, no Brasil. 

As materialidades discursivas escolhidas são vídeos em que artistas de fama nacional 

convocam os sujeitos a comparecerem ao processo eleitoral. A primeira foi apresentada por 

Bel Marques e a segunda por Carlinhos Brown. 

 

SD1: Está chegando a hora mais importante na vida dos brasileiros. As eleições. É hora de 

decidirmos o destino do nosso País. Não deixe ela passar. É só dia 5 de outubro. É a sua 

chance de votar. Exerça seu maior direito como cidadão. Vote! Vem pra urna escolher o 

futuro do Brasil. Vamos embora!Seu voto vale o Brasil inteiro. 

 

De início, é possível observar que, além de recurso de memória, o título da campanha 

estabelece um deslizamento de sentido, pois ocorre a produção de um enunciado que remete 

ao anterior a primeira observação que podemos fazer diz respeito ao título: “#Vem pra Urna”. 

Entendemos que esse enunciado retoma uma memória discursiva que remete às manifestações 

populares, que iam “pra rua”. No entanto, percebemos, através de uma relação de 

paráfrase/polissemia, que ocorre um deslizamento, uma produção de novos efeitos de sentidos 

causados pelo enunciado do TSE. Através do enunciado: “#vem pra rua”, percebemos um 

chamamento do sujeito para ir à luta e reivindicar seus direitos, enquanto seu deslocamento 

produzem efeitos de sentidos totalmente antagônicos: “#vem para urna” chamando o sujeito 

para a resignação. Nesse sentido, o TSE age para conter essa onda de insatisfação que, 

aparentemente, pode resistir a algum controle e direcioná-la para um instrumento estabelecido 

e regido pelo Estado. 

O destaque do primeiro enunciado do texto da campanha está em “a hora mais 

importante na vida dos brasileiros”. Percebemos, então a produção de um efeito de evidência 

que sugere a naturalização da democracia representativa e, consequentemente, o lugar central 

das eleições, enquanto momento político por excelência, na vida daqueles que moram no País. 

 

 

(...) os cidadãos ou a comunidade, dentro desse método democrático, 

têm um envolvimento político mínimo, representado pelo ato de votar 

nos pleitos eleitorais, participar de instituições políticas, tais como os 

Partidos Políticos (que organizam e disputam votos nesse mercado 



 

competitivo) e utilizar-se de uma avaliação retrospectiva dos 

candidatos, caso rejeite a prática política anterior deles.” 

(MONTEIRO, MOURA e LACERDA, 2015, p. 160) 

 

Tonet (2014) nos esclarece que a possibilidade de mudança a partir do voto em urna 

trata-se apenas de uma ilusão com vistas a afetar a classe trabalhadora. O dia da votação 

representa o momento de maior importância porque os eleitores são influenciados a aceitarem, 

a partir das propagandas políticas, tal dia como única chance de mudar a realidade do país. 

Além disso, há também uma interpelação aosujeito para que se identifique enquanto 

“brasileiro”, ou seja, como membro pertencente a uma nação. Dessa forma o sujeito é 

interpelado pelo discurso do patriotismo, “pois ser brasileiro”, é sustentado por uma memória 

discursiva que dispõe como natural que todos pertençam a uma Pátria, o que inclui a 

imposição de elementos que definam a conduta do sujeito para a sua identificação enquanto 

patriota/nacionalista, enquanto “brasileiro”. Nessa perspectiva, aquele que se recusa ao 

chamado ir “pra urna” não pode ser considerado como “brasileiro”, pois está rompendo com a 

lógica da formação que determina que, nesse caso, brasileiro é o que espera essa hora tão 

importante. “É preciso lembrar: o que mais importa é o que se faz e não o que se diz. 

Independente do que se queira e se diga, a participação positiva no processo eleitoral 

contribuirá para que a classe trabalhadora pense que este é o caminho para mudar o mundo” 

(TONET, 2014, p. 8). 

Em seguida, vemos um enunciado que reforça os elementos ditos acima, mas sendo o 

único no vídeo dito em primeira pessoa do plural. Ressaltando que a propaganda usa a figura 

do artista popular Bell Marques, para a interpelação do sujeito através da ideologia do Estado, 

pois o enunciado: “decidirmos o destino do nosso País” pode contribuir para uma 

identificação mais imediata do interlocutor, visto que a projeção do locutor no imaginário de 

seu receptor gera credibilidade e proximidade que envolve esse tipo de relação artista/fã. 

Além disso, o cantor se põe ali como um “brasileiro” (de sucesso) que está expressando suas 

convicções cívicas apenas por dever ou ética, silenciando-se que, nessa campanha, a posição-

sujeito assumida por este é a do Estado. 

Os enunciados seguintes trazem, em uma relação de paráfrase, a repetição da ideia do 

voto como única oportunidade e meio de ação política. O Estado alerta para que “não deixe 

ela passar”, que “é só dia 5” e que “é a sua chance de votar”. Entendemos que o efeito de 

sentido produzido é que se essa “chance”, dada pelo Estado, é perdida, então é perdido, 

também, o direito de qualquer cobrança dirigida a esse Estado, pois a chance de escolher os 

porta-vozes do povo foi desperdiçada. Segundo Sargentini (2006, p.79), porta-voz: “é um 



 

representante eleito democraticamente para representar as vozes diversas da sociedade”. 

Monteiro, Moura e Lacerda (2015), ancorados nas concepções de Joseph Schumpeter, 

afirmam que esse tipo de democracia representativa, vigente no processo eleitoral brasileiro, 

constitui-se como um sistema de regras para a escolha de representantes que tomam as 

decisões políticas. Em outras palavras, os interesses da sociedade podem ou não ser 

representados, cabendo ao indivíduo apenas a escolha do representante como ato de 

participação política. É possível acrescentar que é silenciado o fato de votar ser um “direito” 

da sociedade civil e não apenas uma “chance” oferecida pelo Estado. Além de que a própria 

condição de existência do porta-voz seja a impossibilidade do povo assumir o lugar de orador. 

No entanto, é apenas após esse percurso que aparece, de forma explícita, o público-

alvo a quem o Estado se dirige na campanha: o “cidadão”. Aquele a quem, 

contraditoriamente, é dada a ordem para que exerça seu “maior direito”. Para que depois outra 

frase imperativa, mais crua, indique o viés autoritário que parece permear os sentidos 

produzidos por esse discurso: “Vote!”. É fundamental, portanto, entendermos a natureza dessa 

forma-sujeito histórica específica, tida como autônoma, livre e detentora de igualdade 

jurídica, como Tonet afirma, “Cidadão tornou-se sinônimo de liberdade” (2007, p. 147). 

As eleições são, nesse contexto, fundamentais para a manutenção da ordem social, na 

medida em que passam a ideia de que somente através do voto o sujeito/cidadão irá influir nos 

rumos políticos e econômicos do Estado. Esses, por sua vez, são ditados por interesses 

financeiros do mercado internacional, representados pela parcela da burguesia dominante no 

País, que apenas se revezam nos espaços institucionais de poder. 

 

SD2: A matéria-prima do meu trabalho é o Brasil, o povo brasileiro. Eu canto a nação que 

pulsa nas minhas veias e tenho certeza que você é assim também. Onde quer que você esteja é 

o Brasil que fala mais alto no seu coração. Por isso, nessas eleições não deixe de votar. Não 

importa onde você esteja, decida o destino da nação que dá ritmo à sua vida. Participe do 

maior show de democracia do nosso país. Ê, ê, ê, eu sou um brasileiro e mando um beijo pra 

você. Vem pra urna! 
 

 

A segunda materialidade foi apresentada pelo cantor Carlinhos Brown, tendo como 

objetivo principal a convocação dos brasileiros que vivem no exterior para a votação. Os 

enunciados exaltam um patriotismo exacerbado quando colocado em contraponto às 

manifestações populares ocorridas no ano anterior. É importante ressaltar que, no contexto do 

discurso, o sujeito assume uma posição. (ORLANDI; RODRIGUES, 2006). Para 

exemplificar, na sentença que dá início ao texto: “A matéria-prima do meu trabalho é o Brasil, 



 

o povo brasileiro”, há um deslizamento de sentido para especificar a “matéria-prima”, pois a 

palavra “Brasil” pode acarretar na insatisfação do eleitor. Quem é esse Brasil? Quando o 

discurso explicita “o povo brasileiro”, ao mesmo tempo omite o Estado brasileiro, sua 

constituição, saúde e educação precárias no âmbito do público. Há um deslizamento de 

sentidos produzido pela explicação em que “o Brasil que fala mais alto” é simplesmente o 

povo brasileiro e precisamos votar em nome desse povo. (ORLANDI, 2001). 

Além do que discutido anteriormente, percebemos de forma contundente o forte apelo 

ao patriotismo existentes nas sentenças “Eu canto a nação que pulsa nas minhas veias...” “É o 

Brasil que fala mais alto no seu coração.” Esses enunciados tentam silenciar os interesses das 

manifestações ocorridas em 2013, pois os motivos principais e geradores de tais protestos 

eram, indubitavelmente, a precarização de serviços públicos e essenciais. Essas enunciações, 

ao evocar a questão do patriotismo como primordial na escolha de um candidato, já que ao 

votar estamos deixando nosso “amor pelo Brasil” ter peso importante nessa decisão, causam 

um efeito de evidência, residindo, portanto um mecanismo ideológico importante para a 

significação do sujeito no discurso. 

Seguindo com as análises, as próximas construções discursivas apenas reforçam o que 

já foi explicitado antes, como por exemplo, podemos constatar que o foco da mensagem 

destina-se ao brasileiro no exterior na sentença a seguir “Por isso, nessas eleições não deixe 

de votar. Não importa onde você esteja, decida o destino da nação que dá ritmo à sua vida.” 

Encontra-se, nesta sequência, um ponto de convergência com a materialidade anterior por 

decidir: a responsabilidade, atribuída ao sujeito que vota, em decidir o destino do país. Aqui, 

“decidir” está diretamente ligado ao discurso do poder nas mãos do indivíduo, tendo em vista 

que ambas as campanhas enaltecem esse lugar do eleitor, embora o próprio funcionamento do 

capitalismo não atribua ao cidadão a capacidade de mudar as conjunturas do sistema político 

vigente. 

Os capitalistas sabem que a sua força não está no parlamento, mas lá onde se 

concentram a produção e a circulação da riqueza. Contudo, sabem, também, 

que o Estado é um instrumento indispensável para a manutenção e 

reprodução dos seus interesses. Utilizam-se, por isso, do processo eleitoral, e 

aí estão incluídos todos os meios legais e ilegais, para levar os seus 

representantes a ocuparem o poder do Estado. Mas, o que é importante: eles – 

os capitalistas – jamais deixam de ter o controle em suas mãos. Não são eles 

os instrumentos do Estado, o Estado é que é o seu instrumento. Esta é 

exatamente a forma de agir que convém à reprodução dos interesses das 

classes dominantes (TONET, 2014, p. 5). 

Nessa conjuntura, tal discurso, escamoteado pela constante convocação e atribuição de 

poder ao indivíduo cidadão, busca eleger o brasileiro como sujeito detentor da capacidade de 



 

decisão sobre o próximo passo da história política do país, todavia, é primordial ressaltar que 

o indivíduo também é culpabilizado pelo fracasso do governo, numa relação direta de poder e 

consequência. Nesse sentido, o eleitor é levado a acreditar que o voto promoverá 

modificações e, consequentemente, melhorias na situação política do país. (TONET, 2014), 

tendo em vista que, no contexto apregoado pela campanha, o voto é “o maior direito” do 

cidadão que, por sua vez, é interpelado a provar de quatro em quatro anos que é um cidadão 

compromissado com o futuro de sua nação. 
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