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Resumo 

O modo como a população interage com as instituições representativas é alvo 
constante de discussões. Nesse contexto, a comunicação institucional ganha 
importância na medida em que permite o estabelecimento de vínculos diretos entre 
cidadãos e os Poderes constituídos do Estado. Partindo desse contexto, este projeto 
propõe estudar como, se ou em que medida as propagandas do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), que procuram estimular a participação política principalmente em 
épocas de eleições, são consumidas/ recebidas por jovens. Em suma, propomos 
analisar o processo comunicacional do TSE e as suas reverberações no tocante ao 
engajamento político junto a jovens eleitores. 
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Introdução 

 O Estado é uma forma histórica de organização política que se 

contrapõe a outros modelos, como as tribos e impérios. Se criássemos uma linha do 

tempo da história de nossa espécie, em que os 150.000 anos de existência fossem 

equivalentes a um ano, mais de onze meses iriam compor uma etapa pré-política de 

tribos nômades. As primeiras cidades haveriam se fundado há doze dias e o Estado, 

tal como hoje conhecemos, não teria mais de vinte quatro horas (VALLÈS, 2007). 

Uma lição para relativizar. 

Adotando a constituição de 1988 como um marco de início, temos apenas 

vinte e seis anos do atual regime político. Em outras palavras, ainda estamos 
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começando a entender a vida em um Estado democrático e de Direito (FAUSTO, 

2004), após 20 anos de ditadura militar e anos de instabilidade institucional, vividos 

desde a República Velha, passando pela Era Vargas até o Golpe militar de 1964 e suas 

consequências.  

Com inaudita frequência, contudo, é comum a produção de discursos que 

denotam uma certa descrença do brasileiro em relação ao campo político. As 

instituições públicas tardam a resolver os problemas de desigualdade e acordos 

parlamentares, contraditórios a qualquer ideologia, determinam a governabilidade 

com enorme fisiologismo (AMES, 2003).  

Nos últimos anos, todavia, o Poder Judiciário vem paulatinamente 

melhorando sua imagem junto à cidadania, o que podemos depreender a partir de 

alguns indícios. A intervenção do mesmo em projetos legislativos como o da “Lei da 

Ficha Limpa”, a atuação do Supremo Tribunal Federal na ação penal 470 – conhecida 

como “Mensalão” -, incrementaram a percepção de que o Poder Judiciário 

representaria o principal guardião da democracia brasileira (SAUERBRONN, LODI, 

2012).  

Posto isso, escolhemos um órgão do Poder Judiciário como objeto de 

estudo. Propomos analisar como o Tribunal Superior Eleitoral, responsável pela lisura 

do processo eleitoral e por estimulá-lo, dialoga com o público universitário da cidade 

de São Paulo. Buscamos entender em que medida a propaganda institucional 

produzida por tal fomenta a participação política.  

Justamente por visar tal interação, o cerne da discussão tange os 

princípios de legitimidade do Estado e as prerrogativas e direitos do cidadão 

contemporâneo. Com isso, a cultura da mídia apresenta-se como fator determinante 

para o entendimento de qualquer mensagem televisiva. Do emaranhado conjunto de 

signos que compõe a propaganda do TSE, então, encontramos argumentos e 

formulamos teses que podem contribuir para uma visão mais complexa do momento 

político atual.    

 

Pactos Sociais e premissas democráticas 

 Frente a dificuldade para explicar os comportamentos sociais, 

assistimos aos diversos teóricos que buscaram as prerrogativas e princípios dos 

governos e dos cidadãos. À vista das crueldades das guerras civis na Inglaterra de 



 

Anais do 4º Seminário de Iniciação Científica da ESPM | ISSN: 2358-2138 
São Paulo | 29 de outubro de 2015 

3 

1649, Thomas Hobbes (1997) afirmou que uma comunidade política só teria 

segurança de seus membros garantida se, mediante um pacto teórico, renunciassem 

ao governo de si mesmos em benefício de um soberano. Um soberano cujo monopólio 

legítimo da força permitisse impor sua vontade, de forma que se garantisse a 

convivência frente a ameaça de cada um com os demais.  

 A discussão acerca da legitimidade do Estado tange a complexa ruptura 

entre a esfera pública e a privada. Hannah Arendt (2004) traz à luz a concepção 

grega que figura a propriedade privada, esfera pré-transcendente em que 

prevalecem a necessidade e o labor, como condição axiomática para admissão à 

esfera pública. Diferente de Hobbes, então, Adam Smith argumentou  que o Estado 

teria por objetivo proteger a propriedade vista como direito natural e impedir a 

justiça parcial privada por sobre as partes. 

 Foram as revoluções americana e francesa do final do século XVIII que 

criaram base ao Estado Liberal. Não mais a plebe era vista como submissa ao 

governo. A figura do cidadão é moldada como ativa na participação política, sendo 

núcleo inseparável dos pilares ocidentais modernos: direito a vida, a integridade 

física, a liberdade de consciência e de propriedade. Pode-se, então, falar nos direitos 

e deveres independente da classe dos indivíduos, da origem familiar e dos privilégios 

concedidos pelo soberano.  

 A relação contratual de Hobbes, todavia, figurava o cidadão como pleno 

coautor das ações do soberano. Ora, “dado que todo súdito é por instituição autor 

de todos os atos e decisões do soberano instituído, segue-se que nada do que este 

faça pode ser considerado injúria para com qualquer de seus súditos, e que nenhum 

possa acusá-lo de injustiça” (HOBBES, 1997, p.147). É evidente como a noção de 

participação política é discrepante entre ambas ideologias. Enquanto na primeira 

pode-se interpretar o cidadão como receptor de direito positivo, na segunda, pode-

se objetar-se que a condição é de certa forma miserável e submissa. Ambas 

justificáveis, ambas controversas. 

 A forma hodierna de democracia é um resultado inacabado de um 

processo secular político-social. Assim como os gregos esforçaram-se em classificar 

as diversas formas de governo, as revoluções que desde então ocorreram moldaram 

toda percepção invocada por esse conceito. A partir do momento em que o cidadão 

é visto como núcleo detentor de direitos e deveres, a democracia consistiria no 
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sistema de governo com abertura para intervenções dos mesmos nos momentos de 

gestão da coisa pública. Cabe ao cidadão, agora, a seleção de uma parcela da 

população responsável por identificar e gerenciar os conflitos.  

 O voto, manifestação que promove tal participação política, é a moeda 

de troca para manutenção do equilíbrio social. Em nossas sociedades pluralistas 

constituídas por grandes grupos organizados em conflito entre si (BOBBIO, 1986, p. 

118), a premissa básica se mantém na medida em que há efetividade das minorias 

deixarem de o ser. Contudo, com a consolidação das instituições democráticas e a 

formação de uma classe política, pode-se identificar uma subversão do instrumento 

básico de representação. 

 Essa depravação implica em um descumprimento da anterioridade 

lógica e cronológica do interesse do representado em relação ao do representante. 

Clóvis de Barros Filho e Sérgio Praça (2002) argumentam que a manifestação do 

último, em tese, é segunda e condicionada pelas reivindicações do primeiro. No 

entanto, arquiteta-se um campo político independente e distante dos representados, 

no qual prevalecem relações de concorrência e de colaboração funcional. “Nesse 

espaço, as posições são, a cada instante, ocupadas menos em função das demandas 

sociais do povo soberano e mais em função de interesses próprios dos representantes 

em suas relações” (idem, p.23). 

 Para a maioria dos votantes, são eles intermediários de demandas 

particulares os políticos (MOISÉS, 1990). Em meio a dinâmica das atividades políticas, 

o legislador promove o apoio ou oposição ao governo em troca de cargos e/ou verbas 

para atender aos seus eleitores. Para o último José Murilo de Carvalho (idem, p. 

223), “cria-se uma esquizofrenia política, os eleitores desprezam os políticos, mas 

continuam votando neles na esperança de benefícios pessoais”. 

Com a consolidação do liberalismo como ideia-força no final do século 

passado (MARTINS, 2005), haveria um movimento do Estado adequando-se à lógica 

do consumo. De acordo com Wolfgang Leo Maar (2008), na transição entre Estado 

Liberal ao Estado de bem-estar social, cria-se certa ancoragem na distribuição de 

benefícios materiais voltada a consumidores, constituindo por essa via um circuito 

social de legitimação de si próprio. O cidadão, moldado no plano individual para o 

consumo, é como aparece para o indivíduo como mudança estrutural na esfera 

pública, cada vez mais permeada por uma moral particular: “[a] liberdade dos 
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modernos, em contraste com a dos antigos, consiste em poder usufruir os gozos da 

vida privada” (MARTINS, idem, p. 23). 

A cultura política do brasileiro é composta por diversas problemáticas que 

traduzem a emancipação da esfera privada. Para Alexis Tocqueville (apud Putnam, 

1996), o país democrático seria aquele onde se aplica o imperativo de alcançar em 

conjunto as aspirações universais. Ao descrever a cultura cívica no Brasil, todavia, 

Rosangela Cavalcanti (2007) argumenta que sucessivos governos, pouco ou nada 

permeáveis às demandas sociais, contribuíram decisivamente ao afastamento em 

relação ao poder público, tornando-o restrito às classes dominantes. Sob outro viés, 

no que tange a cidadania, a manutenção da tutela do Estado impôs, ao longo do 

último século, um sistema de direitos (CARVALHO, 2002) com origem diversa da 

própria sociedade civil.     

A tese clássica de Sérgio Buarque de Holanda (2002) molda o Estado como 

contraposição ao círculo familiar e, ao mesmo tempo, aborda a cordialidade do 

brasileiro como aspecto transcendente à assuntos econômicos e políticos. Esses 

traços são capazes de contribuir à questão privatista, ora dos políticos, ora dos 

eleitores. As teorias culturalistas do século passado são responsáveis, então, por 

elucidar o processo político brasileiro como calcado no personalismo e no 

patriarcalismo. 

 

Podemos organizar campanhas, formar facções, armar motins, se preciso 

for, em torno de uma ideia nobre. Ninguém ignora, porém, que o aparente 

triunfo de um princípio jamais significou no Brasil – como no resto da 

América Latina – mais do que o triunfo de um personalismo sobre o outro 

(HOLANDA, 2002, P.183) 

 

Em suma, há grande pluralidade ao buscar definir-se o papel da sociedade 

civil frente o Estado, cuja legitimidade também não encontra consenso. Posto isso, 

ao estudarmos o processo comunicacional que envolve o TSE, as diferentes 

concepções sobre o agente cidadão podem ou não se reverberarem na mensagem 

propagada, o que dá margem para que não nos atenhamos a uma definição fixa. Feita 

a problematização dos pactos e da representatividade, fica evidente que, para 

estudo das propagandas institucionais, é necessária uma correlação do discurso 

político com a esfera da comunicação.  
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A narrativa da mídia e a formação do cidadão 

 Ante tal cenário político, propomos agora analisar os efeitos 

macrossociológicos, provocados pela mídia, no consumo de mensagens políticas. A 

linguagem da mídia possui características próprias, de forma que pode concordar ou 

não com a mensagem transmita. Argumentaremos que a cultura da mídia - em seu 

sistema de representações junto às especificidades da produção e distribuição 

(KELLNER, 2011) – possui leis próprias, não sendo apenas um facilitador de processos 

comunicacionais.  

 A discussão caminharia no tocante às disputas políticas existentes na 

sociedade civil, que são produzidas e reproduzidas pelos sistemas de representação 

(MATOS, 2002). Se, por um lado, a pauta dos jornais e o cerne das piadas dos reality 

shows devem atender e entreter à maior audiência possível; de outro, estudar a 

mídia é estudar as hierarquias e dinâmicas sociais. Alguns campos são explícitos na 

relação de poder, enquanto outros caracterizam-se pela latência das relações 

sociais, como naturaliza o entretenimento. 

 Como se verificaria, então, essa disputa enquadrada em televisões ou 

manchetes de jornais? Pierre Bourdieu (apud BARROS, 2008), argumenta que a 

definição do que é legítimo ou não é calcada na interação entre agentes em um 

campo social. Tais construções criam significados – inexistentes por si só –, e, como 

consequência, são capazes de comunicar e hierarquizar socialmente. Em suma, o 

campo é “o espaço de definição legítima de troféus sociais, em busca dos quais seus 

agentes consagrarão todos seus esforços” (idem, p.110). 

 A cultura da mídia corrobora com tais teorias à medida em que os agentes 

do campo social nela competem por participações. De acordo com o autor Sérgio 

Praça (2007), o debate público ocorre em função do que a mídia veicula. Essa seria 

uma das formas possíveis de incidência da mídia sobre o público, uma hipótese, 

denominada agenda setting, segundo a qual a realidade social percebida seria 

resultado de um empréstimo dos meios de comunicação de massa. Conclui-se que 

não basta que problemas sociais existam para que sejam constituídos em objeto de 

debate político; mas sim, que por alguma razão estratégica, eles sejam 

transformados em objeto de oferta política para consumo: 

 

o dizível e o não-dizível em política dependem menos do que é dito, isto é 

do conteúdo do discurso, e mais das condições sociais de sua produção, ou 
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seja, da desigual distribuição de capital político pelo campo que se traduz 

na desigual legitimidade social para enunciar. O discurso eleitoral 

hipertrofia tendencialmente o registro retórico da promessa e relativiza a 

importância dos custos dos projetos propostos (PRAÇA; BARROS, 2002, p.32). 

  

 Posto isso, a cultura da mídia passa a ser determinante para a democracia. 

A veiculação e indução de ideias, padrões de comportamento podem servir de 

modelo para construção do cidadão contemporâneo. Essa cultura midiática, que por 

sua vez capitaliza os assuntos de interesse público, molda as ações da classe política, 

a qual confere aos meios de comunicação a responsabilidade de legitimar e tornar 

tangíveis suas políticas públicas. 

 

Um convite à festa democrática 

 Uma nova tecnologia não é apenas uma extensão da capacidade humana 

de transformação. Essa seria a principal tese de Marshall McLuhan ou Neil Postman 

(1985), para quem adventos científicos não são apenas facilitadores de nossas 

experiências; mas sim, uma transformação da cultura em si. Postman (idem), ao 

descrever os efeitos sociais da televisão, traçou um paralelo entre o aumento 

massivo do impacto dos novos meios, o que pode denotar “democratizá-los”, com a 

transformação da informação em commodities. 

 Não é novidade que a industrialização das mensagens configure um 

encurtamento das mensagens; todavia, não se tem claro o naturalizado 

posicionamento dos veículos televisivos ante sua função informativa e os respectivos 

efeitos socioculturais. Valter Rodrigues (2002), descreve que na concorrência pelos 

índices de audiência, a informação é tratada como um produto efêmero, cujo 

imperativo é o agrado ao público através do tornar-se espetacular, impressionante.  

 Paralelamente ao espraiamento do consumo televisivo, o acesso rápido e 

diversificado “propõe-se ao telespectador como mais significativo que a própria 

informação, atendendo mais à demanda narcísica de "estar informado" que a suposta 

(e ideal) necessidade de compreensão da realidade complexa que a informação 

promoveria" (RODRIGUES, 2002, p.211). Percebe-se que haveria uma inversão no 

propósito dos meios de comunicação, para Adilson Citelli (2002), a consequência 

seria uma interação conflituosa entre as formas da expressão – seja de qualquer 

outro canal – e do conteúdo. Cria-se uma obra cuja lógica interna necessária à 
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apreensão dos espectadores entra em forte tensão com o gênero ao qual o produto 

televisivo pertence. 

 O entretenimento é a linguagem do discurso televisivo. Não restrito aos 

jornais e, obviamente, aos programas televisivos cuja finalidade seja divertir, a 

multiplicação da espetacularização vem determinando as campanhas político-

eleitorais. Pode-se dizer que a oferta e papéis sociais políticos vêm gradualmente se 

assemelhando da comercialização de mercadorias, as quais objetam um 

comportamento similar e padronizado dos consumidores. No meio televisivo, o 

político não oferta uma imagem de si mesmo para a audiência; oferta, sim, a ele 

mesmo como uma imagem da audiência (POSTMAN, 1985), o que seria uma das mais 

influentes forças da televisão comercial na narrativa política. A concepção do 

político como celebridade, logo, tem evidente correlação com o discurso televisivo. 

 Em suma, obtivamos correlacionar os aspectos socioculturais com a índole 

do discurso nas culturas da mídia. Que não se conclua que há de se negar um meio, 

o que seria de imensa ingenuidade e um indeferimento aos avanços por ele 

promovidos. É inegável, por outro lado, que o debate sobre tal finda em uma 

percepção de relativa inadequação da mensagem ao meio. Das teorias de 

comunicação, dir-se-ia que há um ruído; da gramática, um erro de coerência; da 

psicologia, uma esquizofrenia. 

 

Foi pra rua? Vem pra urna! 

 Certas propagandas/publicidades tornam-se atemporais por sua 

autenticidade, por sua importância ou então, simplesmente, por serem 

divertidíssimas. De maneira alguma, o trabalho de um publicitário é puramente 

vender determinado produto, serviço ou uma marca. A publicidade é o pensamento 

mítico atual (ROCHA, 2010), a construção de uma narrativa e de uma ideologia em 

torno de certo objeto. O texto que iremos expor tem sua importância na medida em 

que reflete o momento histórico pelo qual o país passa, ou então, o momento de 

tensão em democracias representativas. 

 A campanha publicitária veiculada pelo TSE consistia em três propagandas 

principais. Com o mote “Foi pra Rua? Vem pra Urna!”, o objetivo primário foi trazer 

o jovem, que participou das manifestações de rua dos últimos anos, para as eleições. 

O ministro Marco Aurélio, presidente do TSE então, resguardou como princípio que 
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se caminhasse para “uma propaganda institucional cujo mote será: ‘não vem pra rua, 

vem pra urna’”. As duas primeiras propagandas, cujo intuito básico era o incentivo 

ao voto, foram protagonizadas pelos cantores Carlinhos Brown e Daniela Mercury. A 

terceira, veiculada poucas semanas antes do primeiro turno das eleições, incitava o 

eleitor a pesquisar sobre seu candidato. Dentre essas, destacaremos a mais 

emblemática:  

 

A propaganda do TSE com Carlinhos Brown3 

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, nestas 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 [trecho musicado]. 

Vem pra urna! 

 A propaganda, logicamente, objetiva incentivar o ato de votar para a 

sociedade civil. No entanto, a problematização da comunicação do TSE deve 

contemplar o sistema completo de significações a fim de discutir os porquês e os 

efeitos das escolhas feitas, desde o tom adotado até o agente representativo da 

mensagem. Através do reconhecimento do “brasileiro” como sinônimo de união e 

índole que perpassa por todos os indivíduos da sociedade civil, o posicionamento dos 

personagens fundamenta-se, em ambos casos, como exemplo moral do cidadão 

brasileiro. A escolha de tais como mediadores – e, certamente, como estereótipos – 

atende a um objetivo de traduzir a cultura brasileira, fazendo uso de personalidades 

pertencentes à certa elite, um círculo social e cultural global “pop” da música.  

 O plano de fundo da propaganda, por si próprio, compõe uma camada de 

sentidos essencial à mensagem. Diversas fotos retratam a alegria do discurso dito 

por Carlinhos Brown, são rostos com olhar voltado ao destinatário, convidativos à 

grande festa enunciada pela propaganda. Portanto, esses signos, somados à 

articulação teatral e à música do mediador, aproximam a mensagem à linguagem 

                                         
3 In: https://www.youtube.com/watch?v=z69qL9m849s. Texto extraído em 20/01/15. 
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televisiva.  A penúltima linha transcrita emerge como um alívio à mensagem política 

passada. O entretenimento, logo, surge para emancipar o público do peso que 

carrega a mensagem, uma anestesia ao que se tornou uma obrigação civil. 

 Das teses de Sérgio Buarque de Holanda: “A repulsa firme a todas as 

modalidades de racionalização e, por conseguinte, de despersonalização tem sido, 

até os nossos dias, um dos traços mais constantes dos povos de estirpe ibérica” (2002, 

p.133), pode-se argumentar que o empréstimo da legitimidade através de 

celebridades atende às expectativas culturais, assim como a transformação do voto 

em matéria de divertimento televisivo. Como lembra Kellner (2001, p. 27), a cultura 

veiculada pela mídia compõe hoje uma “força dominante de socialização: suas 

imagens e celebridades substituem a família, a escola e a Igreja como árbitros de 

gosto, valor e pensamento, produzindo novos modelos de identificação e imagens 

vibrantes de estilo, moda e comportamento”. 

 Indiretamente, cria-se um consenso com a tese defendida por Martins 

(2005). A liberdade do indivíduo contemporâneo, em contraste com a propagada pela 

tradição clássica, consistiria para o autor, puramente em usufruir dos gozos da vida 

privada. Apesar de votar, o cidadão pode seguir o princípio moral dos ídolos musicais, 

mesmo que não haja deliberação acerca do tema. Apesar de votar, o cidadão pode 

desfrutar da índole ufanista incentivada pelas personalidades e decidir ilusoriamente 

“o destino da nação”. 

 A terceira propaganda irá reverberar a discussão do papel do cidadão. 

Nela, há duas personagens principais e uma trama bem simples. Um homem comum 

é atasanado durante todos os segundos de propaganda por um político, o seu 

candidato, o qual não tem qualquer vínculo com o contexto social. O cidadão encolhe 

então os ombros, mostrando-se envergonhado com a situação.   

 Há, portanto, um certo alinhamento dos princípios representativos 

defendidos pelo TSE à sociedade civil hobbesiana. Fala-se em “culpa” consequente 

a opinião errada do homem público, o que figura a coautoria do representado, e 

esboçasse clara renúncia do eleitor. O pacto social desequilibra-se, de forma que o 

comportamento daquele que representa estaria desvinculado de deveres éticos e 

políticos. Pode-se presumir que a conjuntura sociopolítica do Estado, somada a todas 

as crises e aos problemas insitucionais, recai sobre a urna, meio retratado como 

monopólio precursor das alterações sociais. 
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 O conteúdo da propaganda do TSE determina uma expressão mecânica do 

cidadão, que reproduz e não dá margem às alterações do sistema político. Enquanto 

tornam-se clichês as objeções que transpassam a crise de representatividade, as 

instituições públicas atentam-se em conservar normas em meio ao diálogo público. 

Fato: o cerne da democracia liberal representativa fortalece-se proporcionalmente 

ao aumento de votos; porém, à custa de que as instituições públicas vêm atuando? 

 A consequente associação exclusiva das eleições, expressa principalmente 

pela agenda de assuntos das duas primeiras propagandas, como o “maior show de 

democracia do nosso país” é, no mínimo, um limitante ético e democrático. Ético na 

medida em que há uma redução da autonomia do cidadão em seu processo decisório; 

democrático, por haver uma submissão dos demais alicerces, como os protestos de 

rua ou ainda quaisquer mecanismos de controle posteriores ao voto. 

 

A leitura das propagandas junto a jovens universitários  

 

a linguagem é material social e ideológica. Assim, a expressão simbólica ou 

representativa dos conceitos, preconceitos e valores resulta da convivência 

dos sujeitos com elementos materiais que ganharam e ganham sentido 

exatamente nos embates coletivos (CITELLI, 2002, P. 58). 

   

 A fim de verificar o processo de recepção das propagandas, realizamos 

quatro grupos focais com alunos da ESPM, FGV, USP e Mackenzie. Seguindo o exposto 

por Duarte (2005), em cada grupo, tivemos entre 4 e 9 participantes. A opção pela 

realização de grupos focais permitiu, além da leitura das mensagens analisadas, 

vislumbrar quais expectativas políticas compõe o imaginário de tal público. 

 O roteiro utilizado para os grupos focais objetivou verificar o processo 

comunicacional de consumo/decodificação da propaganda criada pelo TSE. 

Questionamos e buscamos entender a percepção dos estudantes das diversas 

universidades estudadas acerca das mensagens, a associação feita do “Vem pra Rua” 

ao mote da campanha e o estímulo político propagado.  

 Qualquer análise do discurso deve partir da premissa de que a linguagem 

expõe, por si só, a ideologia de uma sociedade. Esse embasamento emerge dos 

estudos sobre a cultura da mídia, cujos principais autores expostos foram Neil 

Postman, Douglas Kellner e Adilson Citelli. Para o último, ante a particulariedade do 
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discurso, a linguagem seria “dialógica e polifônica, por isso as ‘vozes individuais’ 

falam com a mesma clareza com que os rostos aparecem em bailes de máscaras. A 

voz diz a permanência das apropriações do material coletivo” (P.58, 2002). Fica 

assim justificada a importância de um estudo completo dos sistemas de 

representação exposto anteriormente, em sua latência ou eminência. 

 Não necessariamente todos os aspectos da codificação irão reverberar-se 

no momento seguinte. Faremos uso das teses defendidas por Stuart Hall (1973), para 

o qual não se pode presumir que há equivalência entre a emissão e a recepção, uma 

vez que ambos apresentam condições próprias de existência. Haveria então dois 

extremos para a completude e efetividade de um circuito comunicacional: de um 

lado, o não consumo de qualquer significado articulado, do outro, a tradução ou 

transformação do consumo em prática social. Levando-se em conta a polissemia da 

mensagem, o autor elaborou três posições hipotéticas de interpretação : 

 

uma posição “dominante” ou “preferencial” quando o sentido da mensagem 

é decodificado segundo as referências da sua construção; uma posição 

“negociada” quando o sentido da mensagem entra “em negociação” com as 

condições particulares dos receptores; e uma posição de “oposição” quando 

o receptor entende a proposta dominante da mensagem mas a interpreta 

segundo uma estrutura de referência alternativa (ESCOSTEGUY, 1998, p. 

92). 

  

 Em linhas gerais, pode-se assumir que a recepção dos grupos não se 

enquadrou em uma posição dominante-hegemônica. É verdade, ainda, que houveram 

indivíduos que expressaram plena concordância às propagandas. No entanto, a 

deliberação entre os estudantes nos quatro grupos focais realizados tenderam à 

problematização dos temas.  

 Duas palavras podem resumir bem o primeiro momento de análise: 

nacionalismo e receio. Após a apresentação das duas primeiras propagandas, os 

estudantes expressaram concordância com o objetivo primário expresso: participar 

ativamente nas eleições. O momento era de comentar, criticar e problematizar o 

texto a que foram expostos; haveria, por isso, uma preocupação para que fosse 

consenso o cerne do discurso, a legitimidade do ato de votar. Afinal, pode-se afirmar 

que a maioria dos entrevistados havia votado pela primeira vez recentemente e todos 

defendiam esse seu inerente direito positivo.  
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 O discurso, assim, estaria correlato ao pensamento de Marco Aurélio 

Mello, o qual atribui às eleições uma modalidade concreta de diálogo sociedade civil 

– Estado. Contudo, o modo como o texto abordava o assunto incesou uma percepção 

de intrumentalização do mesmo. Isso conceberia, como argumentamos na análise da 

codificação, o ato como mecânico e próximo da narrativa sobre consumo de Wolfgang 

Leo Maar, “para cumprir tabela” (como disse um aluno da USP). Seria, posto isso, o 

voto reputado como direito ou dever cívil? Claramente, uma contestação que implica 

em um desvio dos propósitos originais do TSE.   

 As críticas recaíram, em todos os grupos, ao clamor nacionalista do 

discurso. Através de uma associação entre esse tom e uma percepção de apelo 

forçado, ficava claro como não havia reconhecimento entre o esforço em tangibilizar 

uma identidade nacional e a audiência. A representação do voto mostrava-se diversa 

do apelo da propaganda por pertencimento nacional, o que transpareceu como uma 

tentativa de “dar sentido para a votação, que não seja só apertar um número”, para 

usar as palavras de um estudante da FGV. Frases como “mudar o destino do país”, a 

qual também forjava alicerces para o sufrágio, foram classificadas como necessárias, 

mas muito abrangentes ou com pouco sentido para aquilo que mostrava-se com 

importantíssimo significado nos grupos.  

 Ante tais associações, o público-alvo percebido foi visto como distante da 

realidade própria dos estudantes. Uma série de proeminências podem justificar essa 

falta de reconhecimento como destinatários das mensagens. A elevação moral 

verificada do ato de votar fez com que todos os entrevistados voltassem a 

propaganda para terceiros que, no imaginário deles, não partilhassem da mesma 

projeção. Entende uma aluna da ESPM: “não me comove [a propaganda] por que não 

foi feita para pessoas como eu. Eu senti [na minha primeira eleição] que eu tinha 

que votar, que era meu dever, estava super animada”.  

 Por outro lado, Sérgio Buarque de Holanda, no âmbito cultural brasileiro, 

e Steffen Böhm elucidaram como o discurso dominante político acercar-se de natural 

resistência. A incidência do cordialismo à ausência de coesão social, muito em função 

de particularismos, caracteriza, para o primeiro autor (2002, p. 40) o princípio de 

obediência e passividade do indivíduo como uma “fórmula caduca e impraticável e 

daí, sobretudo, a instabilidade constante de nossa vida social”. Haveria, então, uma 

associação na narrativa proveniente das mais altas instituições públicas a certo 
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peleguismo, o que provocaria tal afastamento do público-alvo. De acordo com Böhm 

(2006 apud BARCELLOS, 2014), nenhuma formação hegemônica seria capaz de dar 

conta da realidade social e, nas suas lacunas, nas suas dificuldades em oferecer 

sentido que dê significado satisfatório às diversas demandas sociais, atuam as 

identidades negadas pelo sentido dominante. 

 Os universitários operaram com suas próprias normas de interpretação. O 

público refutou a conservação e inércia das instituições como caminho primário para 

participação política, uma vez que seriam eles, os eleitores, responsáveis por alterar 

a classe política vigente, sem que se alterasse o modelo de representação 

democrático. O voto, portanto, foi sugestionado pelo público de forma incoerente à 

chamada. Há um desvio em relação ao status social atribuído às eleições e a 

interpretação feita sobre o discurso remetia a “algo para cumprir tabela” ou então, 

como uma apelação. 

 Em se tratando do mote da campanha, pode-se inferir que o sistema de 

significações embutido na frase original causa certo desconforto com a apropriação. 

Dois dos entrevistados, da Faculdade Mackenzie e da ESPM, julgaram como “cara de 

pau” e “oportunista” o uso, enquanto outra alunas respondiam: “associaram de um 

jeito tão raso, né?”. Percebe-se que o #VemPraUrna denotava, para os grupos, uma 

resposta negativa às manifestações no tocante a limitação para expressão pública. 

“Vocês estavam insatisfeitos? ” Interpreta um estudante da USP, colocando-se como 

emissor: “agora para você mudar tem isso”. Precisamente, apenas isso. 

 

Reflexões finais  

 À guisa de conclusão, como toda lei implica em exceções, as 

categorizações apresentam barreiras quando transpostas a casos reais. Assim como 

o estudo cultural e das instituições públicas – ou seja, da conjuntura sociopolítica 

brasileira – viabilizou a análise do processo comunicacional do TSE, não podemos por 

de lado a contextualização de estarmos discutindo uma campanha veiculada poucos 

meses antes das eleições de 2014 e seu objetivo como tal. Tratamos, em outras 

palavras, de uma comunicação pública ao discutir os fins da codificação, no tocante 

ao intuito de promover o crescimento civil através de uma modalidade de 

participação política. Contudo, ao problematizar o discurso semioticamente, 
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estamos frente a uma propaganda por seu caráter de difusão ideológica, por 

estimular o nacionalismo e, finalmente, por reforçar as estruturas governamentais. 

 A partir do encadeamento do marco teórico e a aplicação empírica, pode-

se afirmar que o objetivo o conteúdo das duas primeiras propagandas foi recebido 

como supérfluo e desconexo do público específico estudado. Somado a isso, é válido 

observar que as abstenções nas eleições de 2014 tiveram um acréscimo em contraste 

às três anteriores (2010, 2006, 2002)4, totalizando 10% dos votos. As pautas na esfera 

política dos jovens universitários é diversa daquela apresentada, o que, 

consequentemente, implica em um desvio e falta de identificação. A escolha das 

celebridades e o conjunto de significados imbutidos no texto, sem causar a empativa 

visada, caracterizaram-se como distantes da linguagem dos grupos. O discrepante 

imaginário político dos jovens culminou, em uma leitura negociada via de regra, no 

descumprimento em fomentar a participação política.  
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