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RESUMO
Neste trabalho, propomos uma reflexão a partir da repercussão alcançada pelo enunciado

“Vem pra rua” durante as manifestações populares que aconteceram em várias cidades do Brasil
nos meses de junho e julho de 2013. Buscamos explicitar aspectos do processo de significação
envolvido na incorporação desse enunciado ao discurso dos manifestantes, haja visto que fazia
parte, originalmente, de outra rede significante. Trabalhamos com a hipótese de que mesmo no
interior de seu campo de origem o enunciado já se apresentava em sua opacidade, com
características constitutivas que satisfaziam modos de ler e interpretar polêmicos como os que
ocorreram no período dos protestos.

Para proceder tal análise, baseamo-nos no referencial teórico da Análise de Discurso
francesa, especialmente em escritos de Michel Pêcheux e Eni Orlandi. Em um primeiro
momento, interrogando a materialidade linguístico-histórica da referida formulação, exploramos
“pontos de deriva possíveis” (Pêcheux 1990a) que promovem sua abertura a diferentes gestos de
interpretação (Orlandi 1996). Em um segundo momento, e de modo a aferir possibilidades de
ressignificação do enunciado, resgatamos exemplos de como foi textualizado e posto novamente
em circulação (Orlandi 2001) pelos manifestantes.

Pela análise, pudemos observar o “Vem pra rua” ser deslocado do âmbito da propaganda,
em que foi concebido para sintetizar o mote de congraçamento dos torcedores brasileiros pela
realização de um evento esportivo, cuja transmissão era patrocinada pelo anunciante, para o da
manifestação social, mantendo sua estrutura linguística, mas produzindo outros efeitos de sentido
em outros lugares materiais. Percebemos que o enunciado adquiriu um novo valor histórico, uma
significação que o sobredeterminou de forma que não mais se distingue com exatidão sua
proveniência. Acreditamos que é funcionando sob esse outro registro discursivo, ocorrido a partir
da apropriação pelos sujeitos engajados na série de protestos, que o “Vem pra rua” passa a
integrar, de fato, o imaginário histórico-social.

PALAVRAS-CHAVE
Enunciado; discurso; interpretação; manifestações.

1. INTRODUÇÃO
O Brasil é o país sede de grandes eventos esportivos internacionais nesta década2. Em

2013, por exemplo, as atenções se voltavam para a realização da Copa das Confederações,
considerada um “ensaio” para a Copa do Mundo no ano seguinte. Mas, pode-se dizer que o
torneio ficou em segundo plano diante de outro acontecimento: uma série de manifestações
populares que tomaram as ruas de algumas das principais cidades do País no mesmo período. O

1 Doutorando em Letras. Bolsista PROSUP/CAPES. Integrante do Laboratório de Estudos em Análise de Discurso
(LEAD).
2 Competições como os Jogos Mundiais Militares em 2011, a Copa das Confederações de Futebol em 2013, a Copa
do Mundo de Futebol em 2014 e os Jogos Olímpicos de Verão em 2016.
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presente trabalho focaliza a relação entre esses acontecimentos pelo viés da linguagem, mais
especificamente através da música de uma campanha publicitária criada por ocasião do evento
esportivo e que acabou sendo vinculada também aos protestos. Um dos trechos dessa música
apresentava o enunciado “Vem pra rua”, que se tornou bastante difundido entre os manifestantes
e sobre o qual nos deteremos para tecer algumas considerações a respeito dessa repercussão a
partir de uma perspectiva discursiva, filiada à tradição pêcheuxtiana da Análise de Discurso
(doravante AD).

O caso do enunciado3 “Vem pra rua” aviva questões sobre o funcionamento do discurso
na medida em que se observa uma movimentação de sentidos quando da sua aparição já no
espaço simbólico das manifestações. Isso nos leva a supor que o “Vem pra rua”, embora
circulando inicialmente como elemento integrante do discurso publicitário, sinalizava já em sua
constituição a possibilidade de ser interpretado de modo diferenciado tal como efetivamente veio
a ocorrer quando do seu emprego e reprodução pelos sujeitos ligados aos atos que compuseram as
manifestações populares. Julgamos, portanto, que pensar o alcance adquirido por esse enunciado
é ver como já se encontra inscrito em um processo histórico de significação, em que o social e o
político se projetam com força suficiente para recobri-lo, sobredeterminando sua interpretação.

Inicialmente, recobramos subsídios da AD para pensar o processo discursivo na dimensão
da propaganda, onde o “Vem pra rua” abre possibilidades de interpretação equívocas pela
articulação de determinações históricas e das formas com que materialmente se apresenta. Já no
âmbito dos protestos, observaremos, também com o auxílio de pressupostos da AD, seu
funcionamento em lugares materiais específicos como cartazes e sites. Assim, pretendemos
visualizar como outro sentido emerge nas formas em que o enunciado é reproduzido e nos meios
em que circula, vindo, como acreditamos, sobressair-se e se fixar no imaginário histórico-social.

2. DE ONDE VEM O “VEM PRA RUA”? O VIÉS DO DISCURSO.
Iniciamos nossa reflexão com uma consideração sobre a publicidade. Embora seja uma

área que se orienta conforme objetivos mercadológicos, discursivamente seus materiais não
respondem apenas ao mercado, mas a diferentes aspectos que configuram o panorama social em
que são produzidos. Ao estudá-la por um viés discursivo é possível perceber, como nos diz
Fonseca-Silva (2007), que o que os anúncios mostram resultam de imagens sociais, ou seja, é
possível estabelecer “ligação entre as representações visuais e as construções sociais” (Fonseca-
Silva 2007: 25). No caso da campanha4 publicitária que apresenta o enunciado trazido para
análise, buscava-se, notadamente, estabelecer associação com um clima de expectativa e euforia
pressuposto em função da realização de um grande evento internacional do esporte mais popular

3 Apesar de procedermos a uma análise discursiva, utilizamos o termo “enunciado” em uma acepção linguística.
Salientamos, porém, que na perspectiva teórica a qual nos filiamos existe uma distinção feita por Courtine (2009:
100-101) quanto ao emprego deste termo em relação à palavra “formulação”. Para o autor, o termo enunciado se
refere aos elementos do saber próprios a uma formação discursiva. Já formulação designa uma sequência linguística
(de dimensão sintagmática inferior, igual ou superior a uma frase) que é uma reformulação de um enunciado no
interior de uma rede de reformulações possíveis de dada formação discursiva. Neste início, ainda não situamos o
leitor em relação a princípios básicos da AD, o que poderia levar a referida distinção a ficar deslocada na leitura, por
isso preferimos manter a acepção linguística, acreditando não haver prejuízo à compreensão e à sustentação teórica
do trabalho, desde que cientes da ressalva recobrada de Courtine.
4 A marca anunciante era a fabricante de automóveis Fiat que patrocinava a transmissão pela televisão dos jogos da
Copa das Confederações de futebol. Mais informações sobre o lançamento da campanha podem ser encontradas em
“Fiat quer todo mundo na rua”. Disponível em:
http://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/noticias/2013/05/20/Fiat-quer-todo-mundo-na-rua.html.
Acesso em 15.02.2014.
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entre os brasileiros, sendo estes idealizados como um povo festivo, que torce de modo vibrante e
unido.

O lançamento da campanha ocorreu ainda no mês de maio de 2013 e o vídeo comercial
que apresentava a música-tema com o enunciado “Vem pra rua” contava com inserções diárias na
televisão. Embora tendo como referência o torneio esportivo que se aproximava5, a divulgação da
campanha veio a ser simultânea aos protestos de junho de 2013. As manifestações desse período6,
ocorridas inicialmente na cidade de São Paulo contra o aumento do valor das passagens no
transporte coletivo, foram se tornando frequentes no decorrer daquele mês, espalhando-se por
diversas cidades do País e apresentando números crescentes de participação e apoio popular,
principalmente após episódios de confrontação com forças policiais. Esse crescimento pode ser
percebido também pela proliferação de causas e temas contestados pelos manifestantes como, por
exemplo, a corrupção na política e o estigma de impunidade que cerca esses casos, a baixa
qualidade na prestação, pelo Estado, de serviços públicos básicos em setores como saúde e
educação, e também os altos custos das obras e demais gastos preparatórios, especialmente em
estádios, para a realização de eventos esportivos como a Copa do Mundo de 2014 e a Copa das
Confederações, a se dar naquele mês de junho.

Em meio a um estado de tensão social, os manifestantes materializaram suas opiniões —
diga-se, principalmente, sua indignação e descontentamento — em diferentes formas e espaços.
Na internet, notadamente por meio dos sites de rede social, valeram-se de recursos próprios ao
meio (como no exemplo do Twitter7 que traremos mais adiante) de modo a caracterizar e
amplificar sua mobilização. Quando da ida8 às ruas, notabilizaram-se pelos cartazes, carregados
individualmente, que expunham seu teor crítico e contestatório de maneira muitas vezes irônica,
sagaz, onde não faltaram trocadilhos, aforismos e diversas alusões a personagens e fatos da
política e da mídia.

É pensando exatamente nas referências vistas nas formas com que as pessoas se
expressaram nesses espaços simbólicos que nos deparamos sem muita dificuldade com o “Vem
pra rua”. Tratar o aparecimento recorrente desse enunciado no âmbito das manifestações como
uma coincidência oportuna não satisfaz a compreensão nem de seu funcionamento nem da
aparente identificação representada entre os manifestantes através de seu emprego. Como

5 A Copa das Confederações tinha sua realização agendada para entre os dias 15 e 30 de junho. Pensada em termos
de planejamento publicitário, a divulgação tende sempre a ocorrer com determinada antecedência.
6 Convém lembrar que outras manifestações, também relacionadas ao aumento de tarifas em transportes públicos, já
haviam acontecido em outras cidades brasileiras anteriormente, ainda que de maneira pontual e sem a grande adesão
popular que foi vista naquelas realizadas durante o mês de junho de 2013, que podem ser consideradas, inclusive, as
maiores no Brasil em muitos anos.
7 http://www.twitter.com. O Twitter, segundo Recuero (2009), é um site conhecido como um serviço de
microblogging, porque permite que nele "sejam escritos pequenos textos de até 140 caracteres [chamados de tweets]
a partir da pergunta 'O que você está fazendo?'" (Recuero 2009: 173). Ele se estrutura a partir de usuários
denominados seguidores e pessoas a seguir de modo que "cada twitter pode escolher quem deseja seguir e ser
seguido por outros" (idem).
8 O estudo de Nunes (2013) sobre as chamadas "marchas urbanas", manifestações que têm ganhando visibilidade nos
últimos anos, detém-se precisamente na passagem destas do virtual ao real, isto é, da sua (não) organização coletiva
em redes sociais até o acontecimento das ruas. Neste caso, o autor leva em conta em sua análise "as escritas afetadas
pelas novas tecnologias e as que irrompem no espaço público em ligação a elas" (Nunes 2013: 65). Aproveitamos
para fazer uma ressalva: embora também sejam reconhecidas como manifestações sociais, entendemos que as
marchas urbanas apresentam um certo caráter temático (casos como a "Marcha da Maconha", "Marcha da
Liberdade", "Marcha das Vadias" etc). Procuramos guardar essa especificidade em relação às manifestações de
junho, as "Jornadas de Junho", como também ficaram conhecidas, que são as que tratamos no presente trabalho.
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possibilidade de reflexão, insistimos em questionar a interpretação, de certo modo polêmica9, que
o “Vem pra rua” parece conseguir suscitar, atentando para a maneira como outros sentidos podem
(puderam) emergir a partir dele.

Por meio da filiação teórica à AD, buscamos, portanto, analisar essa produção de sentidos,
mais precisamente, de efeito de sentidos, já que partindo dessa tradição disciplinar reconhecemos
que discurso é efeito de sentidos entre locutores, tal como definido por Pêcheux (1990: 82). É
também por nos colocarmos diante de um horizonte epistemológico que perspectiva língua,
sujeito e história e em que se trabalha a “determinação histórica dos processos semânticos”
(Pêcheux e Fuchs 1990: 164), que acreditamos que a movimentação interpretativa envolvida no
“Vem pra rua” pode ser posta em questão de forma mais contundente.

Para apreender o funcionamento discursivo e seus efeitos, a AD propõe evocar as
condições de produção, que abrangem não apenas os elementos circunstanciais ligados ao
momento e à situação de enunciação, mas também — e de modo integrado — as dimensões
ideológica, sendo o discurso o lugar onde se observa o encontro entre ideologia e língua, e
histórica, uma vez que a relação entre história e língua é tomada como constitutiva do discurso,
sendo chamada historicidade o modo como a primeira se inscreve na segunda. Articula-se ainda a
noção de interdiscurso, concebido como “corpo de traços como materialidade discursiva, exterior
e anterior à existência de uma sequência dada, na medida em que esta materialidade intervém
para constituir tal sequência” (Pêcheux 2011: 145-146). Com tais concepções é possível
compreender que, ainda que estruturados por uma materialidade linguística, o discurso se efetiva
de fato pela existência de uma memória10 sócio-histórica, um dizível que é “exterior” a esse
discurso, mas vem a ser mobilizado e atualizado no instante da correspondente enunciação.

Trata-se, pois, de um conjunto de proposições que ajudam a desconstruir a noção de
sujeito intencional, fonte de seu dizer, e logo dos sentidos que pensa exprimir, típica de outros
campos do conhecimento. Contando ainda com um aporte psicanalítico, que contribui para pensar
a natureza particular desse sujeito, ao mesmo tempo submetido11 a determinações de ordem
histórico-ideológica e atravessado pelo que é da ordem do inconsciente de modo que não se dá
conta do que o determina, a AD oferece condições para investigar o que na linguagem é tratado
muitas vezes como “evidente”.

9 Vislumbramos esse caráter polêmico do enunciado apreciando o que diz Maldidier (1994), para quem um discurso
pode ser considerado polêmico quando "se situa em uma relação de oposição seja com um discurso realizado
anteriormente, seja com proposição(ões) implicitamente atribuída(s) ao adversário" (Maldidier 1994: 151). Segundo
a autora, pode-se apreender esse caráter polêmico por meio das formas do enunciado, como o tipo performativo
"através do qual uma vontade determinada é expressa, opondo-se a uma vontade contrária, explicitamente ou não"
(idem). Em seu estudo, a autora se referia às oposições polêmicas que se manifestavam no discurso político da guerra
da Argélia, ao analisar os discursos de dirigentes franceses e nacionalistas argelinos, bem como os de diferentes
jornais a respeito desses discursos oficiais. No presente estudo, consideramos o “Vem pra rua” um enunciado
polêmico por sua estrutura sinalizar incitação à ação, caracterizando-o como performativo, e essa ação revelar
objetivos opostos de acordo com a situação em que é empregado (festejar, torcer, no âmbito da propaganda,
protestar, reivindicar, no espaço das manifestações). Voltaremos a essa discussão no decorrer do trabalho.
10 A memória trabalhada no âmbito da AD não é a mesma que se ocupa o saber cognitivo. Os processos sobre os
quais se detém a memória discursiva competem à relação entre o social, à história e à linguagem.
11 Um sujeito assujeitado, nos termos de Pêcheux (1995). O assujeitamento pode ser visto do ponto de vista das
ilusões subjetivas a que o sujeito está exposto. Isso diz respeito aos “esquecimentos” de que fala o fundador da AD
(Pêcheux 1995: 173), o nº 1, ligado à subjetividade, sob a condição de o sujeito se esquecer que ele mesmo é
assujeitado por uma formação discursiva em que se insere ao enunciar, não sendo, portanto, origem do próprio dizer;
e o nº 2, relacionado à ilusão da realidade, em que o sujeito não se dá conta que não há uma correspondência literal
entre as palavras, seu pensamento e o mundo, não havendo, portanto, um único sentido possível para o que se refere
ao enunciar.
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Em nossa reflexão guardaremos, portanto, a compreensão de que o sentido, assim como o
próprio sujeito, é constituído a partir de um processo histórico-ideológico, sendo que palavras e
expressões já se encontram, em alguma medida, significadas historicamente. Isso nos sugere não
apenas a pertinência, mas a produtividade de se problematizar o “Vem pra rua” dada as diferentes
interpretações notadas. Em sua relação com o materialismo histórico a AD endossa essa
compreensão, pois faz questionar a percepção convencional da existência de um sentido que já
estaria contido em cada construção linguística e que poderia ser “acessado” inequivocamente.
Como dizem Pêcheux e Fuchs (1990: 182-183), sem considerar o materialismo permanecemos
sob a ilusão da existência de um sentido estrito. Em outro texto, Pêcheux (1990a) é ainda mais
enfático ao explicar por que uma percepção sobre os sentidos de caráter idealista não se sustenta
na perspectiva da AD. Segundo suas palavras "(...) todo enunciado é intrinsecamente suscetível
de tornar-se outro, diferente de si mesmo, se deslocar discursivamente de seu sentido para derivar
para um outro" (Pêcheux 1990: 53). Logo, resistir à percepção idealista, assentada em uma
aparente transparência da língua, é relativizar os sentidos pela atenção aos elementos históricos
que se inscrevem nas palavras, os quais, pode-se dizer, opacificam12 a estrutura linguística.
Desse modo, abre-se a possibilidade de uma observação diferenciada do funcionamento da
estrutura linguística e das relações entre sentido e interpretação, tendo em conta que, para
Pêcheux, “todo enunciado, toda sequência de enunciados é, pois, linguisticamente descritível
como uma série (léxico-sintaticamente determinada) de pontos de deriva13 possíveis, oferecendo
lugar à interpretação” (Pêcheux 1990a: 55).

Pelos deslocamentos teóricos que opera, a AD oferece condições para repensar o
interpretável em construções como o “Vem pra rua”: o mesmo enunciado, mas sentidos distintos
para o publicitário e para o manifestante. Vimos que as palavras têm sua forma, mas também sua
história, o que faz da interpretação uma atividade simbólica bem mais complexa do que
normalmente é tratada. Mostra-se apropriado, portanto, questionar como, historicamente, o “Vem
pra rua” significa para os sujeitos engajados nas manifestações. É nesse sentido que, a seguir,
buscamos nos aproximar da exterioridade constitutiva do enunciado e situar movimentos de
interpretação (outros) desde a materialidade da propaganda até chegar à (re)produção do
enunciado, realizada de maneiras particulares pelos manifestantes, e que também são
significativas.

3. INTERPRETAÇÃO
Em AD, consideramos que interpretar é uma ação inevitável para os sujeitos. Em um texto

muito conhecido entre os analistas, o linguista Paul Henry (1994) afirma que "não há 'fato' ou
'evento' histórico que não faça sentido, que não peça interpretação, que não reclame que lhe
achemos causas e consequências" (Henry 1994: 51-52). Não devemos, contudo, pensar que a
necessidade de atribuir sentido frente ao que ocorre no mundo, seja sobre fatos naturais ou
sociais, autoriza-nos a falar em uma autonomia do sujeito interpretante. Segundo Orlandi (1996)
há, sim, uma injunção para que haja interpretação, mas esta não acontece de qualquer jeito.
Conforme alerta a autora, a interpretação "sempre se dá de algum lugar da história e da sociedade
e tem uma direção, que é o que chamamos de política" (Orlandi 1996: 19). Pensar politicamente a
questão da interpretação, na perspectiva a qual nos filiamos, é reconhecer que a produção de

12 Por a linguagem ter "sua espessura linguística-histórica, sua discursividade" (Orlandi 2006: 26).
13 A deriva de que fala Pêcheux (1990a) tem a ver com a possibilidade de deslizamento dos sentidos, do sentido
deslocar para um outro. A marca dessa inconsistência na língua é o equívoco, que na perspectiva da AD, acusa que o
sistema linguístico, aparentemente regular e homogêneo, apresenta instabilidades, pois é afetado pelo histórico.
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diferentes efeitos de sentido é sempre dirigida, isto é, por se dar sob certas condições sociais e
históricas, acaba materialmente determinada. O político14 configura a divisão do sentido, cuja
direção, enfatiza Orlandi, se "especifica na história, pelo mecanismo ideológico de sua
constituição" (Orlandi 1996: 21-22). Tais considerações convidam a pensar que, se é possível
falar em interpretação como gesto15 trata-se, sobretudo, de um gesto (de leitura16) político.

Ainda a respeito do gesto de interpretação, Orlandi explica que este “decide a direção dos
sentidos, decidindo, assim, sobre sua (do sujeito) direção” (Orlandi 1996: 22). Pode-se
reconhecer aqui novamente a ingerência que cerca e atravessa a relação do sujeito com os
sentidos, por estes inevitavelmente se reportarem à história, que, ainda segundo a autora, é o que
materializa a interpretação, que por sua vez é “o lugar próprio da ideologia” (Orlandi 1996: 18).
Como se pode ver, ideologia17 e interpretação estabelecem uma relação indissociável. Isso
permite especificar o estatuto da ideologia no âmbito da AD, não como espaço de ocultação ou
dissimulação, mas constitutiva da interpretação do sentido, em uma determinada direção.
Conforme sintetiza a autora, do mesmo modo que não pode haver sentido sem interpretação, não
pode haver interpretação sem ideologia.

Porém, como nos diz Pêcheux (1995), a ideologia não é um ritual sem falhas e, estando a
língua sujeita ao equívoco, percebemos, com o autor, a possibilidade que todo enunciado tem de
se transformar, uma vez que o sentido nunca é dado a priori e nunca está completamente fixado.
Observemos analiticamente essas reflexões no caso do “Vem pra rua”, começando por identificar
no enunciado pontos de instabilidade, lugares em que, ainda segundo o referido autor (1990c:
317), o controle estratégico do discurso escapa aos sujeitos.

3.1. INTERPRETAÇÃO E MATERIALIDADE LINGUÍSTICO-HISTÓRICA
Nosso estudo se detém sobre um enunciado formado linguisticamente por um verbo

transitivo indireto (vir), flexionado na segunda pessoa do singular do modo imperativo afirmativo
(vem); uma preposição (para), na forma contraída comum da oralidade (pra); e um substantivo
(rua), que junto da referida preposição se apresenta como objeto indireto18, fornecendo
complemento circunstancial ao verbo.

Estes são os elementos que compõem a estrutura linguística do enunciado, mas a nossa
forma de abordá-los não fica restrita às relações formais que estabelecem entre si. Como vimos
anteriormente, o sentido se deve à inscrição da língua na história. Assim, as ordenações
(linguísticas) formuladas, embora necessárias, não são o interesse principal do gesto analítico. O
que é relevante na AD, conforme postula Orlandi (1996) “é o que essa organização sintática pode

14 Para um exame específico sobre a dimensão do político na AD ver Cazarin (2013), conforme referências.
15 Conforme estabelece Orlandi (1996) com base na noção de gesto para Pêcheux (1990b: 78), isto é, um ato no nível
do simbólico.
16 Conforme Ferreira (2001), a leitura consiste no "caminho material para se chegar à interpretação" (Ferreira 2001:
19). Articulamos a essa proposição o que entendemos que Pêcheux (1994: 57), ao se referir à leitura de documentos
de arquivo, designa por gestos de leitura: práticas que organizam maneiras de ler, possíveis de serem reconstituídas
de forma a superar o nível da apreensão (leitura literal) para produzir uma leitura interpretativa. Desse modo, cada
direção de leitura leva a uma determinada interpretação.
17 Sempre é válido lembrar que, conforme Pêcheux (1995: 160), é a ideologia que fornece as evidências, que dão a
falsa certeza de que “todo mundo sabe” o que uma palavra ou um enunciado dizem e querem dizer. Essa falsa
“transparência da linguagem” mascara o caráter material dos sentidos.
18 Segundo Bechara (2010: 42-56), trata-se de um complemento verbal preposicionado que, no caso de "pra rua"
pode ainda ser classificado em um subgrupo, o dos complementos relativos, para o autor, aqueles em que o termo
preposicionado delimita imediatamente a significação do verbo por meio de circunstâncias, podendo assinalar modo,
tempo, causa ou, como no enunciado em questão, lugar.
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nos fazer compreender dos mecanismos de produção de sentidos (linguístico-históricos) que aí
estão funcionando em termos da ordem significante” (1996: 46). Algumas pistas para nos
conduzir à chamada dessuperficialização19 do enunciado surgem a partir dessa observação, tendo
em conta como se encontra marcada sua função performativa.

Como já mencionado através da reflexão de Maldidier (1994), o enunciado do tipo
performativo tem sua ocorrência relacionada à incitação, ao desempenho de alguma ação por
parte do interlocutor. No entanto, diferentemente do corpus coletado pela autora, em que existem
enunciados semelhantes, mas com marcas linguísticas que os particularizam, nosso estudo está
diante de um caso específico, em que a estrutura base não se altera. Logo, pensamos que o valor
polêmico do “Vem pra rua” pode ser reconhecido no "sistema geral das proposições em que está
integrado" (Maldidier 1994: 151), mas que, em nosso ponto de vista, não exige a expressão
explícita de vontades20 contrárias, mas sim a consideração a finalidades divergentes, possíveis de
serem apreendidas já a partir da própria constituição discursiva do enunciado conforme a hipótese
concebida para o estudo.

Essas finalidades divergentes, em nosso entender, dão testemunho das leituras e
interpretações outras, polêmicas, pois se trata de um enunciado fundamentalmente opaco, em que
é deixado em suspenso o objetivo da ação (basta perguntar “Vem para quê? ”) e o próprio sujeito
que deve executá-la (acrescentando “Quem vem? Quem pode, deve ou convém vir? ”). Indefinido
tanto o objetivo da ação quanto seu agente, aumentam as chances de eventuais flutuações na
interpretação do enunciado. Tais indefinições nos fazem pensar ainda de forma próxima ao que
explica Pêcheux em sua célebre análise do enunciado “On a gagné21”: que o “Vem pra rua” se
encontra envolvido em uma rede de relações associativas implícitas, em que não é possível
assegurar-lhe um único funcionamento, embora não funcione de maneira aleatória. Como
explicado anteriormente, há uma memória sócio-histórica trabalhando, com a interpretação
obedecendo certas direções ligadas às condições que determinam a produção dos discursos, entre
elas, as posições sustentadas pelos sujeitos, posições essas que são ideológicas e que os efeitos de
sentido produzidos referenciam.

Raciocinando com outras palavras, se por meio do “Vem pra rua” são significadas
práticas tão distintas como uma celebração esportiva e uma passeata, esse enunciado pode
corresponder a um lugar de enfrentamento, de disputa entre formações discursivas22 ao longo de

19 Conforme Pêcheux e Fuchs (1990) é o processo que resulta na “transformação da superfície linguística de um
discurso concreto, em um objeto teórico, isto é, em um objeto linguisticamente dessuperficializado, produzido por
uma análise linguística que visa a anular a ilusão de realidade que se produz na falsa correspondência entre palavras
e pensamentos em relação ao mundo exterior” (Pêcheux e Fuchs 1990: 177).
20 Em seu estudo, Maldidier apresenta alguns conjuntos de proposições como “A Argélia é a França” / “França não
quer a secessão” e “A Argélia não é a França” / “Os nacionalistas argelinos querem a secessão”, atribuídas,
respectivamente, aos dirigentes franceses e aos nacionalistas argelinos, que consistem em “sistemas de oposição
particularmente claros” (1994: 152) que em nosso caso poderiam ser representados, por exemplo, com uma
proposição negativa como “Não vem pra rua”.
21 O enunciado diz respeito ao acontecimento da eleição de F. Mitterand para presidente da França em 1981, e é
visto, pelo autor, funcionando sob diferentes registros discursivos, com uma estabilidade lógica variável (Pêcheux
1990a).
22 Conforme define Pêcheux (1995), formação discursiva (FD) é “aquilo que, numa formação ideológica dada, isto é,
a partir de uma posição dada numa conjuntura dada, determinada pelo estado da luta de classes, determinada o que
pode e deve ser dito (...)” (1995: 160). É nas formações discursivas que se dá, materialmente, a interpelação dos
indivíduos em sujeitos de seu discurso pela ideologia: o sujeito se filia a determinada FD, buscando significar uma
prática ou dizer, o que faz com que já-ditos, traços da memória sócio-histórica que se referem aos saberes
interdiscursivos próprios a dada FD, reapareçam no discurso.
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sua existência histórica. Pensamos que essa tensão incide sobre o trabalho simbólico,
principalmente pela discursividade do item lexical “rua”.

No âmbito da propaganda, a identificação parece ser com uma formação discursiva em
que “rua” representa um espaço festivo, utilizando-se a construção imperativa de modo a situar
uma finalidade de ordem cultural, por conta do acontecimento esportivo. As relações
associativas, com os demais elementos da propaganda23 e com as sequências e práticas
preexistentes24, levam-nos a considerar a afirmação (na propaganda) da reunião e congraçamento
no espaço público sobre um outro modo dos sujeitos tomarem parte nas circunstâncias do
espetáculo esportivo, que se daria, convencionalmente, em âmbito privado (a decisão de ficar em
casa, assistindo pela televisão, acompanhado por familiares e amigos). Podemos observar que se
encontram marcadas na letra da música que apresenta o “Vem pra rua” tanto a relação entre as
instâncias do público e do privado, quanto a associação com determinados referentes que
integram um discurso cultural e esportivo.

Vem vamos pra rua
Pode vir que a festa é sua
Que o Brasil vai tá gigante
Grande como nunca se viu

Vem vamos com a gente
Vem torcer, bola pra frente
Sai de casa, vem pra rua
Pra maior arquibancada do Brasil

Ooooh
Vem pra rua
Porque a rua é a maior arquibancada do Brasil (2x)

Se essa rua fosse minha
Eu mandava ladrilhar
Tudo em verde e amarelo
Só pra ver o Brasil inteiro passar

Ooooh
Vem pra rua
Porque a rua é a maior arquibancada do Brasil (2x)

Palavras e expressões como “festa”, “vem torcer”, “bola pra frente”, “sai de casa”,
“arquibancada” são alguns dos elementos que se conectam de modo imediato ao enunciado

23 A materialidade imagética apresenta situações encenadas por atores que representam pessoas saindo às ruas de
uma cidade portando objetos característicos de uma torcida de futebol (camisetas, bandeiras) e simulando atitudes
amistosas e entusiásticas relacionadas à comemoração de um gol e de uma vitória da seleção brasileira (braços
erguidos, gritos, pulos, abraços coletivos etc), sendo que essas ações se vinculam e ocorrem entre automóveis da
marca anunciante. O vídeo, em versão com duração de 30 segundos, pode ser visto em:
<<https://www.youtube.com/watch?v=ERDj5OKH0eI>>. Acesso em: 25 nov. 2013.
24 Para Courtine (2009), a produção das condições em que uma sequência é produzida é "indissociável da difusão e
da circulação de todo um conjunto de textos, de natureza e proveniência diversas, que a precedem e a preparam, e da
qual ela constitui o ponto culminante, que lhe sucedem imediatamente e lhe respondem, formando o domínio de
atualidade desse discurso" (Courtine 2009: 131).
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analisado, constituindo com ele uma rede significante na qual “rua” é espaço de sociabilidade,
lugar de confraternização. Mobiliza-se assim, uma memória de discursos que representam a rua
para além de uma via de circulação. Para ela aflui uma multidão de sujeitos-torcedores, como que
a um estádio, torcer pela sua equipe e comemorar seus triunfos, como retratado nas imagens a
seguir:

Por esse caminho de análise, compreendemos que a interpretação do “Vem pra rua”
resulta de um gesto que se reporta a todo um conjunto de práticas e dizeres já significados
historicamente, mas muitas vezes “esquecido”. Nunes (2001), em estudo que analisa, de uma
perspectiva histórico-discursiva, a evolução do termo “rua” e suas derivações em dicionários25,
assinala que em relação a acontecimentos públicos significados por “rua” e seus derivados, ainda
prevalecem sentidos de “‘tumulto popular’ e ‘vadiagem’”, ficando silenciados “os festejos, as
conversações, as reuniões públicas” (Nunes 2001: 109). Mesmo assim, a existência de uma
memória sócio-histórica como a que foi referida assegura que o discurso publicitário produza
efeitos concernentes com a situação enunciativa condicionada pela realização da Copa das
Confederações.

Contudo, sabemos que esse não é o único processo discursivo que se desenvolve a partir
do enunciado. Podemos identificar outra formação discursiva se manifestando pela mesma base
linguística e fazendo com que a construção imperativa seja empregada com uma finalidade de
ordem política. Novamente, o principal fator de desequilíbrio está na discursividade de “rua” que
desta vez eclode com as manifestações de junho.

O cenário de tensão social deflagrado com os protestos e comentado no início deste
estudo configurou condições de produção para um discurso em que o termo “rua” significasse,
correlativamente à ágora grega, um espaço público para onde aflui o povo (os sujeitos-
manifestantes) a fim de se expressar, questionar, fazer repercutir sua voz. Emergiu, assim, uma
memória já materializada em dizeres e práticas como as que são retratadas em imagens como
essas:

25 Consideramos pertinentes as colocações do autor, principalmente pelo modo como compreende os dicionários, não
como instrumentos normativos, mas sim como objetos discursivos. Para Nunes, os dicionários funcionam
absorvendo discursos urbanos de diferentes naturezas e representando-os “em seu interior, de modo que eles
aparecem como significações da língua” (Nunes 2001: 101).

Figura 1. Reportagem destaca as reações de torcedores
reunidos em ruas de bairros da cidade do Rio de Janeiro
ao assistirem a transmissão de um jogo da seleção
brasileira de futebol. Foto: Crédito não informado.
Disponível em:
<<http://extra.globo.com/esporte/torcida-nas-ruas-do-
rio-356559.html>>. Acesso em 26 fev. 2014.

Figura 2. Desfile em carro aberto da
seleção brasileira de futebol pela
conquista na Copa do Mundo de 2002.
Foto: Dida Sampaio. Disponível em:
<<http://www.diarioweb.com.br/acont
ece/carnaval/fotos/25princi_010702.jp
g>>. Acesso em 26 fev. 2014.
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Como se pode ver, uma memória discursiva sociopolítica também constitui a
discursividade do léxico “rua” e acaba atravessando a leitura do enunciado em análise.
Compreendemos que as manifestações de junho autorizam tal interpretação divergente e, pela
proporção que alcançam, passam a orientar a direção do gesto, fazendo sobressair o conflito ao
festejo. Retomamos Nunes (2001) uma vez mais, para sublinhar a relação entre o termo “rua” e
atuações políticas no espaço urbano. Conforme definições coletadas em um dicionário de origem
francesa, o autor salienta que entre as acepções de “rua” estão “‘descer à rua, para brigar, para
manifestar' e 'população das cidades capaz de se insurgir’” (Nunes 2001: 109). Embora o autor
não encontre definições tão explícitas dessa relação em exemplares de língua portuguesa, não
podemos ficar indiferentes à possibilidade de um cotejo com sua reflexão, pois esta ressalta a
existência de outra memória discursiva capaz de emergir através do termo “rua”, produzindo
efeitos que projetam o social e o político.

Podemos dizer que, em face de tal processo histórico, justificam-se algumas das
estratégias discursivas empregadas pelos manifestantes. Um caso exemplar de ressignificação
ocorreu por meio de um processo parafrástico em que o termo “festa”, que vimos estabelecer
relação com os traços culturais da discursividade de “rua”, é substituído pelo termo “luta”, mais
próximo da relação de forças em enfrentamento que caracteriza o atravessamento do político na
referida discursividade. Vejamos esse caso por meio das imagens a seguir:

Figura 3. Manchete de capa de um periódico
brasileiro em agosto de 1992 destaca a rua como
local de protestos contra o então presidente
Fernando Collor. Disponível em:
<<http://www.jblog.com.br/media/41/20070821-
17081992%20-%20CAPA.jpg>>. Acesso em 27
fev. 2014.

Figura 4. Em 1984, manifestantes nas ruas de
diversas cidades brasileiras pediam a volta de
eleições diretas para presidente. Crédito:
Banco de Dados ZH. Disponível em:
<< http://kzuka.clicrbs.com.br/pop-
up/noticia/2013/06/veja-fotos-de-outros-tres-
protestos-que-marcaram-o-brasil-
4181870.html >>. Acesso em: 27 fev. 2014.
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Produzido o deslocamento de sentido, a interpretação do “Vem pra rua” no período se
multiplicou, ou melhor, dividiu-se, conforme dois gestos materialmente determinados. Com as
manifestações, o enunciado se tornou palavra de ordem dirigida ao interlocutor de forma a
engajá-lo em uma ação discursivamente oposta àquela pretendida quando de seu uso na
propaganda. Compreendemos que estamos diante de uma FD antagônica àquela que regula o
discurso da propaganda, pois apesar de compartilhar a mesma construção linguística, opera um
recorte de memória distinto, divergente, acerca de seus elementos.

Acreditamos ter conseguido demonstrar a factibilidade de nossa hipótese e confirmá-la
pelo exercício de análise sobre a constituição discursiva do enunciado “Vem pra rua”, em que nos
deparamos com redes de sentidos possíveis que, em nosso ponto de vista, contribuíram
decisivamente para leituras e interpretações polêmicas observadas no período. Cabe considerar
também que, ainda no âmbito da propaganda, certas características da matéria significante
endossam essa compreensão.

Como referido ao longo desta reflexão, os sentidos, embora possam parecer evidentes,
não o são. E as maneiras com que os objetos simbólicos são materializados também contribuem
para que signifiquem de um jeito e não de outro. Segundo Orlandi (1996) “os sentidos não são
indiferentes à matéria significante” (1996: 12). Desse modo, consideramos que a própria voz do
intérprete da canção que apresenta o “Vem pra rua” é capaz de afetar — diríamos mesmo
desestabilizar — sua interpretação.

Essa consideração tem por base a discussão levantada em outro estudo por Orlandi (2001)
ao pensar a relação entre os sentidos e a percepção do significante por meio da noção de gesto.
Para a autora, a voz é um gesto que “tem sua historicidade, sua singularidade” (2001: 17). Como
exemplo, ela comenta a diferença que pode ser percebida ao se ouvir uma mesma música cantada
por dois intérpretes em diferentes momentos. Com isso, a autora nos lembra que há, na voz, uma
gestualidade própria e que isso pode sim intervir na significação.

A voz que enuncia o “Vem pra rua” desde o âmbito da propaganda é a do cantor Marcelo
Falcão, vocalista do grupo musical O Rappa. Nós a consideramos um elemento condicionante na
interpretação porque julgamos que ela funciona como um vetor por onde uma memória se reativa.
Pela voz de Falcão soam canções que costumam fazer referência a causas sociais e cujo teor
contestatório, crítico, expressam pontos de vista a respeito de problemas recorrentes na sociedade

Figura 5. Crédito: G1. Disponível em:
<<http://g1.globo.com/platb/files/2328/2013/06/sp4.jpg
>>. Acesso em: 15 fev. 2014.

Figura 6. Crédito: G1.
Disponível em:
<<http://g1.globo.com/platb/file
s/2304/2013/06/42.jpg>>.
Acesso em: 15 fev. 2014.
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como a violência urbana e as desigualdades sociais. Essa musicalidade engajada se manifesta,
textualiza-se, ganha corpo e forma diria Orlandi (2001), na voz do cantor Marcelo Falcão. E a
percepção desse significante, em nosso entender, também afeta a interpretação do enunciado em
análise.

3.2. O “VEM PRA RUA” QUE SE (RE)PRODUZ
Entre tudo que expomos até o momento, já foi possível divisar algumas formas de

(re)produção do enunciado. Apresentamos exemplos de cartazes empunhados pelos manifestantes
em que, parafraseada a letra da música, novas significações eram deflagradas e outros gestos de
interpretação, realizados. E ao voltarmos nossa atenção para os lugares materiais em que
circulou, o meio digital aparece como um espaço fundamental de afirmação e propagação dessas
novas possibilidades de interpretar.

Cremos ser indiscutível o impacto da internet para as manifestações de junho no Brasil. A
proporção alcançada pela série de protestos parece ter uma relação muito próxima com a
velocidade de difusão das informações e a capacidade de múltiplas conexões estabelecidas
online. Consideramos que características como essas permitiram uma maior mobilização popular
e facilitaram a organização dos atos que ocorreram nas ruas. Nesse sentido, notamos o
reaparecimento do “Vem pra rua”, desta vez funcionando como elemento designador e
catalisador para o movimento que se organizava no espaço digital. Destacamos aqui dois
exemplos de como foi novamente produzido, agora por sujeitos que em alguma medida tomaram
parte na discussão e/ou na articulação dos protestos.

Vejamos primeiro a (re)produção do “Vem pra rua” como nome de um site dedicado ao
acompanhamento das manifestações pelo País.

Segundo informações disponíveis no próprio site, um grupo de desenvolvedores teve a
ideia de reunir informações sobre as diversas manifestações agendadas no Brasil em um mesmo
espaço na web. A iniciativa é descrita como apartidária e o “Vem pra rua” é utilizado não
somente como nome de domínio do site, mas também título da seção que explica o projeto.

O fato de servir para denominar um site cujo propósito é a divulgação da agenda de atos
públicos a serem realizados em diferentes cidades do País, demonstra que o enunciado é

Figura 7. Visão parcial da página de entrada do site <<http://vemprarua.org/>>. Acesso em: 5 mar. 2014.
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reconhecido além do âmbito da propaganda, sendo incorporado ao universo das manifestações de
modo a representá-lo e identificá-lo. Deixando de ser apenas o mote de uma campanha
publicitária, torna-se o nome que designa um espaço, no ciberespaço26, de sistematização e
organização de discursos cuja filiação sócio-histórica concerne, como visto, a uma interpretação
que diverge daquela da propaganda. Ao adotarem o “Vem pra rua” como nome, os sujeitos que
desenvolveram o site praticaram um gesto, já materialmente determinado. Essa nomeação é uma
forma de (re)produção do enunciado que revela o compromisso “com uma versão (interpretação,
formação discursiva, ideologia)” (Orlandi 2001: 13).

Vejamos agora um outro modo com que o “Vem pra rua” foi (re)produzido em relação às
manifestações. Trata-se de exemplos de mensagens27 publicadas no site de rede social Twitter
durante o período dos protestos e que faziam referência ao enunciado:

1 @usuario1 Governantes fiquem espertos... Manifesto e povo na rua... "Antes não tinha, agora tem". #vemprarua
#Passelivre #manifestação #protesto

2 @usuario2 Multidão segue pelas ruas de São Paulo #vemprarua #occupybrazil instagram.com/p/ag5kjRtXZl/

3 @usuario3 Nao podemos ficar calados. #VEMPRARUA

4 @usuario4 Na assista, participe da mudança! #Vemprarua.

5 @usuario5 boatos que aqui vai ter manifestação tb #vemprarua, boto fé!

6 @usuario6 Quinta-feira tem manifestação em toda parte do Vale do Paraíba. Se informe e vem com a gente pra rua.
#VemPraRua

7 @usuario7 #vemprarua -Quinta ás 17:00 Praça Clarimundo Carneiro \o/ Bom dia!

8 @usuario8 O BRASIL JÁ TEM ESTÁDIOS DE PRIMEIRO MUNDO, AGORA SÓ FALTA CONSTRUIR UM PAÍS
EM VOLTA DELES. #VemPraRua

Com todos esses exemplos queremos destacar o emprego do “Vem pra rua” como
hashtag, um recurso disponível no site de rede social Twitter e utilizado com frequência por seus
usuários. Conforme Recuero (2013), uma hashtag consiste em um tipo de “etiqueta de ‘contexto’
no Twitter, que aponta de forma específica um termo que não apenas constrói contexto, mas
igualmente permite que o tweet seja buscado e recuperado também pela etiqueta” (Recuero 2013:
2). As hashtags costumam ser formadas por palavras ou mesmo frases precedidas pelo sinal “#”

26 Segundo Levy (apud Mittmann 2008) o ciberespaço é “o meio de comunicação que surge da interconexão mundial
dos computadores”, sendo que “o termo significa não apenas a infra-estrutura material da comunicação digital, mas
também o universo oceânico de informações que ela abriga, assim como os seres humanos que navegam e alimentam
esse universo” (Levy apud Mittmann 2008: 113). Mittmann busca ampliar essa descrição e, a partir de uma
perspectiva discursiva, afirma que o ciberespaço “abarca não apenas a armazenagem e circulação dos discursos, mas
também a produção, as formas de organização e articulação, além da recepção” (Mittmann 2008: 113-114).
27 Os exemplos apresentados neste estudo foram coletados por meio do site Topsy (www.topsy.com.br), que funciona
como um armazenador e buscador de tweets. Para selecionar tweets que ilustrassem o emprego do enunciado “Vem
pra rua” na publicação de mensagens a respeito dos protestos, especificamos para a busca o modo “Sort by oldest”
para uma pesquisa ordenada pelas mensagens mais antigas publicadas, e no menu lateral, em “Specific Range”,
especificamos período correspondente ao mês de junho de 2013, quando as manifestações eclodiram e se espalharam
por várias cidades do Brasil. Na sequência digitamos “#vemprarua” na barra de pesquisa principal do site e clicamos
no ícone de busca, escolhendo em seguida alguns dos tweets recuperados pela ferramenta que consideramos
representativos da relação entre o enunciado em análise e as manifestações. De modo a resguardar a identidade dos
usuários que publicaram os tweets selecionados, utilizamos a descrição “@usuário” e um número sequencial para
anonimizá-los.
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que os usuários criam ou compartilham ao se expressarem e participarem das interações28

características ao meio. No caso do “Vem pra rua”, podemos perceber sua apropriação por parte
de sujeitos que se engajavam nas discussões referentes aos protestos, tornando-se muitas vezes
elemento de mobilização acerca dos atos que se realizavam ou estavam sendo programados.
Assim, presumimos que o enunciado é (re)produzido não apenas como um item que contextualiza
o assunto de que tratam as mensagens disseminadas na rede. Acreditamos que esse
funcionamento se justifique pelo diferencial que Alves Filho et al. (2012) creditam às hashtags
do Twitter. Estas, segundo os autores, distinguem-se de outros tipos de tags por apresentarem um
caráter “condensador de opiniões, de informações e de conhecimento compartilhado, relacionado
a funções sociais mais diversificadas do que a simples organização ou marcação de conteúdo”
(Alves Filho et al. 2012: 2).

Na perspectiva teórica em que nos filiamos, pensamos que a inserção do “Vem pra rua”
em postagens como as que foram coletadas estabelece relações de sentido por meio de um
vínculo discursivo que permite aos sujeitos identificar(se) (com) um movimento. Por certo,
hashtags com o “Vem pra rua” facilitaram a localização de conteúdos relativos às manifestações
e favoreceram a divulgação dos atos, mas o que gostaríamos de destacar é seu funcionamento
como elementos declarativos, fato este que, discursivamente, expõe a filiação dos sujeitos. Para
nós, tenham ou não se engajado empiricamente nos protestos de rua, os usuários do Twitter já se
constituíam em sujeitos-manifestantes no espaço virtual ao (re)produzirem o “Vem pra rua”, pois
por meio dele textualizavam, materializavam na língua (e na linguagem digital) o político, em seu
movimento interpretativo, ideologicamente orientado.

É por isso que pensamos que a memória sociopolítica que constitui o “Vem pra rua”, além
de ter seu espaço reorganizado (Pêcheux 1990a: 19) em cada enunciação a respeito das
manifestações populares de junho, é, fundamentalmente, restituída ao espaço do simbólico por
meio desse acontecimento. Pelo gesto interpretativo que explicitamos anteriormente são
despertados vestígios latentes de outros discursos que de fato irromperam e interferiram na
produção de efeitos de sentidos do enunciado. Portanto, o caso do “Vem pra rua” mostra que uma
referência a outro fato pode não apenas construir uma outra significação como também fazer
ressurgir sentidos. E, em nosso ponto de vista, foram esses sentidos potenciais que acabaram se
sobressaindo e estão vigorando no imaginário histórico-social desde então. São os que sustentam
uma versão que, sabemos bem, não pode ser tomada como definitiva ou absoluta, mas
arriscaríamos pensar proeminente, pois permitiu que o “Vem pra rua” se tornasse tão associado29

ao evento das ruas quanto ao dos estádios.
Talvez seja mais apropriado dizer que nossa reflexão — e aí também nossa interpretação,

nosso gesto enquanto analistas — ajudou a situar um estado do processo discursivo (Orlandi

28 Sites de rede social como o Twitter possibilitam o desenvolvimento de práticas como conversações coletivas que
Recuero (2012) explica serem construções em rede “onde as ‘falas’ são recuperadas a qualquer momento,
reproduzidas, espalhadas e com elas, as idéias” (Recuero 2012: 2).
29 Apenas a título ilustrativo, relatamos os resultados apontados pelo site Google a partir de uma pesquisa que
fizemos com o “Vem pra rua” e sintagmas específicos. Ocorreu que o “Vem pra rua” retorna mais resultados de
busca quando associado a palavras que consideramos representativas da rede significante das manifestações se
comparado à busca com termos que escolhemos para representar o âmbito da propaganda ou mesmo do torneio
esportivo: “vem pra rua manifestações” retorna 4.190.000 resultados e “vem pra rua protestos”, 2.960.000 resultados,
enquanto que “vem pra rua copa” retorna 419.000 resultados, “vem pra rua fiat”, 295.000 resultados,  e “vem pra rua
propaganda”, apenas 289.000 resultados. Sem entrarmos no mérito de aprofundarmos os resultados dessa nossa
simples consulta em relação aos processos técnicos de rastreamento do Google a partir de palavras-chave como as
que utilizamos, não poderíamos deixar de registrar a diferença considerável no número de aparições do enunciado
quando vinculado ao universo dos protestos de junho no Brasil.
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2001), já que por princípio teórico, não se pode determinar um ponto de origem absoluto para
qualquer discurso, tampouco precisar seu alcance final. A Copa do Mundo de futebol e as
Olimpíadas são acontecimentos internacionais de grande apelo midiático que certamente estarão
entre os assuntos mais comentados no Brasil e no exterior durante os próximos anos. E como
dificilmente as discussões a respeito desses megaeventos não abordam, em alguma medida,
questões relativas ao volume de investimentos ou à condução das obras pelos organizadores,
entre eles o governo, cremos que o valor histórico adquirido pelo “Vem pra rua” a partir das
manifestações de junho de 2013 tende a permanecer em voga, mesmo que o enunciado não volte
a ser (re)produzido. Há condições para que grande parte da população brasileira continue a
lembrar dele — e a interpretá-lo — menos como convite à celebração e mais como convocação à
cobrança e à expressão pública de opiniões.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao elegermos o “Vem pra rua” para uma observação teórico-analítica, dispomo-nos a

problematizar aspectos relativos à interpretação e à circulação dos sentidos, sempre importantes
tanto para a compreensão das relações entre os fatos de linguagem e a concretude das relações
sociais, quanto para o avanço dos estudos na perspectiva em que nos inscrevemos, no que diz
respeito aos mecanismos envolvidos no estabelecimento de novas discursividades e no
(r)estabelecimento de memórias.

Para efeito conclusivo, acreditamos poder afirmar ter conseguido situar a movimentação
de sentidos em torno do “Vem pra rua”, expondo os efeitos de sentido divergentes que foram
produzidos nas distintas situações em que foi empregado. Reconhecer que as características
discursivas polêmicas desse enunciado já se manifestavam no interior da propaganda foi um
passo decisivo, mas que só pode ser verificado e apreendido pelo aporte consistente da AD de
filiação pêcheuxtiana que nos ofereceu condições para repensar o interpretável em uma
construção como o “Vem pra rua”.

O deslocamento de sentidos explicitado na análise demonstrou como a interpretação está
fortemente atrelada à história, à ideologia. Por isso, não devemos estranhar se alguém imaginar
que foi a propaganda que tomou emprestado o “Vem pra rua” do âmbito das manifestações. Em
nossa compreensão, as “Jornadas de Junho” ajudaram a devolver a esse enunciado seu inerente
caráter sociopolítico, sustentado na memória de outros levantes, observados em outros lugares,
em outros momentos históricos.
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