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RESUMO

Esta dissertação de mestrado se constitui em um mapeamento dos vendedores
de rua baseado em uma pesquisa de campo realizada no centro comercial e
adjacências, da cidade de Aracaju, capital do Estado de Sergipe, situado na
região Nordeste do Brasil. Trata-se de um estudo sobre o jingle e outras
práticas sociais exercidas, no cotidiano das ruas, pelos vendedores
ambulantes. Existe uma clara intenção em considerar o pregão cantado pelos
vendedores de rua como um jingle que é produzido, transmitido e aceito em um
meio social, caracterizando-se assim como um estudo de manifestação
cultural. Assim, este trabalho tem como objetivo a observação do uso do jingle
e outras práticas culturais exercidas pelos vendedores de rua, evidenciando-se
como as mesmas são produzidas, divulgadas e consumidas no cotidiano, como
uma maneira de fazer. Estas práticas que ocorrem nas cidades desde as
épocas mais remotas continuam ocorrendo em todas as cidades brasileiras,
incluindo as capitais, ainda que, em alguns casos, algumas delas – como por
exemplo o jingle, comecem a ficar mais escassas. Especificamente se
objetivou o resgate da memória dessas práticas culturais, considerando-as
como “táticas” dos praticantes, uma resistência dos vendedores de rua,
indivíduos “ordinários”, verdadeiros “andarilhos anônimos”, diante da pressão
exercida por uma força dominante e desigual. Nesta pespectiva, o presente
estudo se fundamenta nas teorias de Certeau (1990, 1996) e Coradini (1995)
sobre o cotidiano nas cidades, procurando-se demonstrar como os vendedores
de rua praticam de forma “desviada”, subversiva, a venda de seus produtos,
criando e utilizando o jingle e outras operações de relacionamentos que fazem
parte da cultura comum, se apresentando como “maneiras de fazer”, as quais
são apropriadas ou reapropriadas, consumidas ou aceitas em articulações
através do tempo e inseridas na “espacialidade antropológica urbana”.
Palavras-chave: Jingle, Cultura, Cidade, Vendedores de Rua.
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ABSTRACT

This masters dissertation constitutes in a mapping with base in a field research
carried in the streets of commercial center and adjacencies of the Aracaju city,
capital of Sergipe state, located in Brazilian‟s Northeast. This is a study about
the jingle and others social practices found in the day-by-day of streets by the
streets sellers. There is a clear intention of consider the pregão singed by
sellers of the street how a jingle that is produced, transmitted and accepted in a
means social, characterized how cultural manifestation study. Thus, this
ethnography aims to observe the use of the jingle and other cultural practices
carried out by street vendors, showing how they are produced, disseminated
and consumed in everyday life, as a way to do it. These practices that occur in
cities since ancient times continue to occur in all Brazilian cities, including the
capital cities, although in some cases, some of them such as the jingle, they get
more scarce. Specifically aimed at rescuing the memory of these cultural
practices, considering them as "tactics" of practitioners, a resistance of street
vendors, individuals, "ordinary" real "anonymous wanderers" in the face of
pressure from a dominant force and uneven. In this perspective, the present
study is based on the theories of Certeau (1990, 1996) and Coradini (1995) on
daily life in the cities, seeking to demonstrate how street vendors engage in a
"diverted", subversive, selling its products, creating and using the jingle and
other similar relationships that are part of common culture, introducing itself as
"ways of doing" that are appropriate or re-appropriated, consumed or accepted
in joints over time and within the "anthropological urban spatiality”.
Keywords: Jingle, Culture, City, Street Vendors.
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APRESENTAÇÃO

A presente dissertação de mestrado cujo tema é “O jingle e outras
práticas culturais dos vendedores de rua de Aracaju”, é resultado de uma
pesquisa de campo realizada na

cidade de Aracaju, capital do Estado de

Sergipe, no período de 04 de janeiro a 31 de agosto de 2009, constituindo-se
um estudo sobre a prática cultural de anunciar e promover bens e serviços de
forma musicada através do jingle, pelos vendedores ambulantes das ruas.
Trata-se portanto de uma dissertação sobre vendedores que utilizam voz
e corpo para divulgar seus produtos nas ruas centrais de Aracaju, e se situa no
cruzamento de muitas disciplinas, principalmente Antropologia, Sociologia e
Administração. A busca do significado das práticas culturais, isto é, do que elas
nos dizem sobre o ponto de vista dos vendedores e do marketing, é guiada por
procedimentos metodológicos oriundos do olhar antropológico que caracteriza
o trabalho de campo, pela participação do pesquisador e de uma ampla revisão
da bibliografia construída pelas Ciências Sociais e Administração.
O jingle é uma mensagem publicitária musicada e elaborada com um
refrão simples e de curta duração, a fim de ser lembrado com facilidade para
anunciar um produto, uma ideia, uma pessoa, entre outros.
É extamente isto que faz um vendedor de rua. Ele cria uma
música breve com letra simples e a utiliza para anunciar seus produtos
enquanto circula pelas ruas da cidade ofertando os mesmos aos moradores,
trabalhadores e transeuntes em um determinado espaço urbano. Muitos dos
vendedores de rua denominam o jingle como “uma cantoria” ou “grito para
vender”.
Durante a pesquisa de campo, ocorreu uma intenção clara de se fazer
uma enquete sobre a prática dos jingles produzidos e veiculados pelos
vendedores de rua, com uma perspectiva de trabalhar sem o uso da estatística,
conduzindo o pensar para as operações, o fazer, através dos usos individuais
dos praticantes. Como a pesquisa foi realizada através da observação
participativa, surgiram outras operações detectadas durante o trabalho de
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campo com os vendedores, como se pode observar no capítulo 3 desta
dissertação.

A

constatação

de

outras

operações

proporcionou

um

alongamento na delimitação do tema, visto que, em meio ao estudo do jingle
como prática cultural, percebeu-se tantas outras práticas que não foi possível
ficar apenas na intenção inicial. Portanto, pretende-se ampliar os estudos
futuramente para identificar com mais abrangência as diversas minúsculas
“táticas” praticadas pelos vendedores de rua.
Inspirei-me em Certeau (1990) para excluir da minha pesquisa uma
observação baseada em técnicas estatísticas, pois o mesmo nos ensina que
devemos em um trabalho como este não perder o foco nas “operações”
juntamente com seus usos, com suas ligações e suas trajetórias pelos
praticantes.
A originalidade deste trabalho garante uma importância no campo das
Ciências Sociais, visto que se trata de objeto instigante e pouco estudado nos
dias atuais, dificilmente encontrado em outros trabalhos como teses,
dissertações e artigos sobre a temática. Os sujeitos ou autores da minha
pesquisa, os vendedores de rua, circulam pelas vias, praças e outros espaços
do centro e suas adjacências, da cidade de Aracaju, juntamente com seus
clientes, formando um universo bastante íntimo do pesquisador, lembrando
que, como nos ensina Malinowski (1997), embora sejam facilmente acessíveis,
fontes desse tipo são complexas e merecem ser investigadas.
Trata-se de uma prática cultural urbana, não sendo registrada em
documentos concretos, mas no comportamento e na memória dos indivíduos.
O trabalho é um ensaio etnográfico sobre as formas sensíveis da vida
cotidiana, expressa nas figurações da oralidade e do uso do corpo para se
comunicar nas ruas. Buscou-se incessantemente a captura dos dados,
respeitando-se dentro do possível a forma original de cada um, procurando-se
sempre o registro sem distorcer a realidade, evidenciando-os tal como se
apresentam.
Diante desta visão são convenientes duas reflexões: o respeito às
formas próprias de expressão oral e corporal dos vendedores entrevistados e o
risco pela ousadia de atuar como um cronista, historiando através de narrativas
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com a mesma simplicidade dos referidos vendedores, talvez pela vontade
excessiva de um pesquisador em vivenciar as práticas, juntando-se a isso o
fascínio pelos ensinamentos de Malinowski (1997).
Desde minha infância e adolescência, convivendo com a citada prática
cultural, sentia interesse por e admirava a maestria com que os vendedores
propagavam seus produtos. Esse sentimento ficou consolidado quando
ingressei no curso superior de Administração da Universidade Federal de
Sergipe e cursei a disciplina Administração de Marketing, em 1979, o que me
levou a registrar vários jingles utilizados nas ruas do centro da cidade – Aracaju
- em uma atividade investigativa acadêmica.

Foto 01: Primeiro trecho da Rua Santa Luzia.
Fonte: José Helder Monteiro Fontes

14

A foto 01 foi produzida em um domingo, diante da impossibilidade de
pegar este ângulo em um dia útil devido ao grande movimento de carros, para
registrar o local onde residia (segunda casa à esquerda, logo após a faixa de
pedestre) e onde tudo começou. Convém ressaltar a completa transformação
das casas residenciais em pontos comerciais. Na foto 02, abaixo, virei a
máquina fotográfica para a esquerda e capturei a Rua de Maruim, também
palco do começo, que cruza com a Santa Luzia.

Foto 02: Rua de Maruim, vista do cruzamento com a Rua Santa Luzia.
Fonte: José Helder Monteiro Fontes

Sempre foi intrigante para mim o fato de perceber que pessoas de uma
classe social mais baixa, desprovidas de recursos financeiros e educacionais,
excluídas da sociedade, muitas vezes sem qualquer escolaridade, detêm
algum tipo de conhecimento sustentado por uma prática, pelo simples ato do
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fazer. Convém ressaltar que tal prática vem ocorrendo desde a Idade Média
com os circenses, artesãos, feirantes, entre outros.
Melins (2001, p. 22-23), escritor cronista sergipano, constata a presença
dos vendedores de rua em Aracaju nas décadas 40/50, quando diz:

Ainda pela manhã, passavam verdureiras com seus cestos
cheios de verduras e legumes, oferecendo de porta em porta,
seus produtos, evitando assim, a ida das donas de casa ao
mercado municipal. Na parte da tarde passavam pelas ruas os
gringos ou imigrantes, que iniciavam no comércio, com seus
verdadeiros armarinhos ambulantes (...). Ainda à tarde, de
longe, ouvíamos o anunciar por gordas senhoras, com seus
brancos vestidos rodados, carregando em seus tabuleiros de
flandres, as famosas cocadas puxa e branca, cujo mercados já
vinham cortadas em quadrinhos (...) Apareciam também
amoladores de tesouras e facas que se faziam anunciar, tocando
uma gaita (...). No fim da tarde, homens portando grandes
cestos ou empurrando carrinhos de mão, vendendo pães, pães
doce, bolachões de canela, biscoitos e bolachas (...). Assim era
a rotina da nossa querida cidade.

Pelas ruas de uma cidade, indivíduos agem e se relacionam
proporcionando uma eterna produção de práticas culturais. Como nas palavras
de Certeau (1990) ao vislumbrar a cidade de Nova York vista de cima,
sugerindo que além do espaço geográfico construído visualmente, a cidade
apresenta outra espacialidade, a antropológica, referindo-se às diversas
maneiras de fazer, as “operações” que uma cidade produz através da sua
massa que “carrega e tritura em si mesma” todas as identidades dos seus
autores. O espaço antropológico é na verdade um espaço que não se vê! Mas
é nessa escuridão onde toda a visibilidade morre que operam e pulsam “os
praticantes ordinários da cidade”, aqueles que por ela transitam obedecendo a
um contexto urbano que eles mesmos produzem, sem que tomem
conhecimento desta produção.
Coradini (1995) nos diz que o espaço adquire vários significados se
definindo de acordo com os indivíduos e os grupos que o frequentam em
determinados momentos (tempo) e se apropriam simbolicamente dele através
de suas práticas, constituindo-se assim como matéria no estudo das
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representações sociais e consequentemente da Antropologia. A citada autora
nos diz ainda que no espaço urbano existe uma constante interação entre
grupos sociais, atividades e interesses dos mais diversos.
Essa prática cultural que ocorre entre indivíduos de campos sociais
diferentes – de um lado, os moradores, os trabalhadores formais e os
transeuntes do centro e bairros adjacentes; do outro, os vendedores de rua,
oriundos da periferia urbana – nos leva a pensar que o saber se manifesta das
mais variadas formas, sendo vivenciado e reformulado a cada espaço e a cada
tempo.
Portanto, este trabalho tem como objetivo geral a observação do uso do
jingle e outras práticas culturais pelos vendedores de rua, procurando-se
perceber como as mesmas são produzidas, divulgadas e consumidas no
cotidiano, como uma maneira de fazer. Essas práticas, que ocorrem nas
cidades desde as épocas mais remotas, conforme veremos no capítulo 2,
continuam ocorrendo em todas as cidades brasileiras, incluindo as capitais.
Como objetivos específicos, citamos o resgate da memória dessa prática
cultural, visto que os jingles das ruas atualmente estão mais escassos
(principalmente na região do centro da cidade e bairros adjacentes) e a
observação da venda de rua como uma “tática” dos praticantes, uma
resistência dos indivíduos “ordinários” mediante a pressão colocada por uma
força dominante e desigual.
A pesquisa fundamentou-se em três campos teóricos:
1) o entendimento sobre o significado de cultura, para entender o jingle
como prática cultural;
2) o conceito de marketing, analisando-se um dos seus compostos que é
a propaganda através do jingle;
3) o exame das práticas cotidianas ou “maneiras de fazer”.
A pesquisa foi realizada nas ruas do centro e suas adjacências,
envolvendo os vendedores que formaram a amostra. O critério de inclusão
desses vendedores foi a aceitação dos mesmos em participar do estudo
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através da concessão de entrevista e momentos de convívio com o
pesquisador.
Para a definição da amostra da pesquisa observa-se o que reporta
Vergara (2004, p. 51) referindo-se aos tipos de amostra: “por tipicidade –
constituída pela seleção de elementos que o pesquisador considere
representativos da população-alvo, o que requer profundo conhecimento dessa
população”.
A metodologia utilizada neste trabalho constou de uma pesquisa
bibliográfica e em artigos científicos, bem como sites disponíveis na internet,
em diversos autores com vasto conhecimento na área do estudo, visando uma
fundamentação teórica para embasar as observações levantadas da prática da
venda nas ruas com o uso do jingle, constituindo-se em uma pesquisa
participativa com o uso do diário de campo, caderno de anotações e gravações
digitais.
Esta pesquisa de campo se apresenta como uma forma de estudar
aspectos relacionados à cultura, método que se consolidou no meio acadêmico
a partir do trabalho de Malinowski (1997) sobre os nativos da ilhas Trobriand.
Intitulada como “Os Argonautas do Pacífico Ocidental”, a referida obra nos
ensina que devemos descrever aspectos de uma sociedade, tomando com
ponto de partida a experiência empírica direta através de um trabalho de
campo com a participação dos atores relacionados no processo, reconhecendo
o outro como integrante de uma cultura que deve ser respeitada, como
qualquer outra. Isso significa, no meu entendimento, que devemos analisar os
aspectos culturais de qualquer meio social, isentos de qualquer pré-conceito,
procurando sempre os entendimentos com base na mais profunda realidade.
Para tanto, realizei entrevistas abertas com alguns vendedores,
moradores e transeuntes do centro de Aracaju e adjacências.
Coradini (1995, p.31) nos ensina que fez uso do método da observação
em sua pesquisa: “Olhei e ouvi muito: fragmentos de conversa e movimentos
das pessoas”. A citada autora nos fala ainda sobre a necessidade de fazer
parte da realidade que se observa, aproximando-se dos “informantes-chave”
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neste caso, os vendedores de rua e seus clientes: moradores, trabalhadores e
transeuntes.
Portanto, procurei vivenciar com os vendedores de rua suas práticas,
para identificar o que normalmente não se vê e investigar com certa
profundidade as relações, tornando-as bem claras. Cardoso apud Coradini
(1995, p. 31) diz que “é neste momento, entre pessoas que se estranham e que
fazem um movimento de aproximação, que se pode desvendar sentidos ocultos
e explicitar relações”.
Evans-Pritchard apud Peirano (1992) reforça a ideia do vivenciar quando
diz que o antropólogo deve deixar-se “vulnerabilizar psiquicamente pela vida
local” para se sentir como um membro da cultura que se estuda.
Inicialmente procurei identificar alguns vendedores que atuam pelas ruas
do centro e adjacências, registrando os horários de atuação de cada um, os
locais por onde passam ou se fixam, as relações entre eles e entre eles e os
compradores, seus prazeres e suas angústias, o jingle adotado com sua letra e
melodia, enfim, toda e qualquer informação prestada por eles sobre as práticas
cotidianas do viver, sobreviver e resistir. Essa tarefa eu fiz com a participação
de alguns moradores, trabalhadores formais e transeuntes, procurando me
comportar de acordo com o que nos orienta Malinowski (1997), quando diz que
em um trabalho como este, o autor deve agir como um historiador e um
cronista da cultura ao mesmo tempo.
Esta dissertação é composta por três capítulos: o primeiro sobre o
conceito de cultura, pelo uso do termo “prática cultural”; o segundo sobre a
propaganda, com o uso do jingle; e o terceiro sobre a descrição da observação
com a utilização dos conceitos das práticas cotidianas ou maneiras de fazer
pelos “ordinários” que circulam nas ruas com suas “táticas”, desviando do que
lhes é imposto, em forma de um grito dissimulado de resistência contra as
“estratégias” de um sistema que procura dominá-los. Nesse terceiro capítulo,
procuro narrar como se comportam os vendedores de rua, trazendo ao
presente trabalho um maior conteúdo empírico. Por fim, as considerações finais
e conclusivas, os apêndices e as referências.
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1 OLHE AÍ A CULTUUUUURA

Não existe nada mais didático para iniciarmos o entendimento sobre
qualquer assunto, senão procurar a origem mais remota do significado da
palavra que represente aquilo que se deseja abordar. É importante entender
como nasce um termo, se apropriando do processo interpretativo vigente na
época em que o mesmo foi cunhado. Esta didática se torna ainda mais
contundente quando tratamos de assunto com tantas múltiplas dimensões,
como é o caso da cultura.
Assim começaremos a desvendar o significado da palavra cultura,
buscando a origem do seu uso, que remonta aos meados do século XVIII, com
a ideia de representar atividades típicas do campo, onde o agricultor cuidava
para que os processos de preparação da terra, plantio, manutenção da lavoura
e colheita ocorressem da melhor maneira possível, buscando-se sempre a
perfeição e acompanhando cada processo de modo a evitar eventos
depreciativos indesejáveis. (BAUMAN, 2007, p. 72).
A palavra cultura é de origem latina, originalmente ligada às atividades
agrícolas, vindo do verbo colere que em latim quer dizer “cultivar”, “criar”,
“tomar conta” e “cuidar”. Os romanos utilizaram a palavra para se referir ao
“refinamento pessoal” de um indivíduo que era educado, ou seja, trabalhado
para apreciar o que era considerado como o correto, o belo esteticamente
definido, entre outras qualificações (CHAUI, 2005).
O termo cultura originalmente foi utilizado para denotar uma intenção de
aperfeiçoamento conquistado através de um controle sistemático. Deixar as
sementes germinarem e a lavoura crescer por sua própria conta é procurar o
caos, é colher fora dos padrões ou até mesmo quase nada colher.
Metaforicamente a palavra foi utilizada para expressar o que deveria ser
feito também com os homens, para que os mesmos pudessem ser formados
dentro dos padrões daquilo que era esperado. Existia a ideia de que, se o
homem fosse deixado para crescer por sua própria sorte, fatalmente seria um
desastre, não se tornando um ser humano; seria fruto deformado e
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consequentemente reprovado por estar fora dos valores éticos e estéticos
considerados.
Bauman (2007, p. 71 -72) nos ensina que

O termo “cultura” foi concebido no interior de uma família de conceitos
que incluía expressões como “cultivo”, “lavoura”, “criação” – todos
significando aperfeiçoamento, seja na prevenção de um prejuízo ou na
interrupção e reversão da deterioração. O que o agricultor fazia com a
semente por meio da atenção cuidadosa, desde a semeadura até a
colheita, podia e devia ser feito com os incipientes seres humanos pela
educação e pelo treinamento.

Observe nas palavras do autor citado acima o termo “incipientes seres
humanos”, denotanto a necessidade de um processo civilizador sobre o
homem, diante do seu estado selvagem por natureza.
Existia a ideia de que as pessoas precisavam se tornar mais civilizadas.
Elas tinham que ser treinadas e orientadas por outras pessoas com
competência para educar e treinar seres humanos. Se na agricultura o
agricultor precisava cuidar da plantação para que o resultado fosse satisfatório,
no mundo social deveriam existir os “agricultores de pessoas”.
Parece-nos clara a ideia de que as pessoas necessitariam se subordinar
a uma ação que fosse capaz de conter os impulsos institivos emanados dos
seus cérebros reptelianos. Havia uma preocupação em não deixar o homem
agir por por sua própria conta, sob pena de condená-lo ao estado de barbárie,
afastando-o assim do mundo “civilizado”. Seria sempre necessária uma ação
externa para ordenar e uma determinação interna para agir, uma visão que
separa os homens que “cultivam” daqueles que são “cultivados”.
Em outra obra intitulada O Mal-Estar da Pós-Modernidade, Bauman
(1998) aborda sobre três correntes discursivas que se instalaram nos países
que se achavam no limiar da modernidade. As denominações civilisation,
bildung e refinement, na França, Alemanha e Inglaterra respectivamente, eram
termos que significavam interferência naquilo que as pessoas fazem quando
lhes é permitido agir de acordo com o que elas entendem. Havia um descrença
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na possibilidade de as pessoas agirem com a razão, impedindo assim a
construção de um mundo melhor. Os três termos denotavam uma mesma
mensagem:

Se deixarmos as coisas à sua sorte e nos abstivermos de inteferir no
que as pessoas fazem quando se deixa que ajam como entendem,
ocorrerão coisas demasiadamente horripilantes de se contemplar; mas,
se abordarmos as coisas com a razão e submetermos as pessoas ao
tipo correto de processo, temos todas as possibilidades de construir um
mundo excelente, nunca antes conhecido por seres humanos.
(BAUMAN, 1998, p. 161)

Como visto, segundo uma abordagem que coloca o indivíduo em uma
dependência de ser modelado, não conseguindo fazer as coisas por conta
própria, ele estaria sempre precisando de ajuda, tendo assim sua liberdade
limitada por uma ação disciplinadora.
Essa limitação se traduz em um sentimento de desigualdade, colocado
pelo dominado que grita contra uma injusta e indesejada repressão. Nas
palavras de Bauman (2007), como não se poderia deixar de esperar em uma
relação social desigual, uma visão diferente tende a se apresentar pelo lado
oposto, neste caso, incorporada naquele que recebe a ação dominadora.
Nessa outra versão a cultura diz respeito às reinvindicações daqueles que são
dominados contra a pressão homogeneizante da força de dominação que se
volta para o geral.
Nesse sentido, entendemos as duas discussões sobre cultura, com uma
visão que coloca a mesma em duas posições antagônicas. A cultura vista
como civilização para conter a selvageria dos homens, e a cultura das
camadas dominadas por essa civilização. O interessante é que a civilização
justifica a necessidade de um controle sobre as camadas não civilizadas, pelo
fato de que estas não fazem uso da língua escrita dificultando assim o acesso
aos mundos científico, artístico e religioso, tomados pela própria civilização. No
nosso entendimento uma visão completamente equivocada, uma vez que
privilegia exclusivamente o saber em detrimento do fazer.
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Adorno apud Bauman (2007) constata que o conflito entre as duas
narrativas é inevitável, apesar de entender a necessidade do mesmo. De um
lado, a dominação, distorcendo a ação da cultura para atender a estrutura
traçada pela força dominadora. Do outro lado, os dominados, aqueles que
criam a cultura, carentes de uma ação que conclua seus projetos, apresente-os
para que todos vejam e assim sejam perpetuados, evitando a marginalidade e
o esquecimento.
Apesar deste paradoxo, existe algo de comum entre os dois lados:
ambos possuem um mesmo objetivo que é “estimular as pessoas a agir de
modo diferente, e assim transformar o mundo em algo diferente do que é no
momento e/ou daquilo que provavelmente se transformaria se fosse deixado
por si mesmo” (BAUMAN, 2007, p.74-75).
Escrever sobre cultura é algo que estarrece qualquer estudioso das
Ciências Sociais. É um campo minado, inseguro, duvidoso ... enfim,
tomariamos aqui linhas e linhas, páginas e mais páginas de adjetivos
qualificativos e não conseguiríamos expressar o verdadeiro sentido da
condição milindrosa de abordar um conceito para cultura.
Essa insegurança não é algo tão atual, ela vem há muito tempo
estabelecida não só no campo científico como também nas relações do
cotidiano.
Canclini (2007) expressa bem esse temor quando adota o termo
“vertigem de imprecisões” para definir o sentimento daqueles que estudam a
cultura, admitindo que a “vertigem” vem ocorrendo há décadas quando afirma
que em 1952 dois cientistas antropólogos Kroeber et Kluckhohn relacionaram
aproximadamente trezentas maneiras de definir cultura.
Para amenizar a abordagem que atribui à cultura tal complexidade,
tomaremos ainda Canclini (2007, p. 41), quando o mesmo apresenta uma
“possível” definição de cultura, baseada em diversos autores de diferentes
campos do saber: “o conjunto dos processos sociais de significação ou, de um
modo mais complexo, a cultura abarca o conjunto de processos sociais de
produção, circulação e consumo da significação da vida social”.
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Assim percebemos que a significação tem uma importância muito
grande no entendimento da cultura. As ações de um indivíduo em qualquer
esfera das sociedades humanas são constituídas, elaboradas e consumidas
mediante intervenção dos códigos e das convenções simbólicas.
Entendemos que cultura envolve processos sociais constituídos de
símbolos que articulam significados, cabendo ao sociólogo uma visão
antropológica que permita a observação do comportamento dos indivíduos
quando se relacionam com os outros e com a natureza. Assim, os
pesquisadores em Ciências Sociais, ao prolongarem suas observações sobre
os comportamentos dos indivíduos de um campo social, podem detectar certas
regularidades específicas daquele grupo social. Isso significa dizer que cada
grupo social possui suas regularidades, dando assim à cultura um caráter de
algo que não aparece sempre da mesma maneira.
Tomemos o objeto da nossa pesquisa, o jingle. Ele surgiu nas ruas, se
assim preferem alguns, como uma manifestação popular; depois ganhou
espaço nas ciências humanas, mais propriamente no campo da Administração
Mercadológica, sendo abordado pelos gurus do marketing, ocupando as salas
das universidades e os sofisticados escritórios das agências de publicidade
como importante ferramenta da propaganda, circulando ainda hoje nos saberes
das ruas. Nas palavras do vendedor de caranguejo vivo, capturadas por este
pesquisador ao indagar sobre a origem do conhecimento de que cantando
anuncia e, portanto vende: “aprendi com os povo; aprendi no movimento”1.
Aproveitamos este ensinamento para uma reflexão sobre o objeto desta
nossa pesquisa: as nossas práticas sociais mais técnicas, como a criação de
um jingle em uma agência de publicidade, estão por sua vez carregadas de
crenças populares que surgiram nas ruas, afirmando que cantando se anuncia,
se vende uma ideia, um produto, um sentimento, ou seja lá o que for.

1

Para identificar as falas dos vendedores de rua entrevistados, em oposição a texto citado da bibliografia,
foi definido o uso de itálico entre aspas; em transcrições mais extensas, adotou-se o itálico, recuo de
parágrafo e fonte menor.
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O fato é que, atualmente, não podemos separar o que é popular e o que
é clássico, visto que, como se sabe, fica cada vez mais difícil manter a
originalidade, a pureza de uma ou de outra expressão.
Carvalho (1991, p. 12), ao abordar sobre cultura popular em seu artigo
apresentado na II Reunião Interamericana sobre Cultura Popular e Tradicional
realizada em Caracas, em agosto de 1987, deixa bem claro que as duas
versões consideradas “puras”, o popular e o clássico, misturaram-se ao longo
dos tempos, gerando “uma multiplicidade de formas” que circulam nas diversas
camadas sociais até os dias de hoje.
Certeau (1990) adverte que não devemos mais considerar nem a
“cultura erudita” nem a “cultura popular”, mas sim, considerar uma “proliferação
disseminada” das criações anônimas e perecíveis que não se submetem e
aparecem com muita intensidade.
O que se propõe, portanto, é o entendimento de uma cultura “mestiça”,
que não aceita a visão dualista, excludente. Neste raciocínio, Latour (1994, p.
135) nos remete a outra reflexão: o homem “é um permutador ou recombinador
de morfismos”, isto é, o homem faz a transição de um lado para o outro,
preservando aquilo que foi definido em ambos os lados. Complementa o autor
citado a ideia de que tudo transita e tudo acontece através de mediações e
traduções. Nós nos caracterizamos pelas superposições, nos definimos pelas
trocas sem pertencermos a qualquer essência ou a alguma coisa pura,
resultamos de “hibridizações” e construções.
Somos, portanto, definidos através das mediações que nós mesmos
“tecemos”, das permutas que produzimos, compondo conjunções entre objetos,
cultura, natureza, técnica e sociedade. Nas trocas entre heterogêneos é que
somos definidos, constantemente recompostos, reinterpretados (LATOUR,
1994).
Estamos, portanto transitando em uma heterogeneidade entre o “ilustre”,
ético, estético; o científico, catalogador de dados, analista e levantador de
hipóteses; o consumista nato que tudo quer desde que seja o novo; o anônimo,
ingênuo, “popular”, detentor de conhecimento, porém sem catalogação, apenas
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o fazendo circular; e o “ordinário”, com códigos particulares que se articulam
nas operações dos praticantes com seus interesses. Neste contexto não
podemos nos definir mais de forma imutável, somos errantes como o vento,
vagando, somos cambiadores com os outros seres, com a natureza, com a
máquina, enfim não estamos sozinhos, todas as coisas estão presentes em
nosso juízo. Quebramos a normalidade e estamos constantemente inovando,
além de homo sapiens somos também homo demens, abrigamos inquietações,
somos possuidores de excessos. Estamos diante de uma complexidade.
Nesse quadro de evoluções, crises e instabilidades, inserimos o
entendimento da necessidade de uma nova concepção da ciência, estendendo
este pensar para uma abordagem que considere a complexidade da cultura.
Diante de tantas dimensões atribuídas e de tantas turbulências devido a
sua complexidade, somadas a nossa perplexidade e condição de iniciante,
arrisco-me com muita ousadia e com base nos autores estudados, a uma
conclusão: cultura é um conjunto de significados que são interpretados e
reinterpretados em um processo de criação, transmissão e aceitação de
conhecimentos e informações das mais diversas áreas da ação humana.
O interessante é que o conhecimento popular é também conhecimento
científico

da

Administração,

mais

precisamente

da

Administração

Mercadológica ou de Marketing, fazendo uso do estrangeirismo. Por este
motivo estaremos no próximo capítulo abordando sobre a propaganda que
utiliza o jingle como uma técnica, sem esquecer obviamente, dos jingles
criados pelos vendedores de rua, jingle criado pelo “ordinário”.
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2 OLHE AÍ O JINGLEEEE, É PROPAGANDA MUSICAAAAAADA

Dentro do campo conceitual do marketing encontramos uma ferramenta
estratégica que serve para ajudar as organizações a atingirem seus objetivos;
estamos nos referindo ao composto de marketing formado pelos elementos
preço, praça, promoção e produto, também conhecidos como “os quatro pês”.
Apesar dessa variedade de elementos, que torna a Administração de
Marketing extremamente complexa, manteremos nosso foco na direção da
promoção, que segundo Kotler (2005) envolve a propaganda, importante
ferramenta da administração do marketing, visto que a mesma auxilia na
promoção de um produto colocado à venda.
Existem várias maneiras de se promover um bem, um serviço ou uma
ideia. Entre elas, como afirma o autor citado no parágrafo anterior, destacamos
a propaganda, que entre vários benefícios pode, por exemplo, despertar o
desejo pelo consumo de um produto ou até mesmo fixar a marca do mesmo na
mente dos consumidores. Sem dúvida, a propaganda é uma importante
ferramenta para promoção de produtos ou ideias pela Administração de
Marketing.
A propaganda existe desde os tempos mais longínquos da civilização.
Na Roma antiga, já se viam nas paredes das casas que se situavam nas ruas
de maior movimento, mensagens publicitárias pintadas sobre um fundo branco
com letras em vermelho ou preto, para na certa chamar mais atenção. O termo
propaganda origina-se na própria Roma antiga, quando a Igreja Católica criou
uma congregação religiosa para propagar a fé, surgindo assim a palavra
propaganda. O inquestionável sucesso da propagação da fé é percebido nos
dias atuais com a adoção da fé cristã pela maioria absoluta do mundo ocidental
(SAMPAIO, 2003).
No início do século XX, com o aperfeiçoamento dos meios de
comunicação e com o aumento da produção industrial, a propaganda se
estabeleceu tal como hoje é entendida e sentida. O jornal, como meio de
comunicação, passou de simples veiculador de notícia para uma indústria
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complexa com equipamentos gráficos de alto valor financeiro. Para custear
esse avanço, os jornais passaram a ser mercadorias que precisavam ser
vendidas e ainda foram mais além: passaram a vender seus espaços para que
fossem utilizados como balcões de publicidade. Portanto, com essa mutação o
jornal fez nascer a propaganda moderna, direcionada ao mundo empresarial.
Como dito no início deste parágrafo, além do aperfeiçoamento dos meios de
comunicação, o aumento da produção industrial também contribuiu para o
estabelecimento da propaganda. Máquinas e equipamentos com performances
cada vez mais aguçadas determinavam um aumento crescente da produção de
bens de consumo e mercadorias de todos os tipos, provocando dessa maneira,
um excesso de produção nunca visto antes. Esse excesso denominado
produção em massa determinou profundas alterações nos hábitos de consumo
das sociedades (SANT‟ANNA, 2002).
Ainda segundo Sant‟anna (2002), com a produção em massa, as
fábricas que se limitavam até então a produzir apenas os que as pessoas
necessitavam e podiam comprar, passaram a induzir as grandes massas de
consumidores aos novos produtos, mesmo que estes não correspondessem à
satisfação das necessidades básicas. Essa indução foi efetuada através da
propaganda que se caracterizou como um fenômeno social capaz de modificar
o comportamento dos consumidores.
Para Sampaio (1999) a propaganda moderna cresceu muito a partir do
final do século XIX nas comunidades mais desenvolvidas; mas só a partir de
meados do século XX a mesma passou a ter forte relevância na vida
econômica, social e cultural dos países avançados. É importante salientar que
o citado autor considera ainda o impacto da propaganda também nas
comunidades mais primitivas como impulsionadora da economia e articuladora
da cultura.
Assim, se pode concluir que a propaganda deixou de ser uma mera
técnica de vendas para ser um considerável instrumento de transformação
social, responsabilizando-se pelo escoamento dos excessos de produção
advindos da Revolução Industrial.
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Bauman (2007, p. 106; 117), nos esclarece essa mudança de
comportamento na sociedade atual quando diz que passamos de uma
“sociedade do produto”, que valorizava a duração das mercadorias que
deveriam ser usadas até o término de suas vidas úteis, para uma “sociedade
do consumo”, que trata os desejos humanos como algo nunca atingível,
deixando sempre uma suspeita de que o desejo do consumidor nunca é
plenamente satisfeito. Com tantos produtos para escolher, o valor da novidade
se estabelece acima do valor da permanência.
Neste contexto estabelecemos uma polêmica a respeito da propaganda:
ela é maléfica ou benéfica para a sociedade? Se por um lado ela desperta
desejos por bens e serviços levando os indivíduos a consumirem o que não
estejam necessitando ou podendo comprar, por outro, ela fomenta o consumo
que determina um aumento na necessidade de produção, gerando assim novos
empregos e consequentemente renda, o que aquece a economia.
Gracioso (2002) nos afirma que existem preconceitos

com a

propaganda, quando diz que a mesma é vista por alguns como algo que cria
desejos nas pessoas e ainda faz aumentar o custo dos produtos e como
consequência os seus preços, de forma desnecessária. O mesmo autor
considera que para esses dois argumentos existem duas explicações: a
primeira delas é que não devemos entender que a propaganda crie desejos e
sim, que ela apenas os desperta, sendo estes desejos próprios da natureza
humana; a segunda, é que, na verdade os custos não aumentam com a prática
da propaganda, muito pelo contrário, eles caem à proporção que se estabelece
a produção em massa que tem um custo reduzido devido às novas técnicas
que só podem ser aplicadas porque existe um mercado de consumo de massa.
Embates à parte, o que nos interessa neste trabalho é que a propaganda
possui a capacidade de persuadir através de uma informação comunicada em
um contato do anunciante com o consumidor.
Vejamos o que nos diz ainda Gracioso (2002, p. 34): “A sua capacidade
de estabelecer contato e informar, a propaganda alia um poder de persuasão
que não se consegue com nenhum outro instrumento de comunicação com o
mercado”.
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A propaganda serve para informar aos clientes sobre a existência de um
produto com todas as suas características sendo, portanto, um processo de
comunicação e como tal, envolve um emissor, uma mensagem e um receptor.
Kotler e Keller (2005) resumem que a propaganda é qualquer forma de
apresentação de bens ou serviços por um patrocinador identificado. Ela é
definida como persuasiva, quando procura criar a convicção para a compra, e
como informativa, quando busca criar conscientização e conhecimento da
marca.
Nesta perspectiva, o Marketing, procurando agregar valor ao produto,
busca o fortalecimento da marca na mente dos consumidores pela aplicação de
diversas técnicas. Entre estas, o jingle sempre se constituiu como importante
ferramenta. (KOTLER et KELLER, 2005).
Segundo a enciclopédia Wikipedia, jingle é uma mensagem publicitária
musicada e elaborada com um refrão simples e de curta duração, a fim de ser
lembrado com facilidade. Música feita exclusivamente para um produto ou
empresa.
Nery

(2005, p. 16) comenta que nos livros de publicidade existem

muitas definições para o jingle, apontando sempre para “uma peça musical de
trinta segundos a um minuto, transmitida pelo rádio, composta especialmente
para o propósito publicitário, devendo necessariamente conter uma voz,
cantando uma letra”. Percebe-se a presença de dois elementos fundamentais
no jingle: música e letra, que atuam em conjunto para que se atinjam os fins
publicitários.
Jardim et Camargo (2007) asseveram que o jingle é uma combinação
harmoniosa de música e letra, assemelhando-se a uma canção com uma nítida
mensagem de venda de forma precisa e segura, fazendo com que o ouvinte
grave com facilidade para surtir o efeito da repetição na mente do consumidor,
depois de sua apresentação.
Quando ouvimos um vendedor de rua gritar em voz alta uma letra
harmoniosamente cantada como se fosse uma canção, para anunciar o seu
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produto e assim despertar o desejo de consumo ou ainda fixar o mesmo na
mente do consumidor com a intenção de uma venda, deparamo-nos com a
ideia de que pelas ruas, são produzidos, veiculados e consumidos verdadeiros
jingles. Isto nos faz entender que, como já fundamentado nesta dissertação, o
conhecimento não provém exclusivamente do saber científico, ele decorre
também dos saberes da tradição, daqueles que são passados de geração em
geração através de enunciações verbais e práticas que asseguram as
experimentações.
É impressionante como desprezamos os não letrados, excluindo-os da
socialização

e

das

catalogações

oficiais

para

disseminação

dos

conhecimentos. Concordo com Almeida (entre 2004 e 2005, p. 15) quando diz
que “o saber tradicional, entendido como „popular‟, [é] tratado como um filho
bastardo da aventura do conhecimento”.
Almeida (entre 2004 e 2005, p. 14-15) ao abordar a separação entre o
conhecimento científico e os saberes da tradição, nos indaga:

As populações que, por interdição, são destituídas do saber
científico estariam em atraso em relação às questões
enunciadas pela ciência num determinado momento? Seriam
elas um impecilho à produção coletiva do conhecimento? Se é
verdade que só a ciência sintoniza adequadamente os
problemas de sua época e os resolve, como entender que as
populações que não dispõem desse tipo de conhecimento
elaborem suas matrizes de referências e delas se valham para
responder a contento aos problemas cotidianos?

Podemos então perceber que um vendedor de rua, mesmo sem ter os
conteúdos escolares, tem conhecimento suficiente para entender em seu
cotidiano que ao cantar enquanto vende estará promovendo o seu produto e
até mesmo fixando-o na mente dos consumidores; aprendeu também pela
experiência a elaborar as letras e a organizar a harmonia da sua música, o seu
jingle, parte de sua “tática”.
Essa capacidade em fazer com que o nome de um produto fique
gravado na mente das pessoas existe há muito tempo, quando ainda o jingle
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era conhecido como “anúncio cantado” pelas rádios e até antes disso, nos
pregões dos vendedores de rua (os mascates) que cantavam para anunciar
seus produtos – bens ou serviços – à sociedade em geral (NERY, 2005).
Tinhorão (2005) nos assegura a existência do pregão como uma das
formas mais antigas de publicidade do tipo jingle, definindo-o como uma
criação sonora dos vendedores e compradores de rua, os “profissionais livres”
dos mais variados produtos: doceiros, baleiros, sorveteiros, pequenos artesãos,
amoladores, consertadores de guarda-chuvas e panelas, entre outros.
É importante frisar o que nos diz Tinhorão (2005) sobre a origem da
palavra jingle que vem do idioma inglês, incluindo entre seus significados, o da
“repetição de palavras de som igual ou semelhante, especialmente para
chamar a atenção”, segundo o The Concise Oxford Dictionary of Current
English, Oxford University Press, s. d.
McCann apud Jardim et Camargo (2007) afirma a existência do jingle em
tempos remotos no Egito, há quatro mil anos, quando os mercadores de vinho,
metal e especiarias contratavam cantores para anunciar seus produtos pelas
ruas da cidade de forma musicada. Na França, no século XII, o Rei Luiz VII
oficializou a profissão dos anunciadores da venda de vinhos em Paris, que
gritavam pelas ruas das cidades.
Dessa maneira fica evidente que o jingle atual tem origem como
expressão e prática popular. Essa informação levantada na pesquisa do
referencial teórico deste trabalho, constituiu-se em uma das grandes supresas
para o pesquisador. Enquanto pensei na proposta de considerar a cantoria de
rua destinada à venda um jingle, deparei-me com a informação de que o jingle
nasceu originalmente nas ruas das cidades, como prática social ou melhor, nas
palavras já citadas de Canclini (2007) como um “processo social de produção,
circulação e consumo da significação da vida social” que integra uma
determinada cultura.
No Brasil, segundo Tinhorão (2005), o aparecimento dos pregões nas
cidades brasileiras de Recife, Rio de Janeiro e Salvador se deu nos primeiros
anos do século XIX. Na Corte Imperial do Rio de Janeiro, admite-se que o mais
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antigo registro de pregão teria sido o grito do “sorvete iaiá”: os escravos
anunciavam e estimulavam os cariocas a experimentarem a novidade,
preparada com gelo que vinha de navio dos Estados Unidos, em 1834. Iniciado
como um grito, esse antigo pregão passou a ser música com a citação das
variedades dos sabores em que era ofertado:

“sorvete iaiá / é de pitanga / é de cajá / e é de abacaxi...”2

Vale aqui o registro de algumas informações captadas durante a
observação participativa pelas ruas, sobre pregões ou jingles praticados em
Aracaju: Candida Maria Fontes de Santana, uma assistente social aposentada
e atualmente residente no centro de Aracaju, durante a entrevista relatou sobre
a compra de produtos com os vendedores de rua; informou alguns pregões
praticados nas décadas de 40/50, nas adjacências do centro, mais
especificamente no bairro São José, fronteira com o centro, que abrigava
também as classes média e alta.

O primeiro, utilizado por uma vendedora de massa puba3, dizia:
“ói a massa puuuuuba / massa puba na gameeela4”

O detalhe interessante é que a massa puba era vendida na medida “uma
mão” ou seja, uma quantidade equivalente a um bolinho feito com a mão.

2

Para identificar graficamente que se trata de um jingle, adotou-se itálico entre aspas duplas; para
preservar o caráter oral/musical, foram adotados os seguintes critérios ortográficos: uso de minúsculas,
inclusive para nomes prórpios, sem pontuação (uma vez que é convenção da escrita) e uso de barra para
marcar outro verso; eventualmente, uma nota de rodapé será inserida para esclarecer algum item lexical.
Também para preservar o caráter oral/musical dos jingles em foco no trabalho, procuramos registrar os
termos tal como são pronunciados.
3
Pasta feita de mandioca.
4
Bacia em madeira ou argila.
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O segundo, utilizado por uma vendedora de cocada, dizia:
“cocadinha puuuuxa5/ ói a cocada baiana”

O terceiro, utilizado por um vendedor de maracujá, especificava o
produto com um elemento que se referia ao tipo de consumo do mesmo:

“maracujááááá / pra dooooooce”

Importante observar que o vendedor tinha a preocupação de anunciar
que o seu produto servia melhor para o preparo de doce. Percebi ai a questão
da alerta ao cliente para o que o mesmo estava adquirindo um maracujá
específico para o preparo de doce, evitando assim descontentamento ou seja,
insatisfação do cliente na linguagem do marketing e de qualquer vendedor.
Na década de 70 quando fiz um trabalho acadêmico sobre jingles, como
já dito na apresentação desta dissertação, registrei alguns no centro de
Aracaju, que foram reconhecidos e lembrados por varios moradores daquela
época, inclusive pela moradora Candida Maria, já identificada nos parágrafos
anteriores:

“vassooooura de bascuiáááá6 / ê a vassooooura de bascuiá pra
vendê / ói aí”

“compro garrafa litro meia garraaaafa / jornaaal revista véia”

5

Ponto de cozimento, identificado pelo olhar de quem faz a cocada.
6 Vasculhar.
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Notem

neste

jingle

acima,

uma

particularidade:

a

prática

de

comercialização não de um vendedor de rua, mas sim, de um comprador de
rua. Era de um prático que comprava, para revender, garrafas de vidros e
papéis já utilizados pelos jornais e revistas, para a reciclagem, lembrando que
naquela época não tinhamos as “modernas” embalagens pet, que hoje estão
desconfigurando nosso planeta com o seu descarte após uso.

“picooooolêêêê”
“macaxeeeeeira roooosa”
“saroooooio má casado pé de moleeeeque”
“carangueeeeeejo / ói o carangueeeejo”

Este último jingle, utilizado por um vendedor de caranguejo, adquiriu na
minha pesquisa uma posição de destaque, visto que o mesmo ainda foi
localizado pelas ruas do centro de Aracaju, tornando-se inclusive um dos
personagens da minha etnografia, como apresentada no próximo capítulo
deste trabalho.
Em um trabalho referente ao estudo de metodologia da pesquisa
científica de uma das disciplinas do mestrado, nas minhas andanças nas ruas
de Aracaju, encontrei José Eraldo Marques Rosa, médico na ativa, que como
eu morou no centro da cidade nas décadas de 60/70. Testando alguns roteiros
para entrevista, obtive do mesmo a informação de ter lembrado perfeitamente
do jingle da vassoura de vasculhar: “lembro-me inclusive certa feita, de ter
comprado uma vassoura”. “Foi uma viagem ao passado”, exclamou o
entrevistado.
Voltando ao breve histórico do jingle no Brasil, com o advento do rádio
por volta de 1923, surgiram no Brasil algumas agências de propaganda que
deram início à produção dos jingles como anúncios criativos para veiculação
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pública. Ramos apud Jardim et Camargo (2007) relaciona como agências
pioneiras a Eclética, a N. M. Ayer e a Standart.
Foi no “Programa Casé” de Ademar Casé na rádio Mayrink Veiga que
Nássara, membro da equipe de Casé, elaborou o primeiro jingle da história da
propaganda no Brasil, em 1932. Foi um trabalho para a padaria Bragança
localizada no bairro de Botafogo, cidade do Rio de Janeiro, em ritmo de fado
pelo motivo de o empresário ser um português. Valendo seu registro, o primeiro
jingle veiculado no rádio brasileiro ficou assim:

“Oh, padeiro desta rua / tenha sempre na lembrança. / Não me traga
outro pão/Que não seja pão Bragança.
Pão inimigo da fome, / Fome inimiga do pão. / Enquanto os dois se
matam, / A gente fica na Mão.
De noite, quando me deito / E faço minha oração, Peço com todo
respeito / Que nunca me falte o pão”. (CASÉ apud JARDIM et

CAMARGO, 2007)

Muitos cantores passaram a tomar parte nas composições dos jingles,
como por exemplo Renato Teixeira, Sá, Guarabira, Zé Rodrix, Gilberto Gil e
Tom Jobim. (CASÉ apud JARDIM et CAMARGO, 2007)
Sobre a inquestionável eficácia do jingle como técnica de propaganda,
poderíamos escrever aqui páginas e páginas de casos que comprovem tal
qualificação; na impossibilidade de gingantesca tarefa, vejamos o caso
relembrado por mim e por um transeunte entrevistado nas ruas do centro de
Aracaju, o contemporâneo Luis Mário da Silva Junior, empresário no ramo da
construção civil, que encontrei em uma das minhas andanças durante a
pesquisa de campo: qual o aracajuano que não tem gravado em sua mente um
jingle veiculado na década de 70 pelas rádios da cidade para anunciar o café
Sul-Americano? O jingle dizia assim:
“eu gosto / você gosta do café / sul-americano, sul-americano /
é cafééé do bom / eu não me engano / sul-americano sulamericaaaaaaaaaaaaaaaano”.
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Segundo o entrevistado, o jingle do café Sul-Americano foi uma criação
de Julio Cesar Lobão Moreira, o “Lobinho” como era chamado, atualmente
residente na cidade de Salvador (BA) e que por uma dessas coincidências é
conhecido do mesmo.
E por falar em Salvador, vale o registro do publicitário Mendonça (2008)
sobre um jingle que ele criou para fazer a propaganda pelo rádio e pela
distribuição de fitas K-7 do motel Le Royale na capital baiana. O citado autor
informa que com a veiculação do jingle o motel dobrou a clientela, e o jingle
passou a ser cantado por tanta gente que ao final se tranformou em uma das
músicas do LP7 “Mel” da cantora Maria Bethânia com o título “cheiro de amor”,
disparando em todas as paradas de sucesso do Brasil. Observando-se a letra
da citada obra musical, pode-se perceber claramente o apelo emocional,
relacionando o jingle ao produto, dentro de contexto cultural envolvido:

De repente fico rindo à toa sem saber por que / E vem a vontade
de sonhar de novo te encontrar / Foi tudo tão de repente eu não
consigo esquecer / E confesso tive medo, quase disse não...”

A respeito do jingle de Duda Mendonça, trago também das minhas
andanças pelas ruas de Aracaju o depoimento de um casal de baianos da
cidade de Cruz das Almas, também contemporâneos, que passeando pela
minha terra narraram a experiência que viveram na lua de mel, quando
pernoitaram na cidade de Salvador: “lembramos muito bem do motel Le Royale
e do seu jingle que virou música de Maria Bethânia com o título Mel”.
Outro entrevistado, Milton Rabelo Barreto, médico na ativa, lembrou de
mais outros três jingles nacionais veiculados nas rádios aracajuanas nas
décadas 50/60. O primeiro anunciava o creme para alisamento de cabelos com
a marca Enê; na primeira estrofe, uma voz masculina; na segunda, uma
feminina:

7

Iniciais de long playing que eram os discos em vinil lançados pelos cantores. Hoje mais conhecido como
CD iniciais de compact disk.
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“nega você se embelezou / seu cabelo melhorou / me explique
essa transformação
ai neguinho / é um novo preparado / revolução no mercado /
super enê alemão”

O segundo jingle anunciava um analgésico com a marca Guaraína.

”a dor nos ensina a tomar guaraína / veja se aprendi a lição /
guaraína não maltrata o coração”

O terceiro jingle lembrado pelo entrevistado Milton Rabelo Barreto, foi
também lembrado pelo pesquisador. Trata-se do anúncio do centenário
Melhoral, que dispensa qualquer informação. Este jingle foi tão bem assimilado
pelos consumidores que passou a ser adotado pelas torcidas esportivas
quando suas agremiações cometiam alguma queda no desempenho. O jingle
era cantado com a ideia debochada de um paliativo que traria com certeza a
melhora.

”melhoral melhoral / é melhor e não faz mal”

Como a música é considerada elemento fundamental de um jingle,
julgamos importante algumas abordagens sobre a mesma. Logo de cara8,
deparamo-nos mais uma vez com uma complexidade: o que é música?
Schafer (1991) nos reporta que, certa feita, depois de passar dois dias
inteiros com seus alunos procurando uma definição para música, chegou à
conclusão que tinham de rejeitar todas as definições já conhecidas e
estudadas, tendo em vista que as mesmas já não eram possuidoras de todos
os objetos ou atividades necessários para o entendimento da música.
Utilizando uma linguagem técnica musicalmente falando, o referido autor
denuncia que todas as já conhecidas definições de música vêm perdendo sua
8

Expressão popular para significar o início de alguma coisa de forma a chamar atenção por alguma
intensidade.
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validade, tendo em vista as abundantes variações das atividades musicais
propostas pelos próprios músicos, que criam e recriam novas fronteiras
delimitando um domínio mais abrangente para a música.
Cage apud Schafer (1991, p. 120) toma essa ideia quando diz que
“música é sons, sons à nossa volta, quer estejamos dentro ou fora de salas de
concerto”.
Com estas colocações sobre músicas deduzimos que o apelo
promocional dos vendedores de rua se constitui conceitualmente como um
jingle: possui letra e música; é de curta duração; e anuncia um produto para
consumo.
Assim, o jingle se apresenta como uma “estratégia” de sobrevivência de
vendedores de rua de Aracaju, que continuam utilizando o corpo e a voz para
anunciar seus produtos tal qual se fazia nas idades Antiga e Média. Apesar de
não aparecer mais de forma tão usual, podemos observar ainda o mesmo nas
capitais brasileiras, principalmente no Nordeste, como veremos no capítulo a
seguir.

39

4 ÓI AÍ OS VENDEDORES DE RUUUUUUUA / AUSTÚCIAS E
CRIATIVIDADES, PELAS RUAS DA CIDAAAADE

Neste capítulo, com base nas abordagens de Certeau (1990) e Certeau
et Giard (1996) sobre o cotidiano nas cidades, serão apresentadas as
narrativas das observações efetuadas com os vendedores de rua do centro de
Aracaju e bairros adjacentes durante a realização da pesquisa de campo. Foi
observado como estes indivíduos praticam de forma “desviada”, subversiva, a
venda de seus produtos pelas ruas, criando e utilizando o jingle e outras
operações de relacionamentos, identificadas nas conversas deles com os
moradores, trabalhadores e transeuntes. Os vendedores de rua, verdadeiros
“andarilhos anônimos”, se apresentam como heróis de uma resistência à
pressão colocada pelo ambiente social dominante.
Essas

práticas

cotidianas

fazem

parte

da

cultura

comum

se

apresentando como “maneiras de fazer” que são apropriadas ou reapropriadas,
consumidas ou aceitas em articulações através do tempo (CERTEAU, 1990).
Pelas ruas de uma cidade circulam “os praticantes ordinários”, indivíduos
que, apesar de supostamente passivos em relação aos que lhes impõem o
poder de um saber superior, subvertem o que recebem ou consomem criando
práticas anônimas. Estas práticas estão inseridas no que Certeau (1990)
chama de “espacialidade antropológica urbana”, sendo essa excluída dos
projetos urbanísticos.
Coradini (1995) nos assegura que o estudo do espaço nas Ciências
Sociais remonta a 1890, sendo Emile Durkheim o primeiro a tratar a
espacialidade na Antropologia e Sociologia.

É importante salientar que, nas Ciências Sociais, o espaço foi
identificado como fazendo parte da paisagem, do cenário e
também a partir do modo pelo qual ele era percebido pelos
grupos sociais. (...) uma antropologia das relações espaciais não
só se torna possível como fascinante (CORADINI, 1995, p. 14).
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Em “A Invenção do Cotidiano 2”, Certeau (1996) destaca a criatividade
abundante de práticas inventadas pelos “obscuros heróis”, referindo-se àqueles
que andam pelas ruas e praças, como por exemplo os vendedores ambulantes
com seus jingles e outras astúcias. Ele lastima como sabemos muito pouco
sobre a inventividade e a inteligência dos praticantes “ordinários”:

Conhecemos mal os tipos de operações em jogo nas práticas
ordinárias, seus registros e suas combinações, porque nossos
instrumentos de análises, de modernização e de formalização
foram construídos para outros objetos e com outros objetos.
(CERTEAU et GIARD, 1996, p. 341)

Essa criatividade prática dos vendedores de rua ficou perfeitamente
explícita nas observações da pesquisa de campo, quando se percebeu em
alguns trajetos o uso do jingle e a manipulação de conhecimentos em negócios
através das conversas entre os vendedores e os seus clientes, os moradores,
trabalhadores e transeuntes.
Evidenciaram-se sempre, de um lado uma cidade com suas instituições
organizadas em um lugar próprio, sujeitos de querer e poder, impondo
“estratégias” para garantir a manipulação e impor suas regras; do outro lado,
transitando no terreno do próprio adversário, os vendedores de rua, sem poder,
sem lugar próprio e sempre criando “táticas” para se desviar do poder que lhes
é imposto. Certeau (1990, p. 101) nos assegura que a “tática é determinada
pela ausência de poder, assim como a estratégia é organizada pelo postulado
de um poder”.
Temos a cidade com o poder definido em lugares próprios como, por
exemplo, um shopping center, e temos também os vendedores ambulantes
com suas astúcias inesperadas praticadas na rua, um lugar do outro.
Resumindo, a “tática” é a grande arma do vendedor de rua contra as
“estratégias” do mais forte, no caso, a cidade com suas instituições.
Ficou bem clara, na observação participativa, a forma como os
vendedores de rua, com suas minúsculas práticas cotidianas, jogam com as
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técnicas institucionais que retiram do meio social, reinventando-as apesar de
todas suas limitações e precariedades.
Essa prática é cultura, é algo que está integrado com a vida social.
Representa uma realidade pertinente com o meio onde é criada, propaga-se e
é consumida, como já fundamentado no primeiro capítulo desta dissertação,
que aborda sobre o entendimento da palavra cultura.
Cada vendedor de rua parece ter estudado em instituições de nível
superior todas as técnicas da Administração Mercadológica, como aquelas
citadas na fundamentação teórica no capítulo 2 desta dissertação de mestrado,
que aborda sobre os quatros pês do marketing: praça ou ponto, produto,
propaganda e preço. Eles operam uma prática comercial exatamente de acordo
com os conhecimentos teóricos adotadas pela elite do saber, conhecimentos
estes que são reinventados ou até mesmo criados, permitindo assim suas
inclusões de maneiras subversivas e dissimuladas no sistema comercial formal,
apesar de pertencerem a um segmento social excluído e, portanto, sem
qualquer acesso às fontes do conhecimento científico institucionalizado.
É o que Lévi-Strauss apud Bauman (1998, p. 174) denomina de
“bricolage” referindo-se às possibilidades de a cultura “inferir continuamente
novos signos de qualquer coisa que, por acaso, se ache à mão e verte
continuamente novos significados em tudo o que, por acaso, se ache próximo,
à espera de se tornar um signo”. Os vendedores de rua “bricolam” com as
técnicas da Administração Mercadológica a partir do momento em que eles
reinventam, criam, improvisam práticas comerciais, apesar dos seus recursos
simples e precários, de acordo com aquilo que recebem ou retiram do meio
social.
É tudo dentro da maior simplicidade; os vendedores de rua brincam com
as técnicas e com as regras do comércio formal, praticando seu comércio
informal de acordo com os códigos que são estabelecidos para a prática
comercial. É pertinente fazer aqui uma reflexão sobre o tema desta pesquisa:
os vendedores de rua se valem de uma técnica da propaganda que é o jingle e
fazem uso do mesmo como qualquer empresa comercial; jogando com as
regras instituídas, eles criam ou recriam tal ferramenta e a utilizam no próprio
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espaço do opressor, trapaceando com astúcia e esperteza. Evidenciam-se nos
vendedores de rua certas tenacidade e sutileza.
Os vendedores de rua praticam o jingle e outras técnicas da
Administração Mercadológica, reempregando um sistema que atualmente não
lhes é próprio e desfazendo um espaço instituído por outros. Certeau (1990, p.
79) define essa manobra como uma “trampolinagem, palavra que um jogo de
palavras associa à acrobacia do saltimbanco e à sua arte de saltar no
trampolim, e como trapaçaria, astúcia e esperteza no modo de utilizar ou de
driblar os termos dos contratos sociais”.
Com base nas reflexões adotadas, a seguir serão descritas as
investigações

antropológicas,

trazendo

preferencialmente

personagens

particulares que envolvem um vendedor de caranguejo, um vendedor de milho
verde cozido, um vendedor e uma vendedora de frutas, um vendedor de
pamonha, um vendedor de comidas típicas e as vendedoras de mangaba, além
de outros, coadjuvantes. Como já dito na apresentação deste trabalho, foi
adotada a observação participante, caminhando pelas ruas do centro e dos
bairros adjacentes onde residem as classes média e alta. Isso por achar
relevante a presença dos “praticantes ordinários” no espaço urbano das “elites”
que sempre procuram o controle das relações. Foram identificados os
vendedores de rua buscando uma aproximação com eles através de
abordagens simples e descontraídas o que fez ver, modéstia à parte, a
capacidade de o pesquisador interagir, relacionar-se com estranhos de
diferentes camadas sociais. Isto foi muito importante para o resultado da
pesquisa, pois se extraiu dos entrevistados os seus sentimentos mais
profundos e sinceros, inclusive falando a linguagem deles, aprendendo com
eles, como nos ensina Malinoswisk (1997).
É o que nos diz Cardoso apud Coradini (1995, p. 31): “é neste momento,
entre pessoas que se estranham e que fazem movimentos de aproximação,
que se pode desvendar sentidos ocultos e explicitar relações”. É o que será
apresentado nos subcapítulos a seguir: sentidos revelados que não aparecem
sem a luz de uma pesquisa; a intenção é tornar claras as relações. Será
demonstrado o que foi capturado pelas andanças do pesquisador nas ruas de
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Aracaju, como um detetive, que através de uma lupa, ainda que, no caso, meio
embaçada pela perplexidade, procura desvendar os segredos mais ocultos,
aquilo que geralmente não se vê ou não se quer ver.

4.1 Algumas observações de ordem geral

É interessante antes de descrever as investigações sobre a prática
comercial “ordinária” com o uso do jingle e outras operações, tecer alguns
comentários de ordem geral.
Inicialmente foi observada uma grande mudança na prática do jingle
dos vendedores de rua, principalmente aqueles com quem se trabalhou no
centro da cidade onde tudo começou. A região do centro foi quase que
totalmente tomada pelo comércio formal, o que levou à transformação das
casas residenciais em pontos comerciais, como demonstra a foto 03. Isto
reduziu o uso do jingle pelo fato de não ser mais necessário anunciar os
produtos com música (em voz alta) uma vez que, sendo agora pontos
comerciais, as construções tiveram suas fachadas abertas e quando fechadas,
o são por vidros. Assim, os comerciários e comerciantes formais possuem uma
visão de tudo que se passa na rua, bem diferente das regiões residenciais um
pouco mais afastadas do centro comercial formal. “Quando vendo em uma rua
com residências tenho que gritar, pois os moradores se encontram dentro de
suas casas sem uma visão de quem passa pela rua”. Essa colocação foi
registrada por um vendedor de milho cozido que em seu roteiro de vendas
passa por regiões com as duas situações, sendo confirmada por outros
vendedores, que terminaram convencendo. “Quando passo por uma rua com
lojas, as pessoas percebem lá de dentro, o que preciso fazer é aparecer para
eles. É por isso que eu pintei no meu carrinho: milho cozido”. Nota-se que o
vendedor de rua percebe qual a técnica mais eficaz para o anúncio do seu
produto e assim a adota.
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Foto 03: Primeiro trecho da Rua Maruim, hoje.
Fonte: José Helder Monteiro Fontes

Convém ressaltar que essa constatação não me fez desistir de procurar
os vendedores que utilizam o jingle pelo centro de Aracaju, tanto que, como
será visto adiante, a etnografia abriga as colaborações de oito destes
vendedores, como também de transeuntes e moradores do centro.
Outra transformação que merece destaque na prática cotidiana dos
vendedores de rua do centro de Aracaju é a constatação de que muitos deles
estão deixando de executar roteiros, fixando-se em locais estabelecidos e
“apropriados” pelos mesmos. Com a curiosidade de um etnógrafo iniciante, se
procurou saber o motivo. Muitos deles colocaram que como no centro existe o
comércio formal, o movimento de pedestres pelas ruas é intenso, pelo menos
no horário comercial, não sendo necessário ficar se deslocando. “Em vez de ir
atrás das pessoas para vender, as pessoas passam pela gente”, disse um
destes vendedores fixos. Uma verdadeira “brigolagem” com as técnicas da
Administração Logística de Distribuição, que se preocupa com a entrega dos
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produtos aos clientes, incluindo a localização do ponto de venda que deve
considerar o cliente.
Em relato de uma transeunte, ficou registrado um caso da venda de um
“ponto”, ou seja, a venda do direito de se fixar naquele lugar para vender
sabendo-se que o gerenciamento formal da cidade não reconhece nem o
domínio nem a posse para quem quer que seja, a não ser aqueles autorizados
pelo próprio sistema gerencial instituído oficialmente. Entre os vendedores de
rua, existe um código urbano não escrito que assegura o direito do uso de um
espaço por aqueles que o utilizam de forma contínua, cotidianamente. Outra
vez uma “bricolagem” dos vendedores de rua com as normas do controle
urbano formal dominante.
Astúcias e práticas diferentes à parte, o que interessa é que eles lá
estão. Anônimos, supostamente passivos, subversivos, resistentes na defesa
dos seus interesses, de sobreviver, apesar do cesto pesado que um sistema
social os faz carregarem sobre suas cabeças.
Nas fotos a seguir, registros de alguns vendedores de rua em seus
pontos fixos.

Foto 04: Vendedor de churrasquinho, localizado no Parque (Praça Teófilo Dantas)
Fonte: José Helder Monteiro Fontes
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Na foto 04, o registro de um vendedor de espetinho de churrasco, em
frente à Galeria de Artes Álvaro Santos, espaço destinado à exposição das
obras dos artistas da terra. Na galeria, o reconhecimento institucionalizado das
“obras de arte”; na calçada, práticas ordinárias não reconhecidas de uma “arte
do fazer”.
Abaixo, na foto 05, um vendedor de amendoim cozido em frente a uma
padaria: o comércio ordinário criativo, junto com o comércio organizado e
reconhecido institucionalmente.
Evidencia-se claramente a operação de uma “tática” em pleno território
do inimigo. O vendedor de rua enfrentando as “estratégias” do poder.

Foto 05: Vendedor de amendoim cozido nos cruzamento das Ruas Estância e Arauá.
Fonte: José Helder Monteiro Fontes

Na foto 06, a seguir, o registro de uma fachada nova, divulgando a
revelação digital, por cima de uma fachada de uma velha residência. Do outro
lado da rua um velho novo vendedor de rua em lugar fixo. Alguém completou o
quadro, pichando na parede “cidade nova”. Talvez!
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Foto 06: Em mais uma esquina no centro.
Fonte: José Helder Monteiro Fontes

Foto 07: Diversos vendedores na Travessa José de Faro
Fonte: José Helder Monteiro Fontes
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Na foto 07, um flagrante de vários vendedores de rua fixos em uma
mesma calçada. No primeiro plano, encostada na árvore bem junto à sinaleira9,
uma mesinha branca de algum vendedor; bem ao lado um vendedor de
refrigerantes com sua caixa térmica azul, presa a uma bicicleta estacionada
com um tripé; mais ao fundo um vendedor de espetinho de churrasco com sua
fumaçinha característica. Detalhe: tudo isso ao lado do palácio Olimpio
Campos, sede oficial do Governo do Estado e a cem metros do palácio da
Justiça e do Palácio Gracho Cardoso, sede oficial do Governo Municipal.

4.2 O vendedor de caranguejo vivo

De todos os vendedores de rua que permitiram uma convivência parcial,
ou seja, durante a execução de algumas partes do trajeto percorrido para a
efetuação das vendas, o vendedor de caranguejo vivo ficou caracterizado como
o de maior significado e importância na pesquisa.

Foto 08: Vendedor de caranguejo
Fonte: José Helder Monteiro Fontes
9

Termo como é conhecido um semáforo em Aracaju.
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O referido personagem, com 76 anos de idade, ao informar que vende
pelas ruas do centro de Aracaju desde quando tinha 15 anos, ou seja, há 61
anos, um verdadeiro resistente ao poder instituído, lembrou que certa feita, “fez
a cantoria da venda”, referindo-se ao jingle, para um rapaz que havia pedido
para gravar. “Não me lembro bem, mas acho que foi o senhor que me pegou
bem ali, há uns tempos”, apontando para a Rua de Santa Luzia, local onde foi
efetuada a prática investigativa quando o pesquisador ainda era estudante de
Administração, em 1979, como já dito na introdução deste trabalho.
Com a informação prestada pelo vendedor de caranguejo, ocorreu certa
perplexidade. Travou tudo, naquele momento, dispersou-se completamente o
senso de orientação do que se estava fazendo. Foi um sentimento indescritível!
Pensava: será mesmo que foi este o vendedor gravado 30 anos atrás? De
primeira, não se acreditou, mas aos poucos se foi aceitando a ideia. O
importante mesmo foi o registro de um “praticante ordinário” de venda de rua,
que resiste há sessenta e um anos com uma prática cotidiana urbana cheia de
“astúcias” que lhe garante a sobrevivência.
Um detalhe importante do vendedor de caranguejo é que atualmente ele
só atua aos domingos.

Só vendo aos domingos porque comer caranguejo quebrando
demora muito e os povo só tem tempo pra isso no domingo
quando não estão trabalhando.
Quem pode vai pros bares na Atalaia, quem não pode me
compra, cozinha em casa mesmo e faz a farra (risos)...é mais
em conta, até a cerveja comprada no armazém é mais barata.

Percebe-se aí a mais perfeita técnica do marketing quando o vendedor
identifica os hábitos de consumo dos seus clientes para canalizar sua força de
venda. Veja que com isto ele não perde esforços tentando vender nos dias em
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que os moradores estão trabalhando e não tem tempo para “comer caranguejo
quebrando”10.
Durante seus trajetos pelas ruas deu para perceber claramente que o
vendedor conhece a maioria dos seus clientes, chegando a alguns momentos a
conversar com eles ou até receber certos benefícios, como por exemplo, um
copo com água ou até mesmo alguma comida para ir merendando enquanto se
desloca pelas ruas.
Ele também canta seu jingle para despertar o desejo de consumo,
anunciando seu produto nas adjacências do centro comercial de Aracaju, onde
se encontram muitos moradores nas casas que ainda não foram devoradas
pelo comércio formal. Um jingle simples na sua letra, mas, com muita
expressão na melodia como pode ser ouvido no CD produzido pelo
pesquisador, fazendo parte do apêndice desta dissertação:

“carangueeeejo / ói o carangueeeeeejo”

Em alguns momentos da entrevista, procurou-se saber onde e como o
vendedor de caranguejo aprendeu sobre a criação e a prática do jingle e de
outras técnicas. Ele foi direto em sua resposta demonstrando não ter qualquer
dúvida: “aprendi com os povo”, “aprendi no movimento”. Isto significa dizer que
o conhecimento sobre práticas comerciais circula nos meios sociais dos
excluídos através dos tempos, sendo reinterpretado e recriado de acordo com
os interesses dos indivíduos praticantes. Convém lembrar que na pesquisa
bibliográfica descobrimos que a prática de cantar para vender nas ruas
remonta à Idade Média, como já dito.
Nery (2005) nos assegura que muito antes de serem utilizados pelas
rádios para anúncios de bens e serviços, os jingles já circulavam pelas ruas e
eram conhecidos como “pregões” dos vendedores de rua chamados
“mascates”.
10

Termo muito conhecido dos aracajuanos referente à prática de comer o crustáceo quebrando suas patas
com pequenos pedaços de madeira, adaptados dos cabos de vassoura, para extrair a carne.
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Jardim et Camargo (2007) vão mais longe quando abordam que há
quatro mil anos, no Egito, cantores eram contratados pelos mercadores de
bebidas, especiarias e metais para anunciarem os produtos.
Outra contribuição importante emana de Tinhorão (2005) quando o
mesmo cita a existência do pregão como uma das mais antigas práticas
culturais das cidades, definindo-o como uma criação sonora dos vendedores de
rua.

4.3 O vendedor de frutas

Na Rua Itabaianinha, bem no centro comercial histórico de Aracaju, o
centro do centro, foi entrevistado um vendedor de frutas que fazia uso de um
carrinho de mão para transportar seus produtos. Como as calçadas são
estreitas, e seu carrinho, largo, ele o conduzia bem próximo ao meio fio,
disputando com os automóveis um espaço físico nas ruas, aproveitando a
lentidão do trânsito, uma constante naquela área.
Como circulava bem junto à calçada, ficando assim bem perto dos
transeuntes, como se vê na foto 09, ele ia com voz baixa anunciando seus
produtos. Naquele dia vendia amendoim e as frutas pinha, maçã, tangerina e
morango, sendo esta última utilizada na produção do jingle, que dizia assim:

“moranguinho, moranguinho / ói o moranguinho”

O jingle era cantado repetidamente enquanto se deslocava pelas ruas e
também enquanto atendia os compradores. Na certa, o entendimento que se
deve envolver o cliente enquanto o mesmo escolhe o que vai comprar.
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Foto 09: Vendedor de frutas atuando na Rua Itabaianinha.
Fonte: José Helder Monteiro Fontes

Abordando durante a entrevista sobre a criação do jingle, no trajeto
apurou-se a astúcia do vendedor ao informar que usava o termo moranguinho,
apesar de vender outras frutas, para se prevalecer de uma música bastante
tocada recentemente nos canais da mídia, intitulada “Moranguinho do
Nordeste”, sendo muito comum não só ao gênero musical aceito pelos
“ordinários”, como também por aqueles que frequentam o centro comercial
como transeuntes ou como comerciários.
Em determinado momento da entrevista, durante a execução do trajeto,
evidenciou-se certa apreensão por parte do entrevistado quando olhava
atentamente o movimento bem lá no final da rua. Foi-lhe perguntado então:
„algum problema?‟ E o vendedor respondeu um pouco mais aliviado: “Nada não
senhor, é que eu pensei que fosse o “rapa”. O „rapa‟? insistiu-se com um ar de
dúvida, a intenção foi de ouvir do vendedor de rua entrevistado o que é “rapa”.
Prontamente ele respondeu: “é o fiscal da prefeitura, meu senhor”. “Se pegar a
gente por aqui, eles prendem tudo. Um dia eu perdi quase mil prata em fruta,
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eles prenderam tudo”. “A gente sempre perdemos frutas”. E aí lhe foi
perguntado: „qual é a saída?‟ “Cada dia a gente anda por ruas diferentes”.
Continuou-se insistindo mais sobre a questão da fiscalização e,conversa vai,
conversa vem, percebeu-se um momento em que ele falou que as vezes tem
alguns vendedores de rua que não perdem as frutas quando flagrados. Outra
vez foi indagado: „como assim, não perdem as frutas, elas não são apreendidas
pelo fiscal?‟ Fez-se silêncio que foi quebrado pela insistência disfarçada com
humor: „como é a mágica?‟ “Deixa pra lá senhor”,

e aí, para disfarçar, o

entrevistado cantou o jingle repetidamente. Foi esperado o momento,
deixando-se cantar por bastante tempo, e quando o entrevistado permitiu uma
brecha foi outra vez abordado de forma disfarçada: „eu já sei o que acontece!‟
E o que o vendedor respondeu: “se o senhor já sabe, por que tá perguntando?”
Meio sem jeito, foi feita uma expressão facial do entrevistador para denotar
certa decepção, tentando demonstrar que estava insatisfeito com a falta de
confiança, aguardando-se em silêncio que outra vez foi quebrado pelo o jingle.
A caminhada continua; uma venda aqui, uma venda ali, e lá no fim da rua, já
próximo a Avenida João Ribeiro que leva ao bairro Santo Antonio, como se
fosse uma intimação de despedida, eis que o “andarilho herói” solta em voz
baixa apressando o passo como despedida: “tem alguns fiscais que recebem
umas frutinhas, meu senhor”. E desaparece no meio das pessoas, entre outras
que fazem uso daquela “espacialidade urbana”.
Cabe aqui uma reflexão sobre as “estratégias” das instituições e as
“táticas” de um “praticante ordinário”, casado, pai de dois filhos, residente da
periferia, um herói sobrevivente com suas “manhas das artes de fazer” nas
suas “práticas cotidianas”, que permitem aos oprimidos o desvio e o uso da
pressão à qual são submetidos pela sociedade urbana moderna.

4.4 As vendedoras de mangaba

Em um dos dias da pesquisa em campo, visitou-se Bairro Gragerú, ao
sul de Aracaju, uma área predominantemente residencial. Foi identificada
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aíuma cantoria de jingle “ordinário” anunciando alguma coisa. Pelo som, foi
fácil ir ao encontro da cantoria com a presença de mais de uma voz feminina:
eram três mulheres praticando um mesmo jingle quase que ao mesmo tempo
numa gritaria de chamar mesmo a atenção (como se pode ouvir no CD do
apêndice deste trabalho e ver na foto 10), para anunciarem seu produto, a
fruta mangaba, in natura, “fresquinha tirada no pé”. O jingle dizia:

“ói a mangaba aí fregueees / tá docinho feito mel / quem
chupar vai pro céu”

Em um momento em que as três vendedoras se encontravam em uma
porta de casa, enquanto uma delas estava vendendo, foi feita uma
abordagem. Foi explicado qual era o objetivo, facilitando muito o início da
entrevista. Em nenhuma outra foi percebida tanta alegria.
Eram três vendedoras: uma, aparentando ter mais idade, é mãe de
quatro filhos e sogra da segunda, que disse ter quatro filhos também, e, a
terceira que é sobrinha e neta, a mais nova. Moram no Bairro Santa Maria,
antiga Terra Dura, região tipicamente da periferia urbana com todos os
problemas sociais que se possa imaginar. A de idade mais avançada disse
que vende mangaba pelas ruas há 20 anos, contando hoje com a companhia
da nora e da sobrinha, todas tirando seus sustentos desta prática de
comercialização, diariamente.
Elas informaram que compram as mangabas nos sítios do povoado
Areia Branca, região praiana ao Sul de Aracaju, atualmente com alta
especulação imobiliária. Com certo ar de tristeza em um raro momento,
deixaram bem clara uma preocupação: com as construções dos condomínios
de casas, estão extinguindo os mangabais: “Tão derrubando os pé de
mangaba para construir casas de morar”; “Não sabemos até quando a gente
vai ter mangaba para vender”. A vendedora de maior idade informou que
quando “era mocinha, tirava mangaba” com a mãe onde hoje é o conjunto
Augusto Franco na zona sul de Aracaju.
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Foto 10: As vendedoras de mangaba.
Fonte: José Helder Monteiro Fontes

Continuando a entrevista foi solicitado que falassem sobre o jingle. Elas
informaram que aprenderam a cantar para vender com as mães e as avós: “a
gente viu nossas mães, nossas tias e as amigas delas fazendo e aí a gente
faz também”. A vendedora identificada como a nora falou particularmente que
foi a autora do jingle que estavam praticando e fez uma observação sobre a
criação. “De tanto ouvir música de forró engraçada eu terminei fazendo a
minha pra vender mangaba engraçada também”. Inicialmente não foi
entendido bem o porquê do uso do termo “engraçada” e só quando a autora
cantou o jingle durante a entrevista, disparando um gargalhada bem sonora
quando chegou na parte que diz “quem chupar vai pro céu”, é que ficou
entendida uma segunda intenção que provocou no pesquisador uma
gargalhada também,

afinal, procurou-se durante a pesquisa de campo
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sempre fazer parte dos contextos pesquisados, como nos ensina Malinowski
(1978).
Outra situação que chamou a atenção foi o fato de que, pela primeira
vez nas observações, foi registrada uma operação de venda ambulante de rua
sendo praticada por três pessoas ao mesmo tempo. As vendedoras
entrevistadas informaram que se tratava de uma questão de segurança
pessoal: “nós três juntas, se defende melhor dos moleques de rua que querem
roubar a gente”. Mais uma novidade na prática de venda de rua. As
vendedoras de mangaba se defendendo da ação de um problema de ordem
social da cidade, que, ao mesmo tempo em que proporciona emprego e renda
a uma “elite” privilegiada, produz uma legião que, sem qualquer chance, não
tendo direito a oportunidades para aprender e praticar qualquer ofício, torna-se
marginal.
Constatamos aqui a violência urbana que não poupa nem os
vendedores de rua, caracterizando-se como algo que vem acontecendo na
atualidade, bem diferente dos tempos mais antigos. Aracaju começa a
apresentar traços de uma metrópole.

4.5 O vendedor de milho verde cozido

Um dia, durante a pesquisa em campo e como sempre pelas ruas de
Aracaju, foi entrevistado um vendedor ambulante que não praticava o jingle.
Ele vinha empurrando seu carrinho pela Rua Santa Luzia (foto 11), quando o
chamei.
Desta vez, não se identificando como pesquisa, foi feita uma abordagem
tipicamente de comprador, exclamando simplesmente: milho! E assim, o
vendedor dirigiu o seu carrinho e foi estabelecendo contato com o
entrevistador, seu cliente: “vai aí um milhinho verdinho e docinho, cozido e
quentinho na panela? Tá barato, é só um real!” Percebe-se que a ausência do
jingle foi remediada com uma outra técnica de propaganda, o comercial falado.
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O entrevistado havia naquele momento reforçado a ideia de tantos benefícios,
bem no meio da rua. Primeiro que o milho era verde, ou seja, não estava
maduro, sendo essa uma especificação importante para o deguste do milho
cozido. Segundo, que o milho estava doce, também importante; e, terceiro que
o milho estava quentinho, veja que ele transportou o pesquisador para dentro
de uma cozinha ao falar “na panela”, um utensílio tipicamente de cozinha. E por
último, foi anunciando logo o preço, julgado como de acordo com o praticado
no mercado.

Foto 11: Vendedor de milho verde cozido
Fonte: José Helder Monteiro Fontes

Naquele momento não se sabia se deleitava com essas suas “astúcias”
quando “brincolou” com as técnicas da Administração Mercadológica ou com o
milho ao ser devorado. Dois prazeres ao mesmo tempo, foi o máximo!
Enquanto se degustava um segundo milho, foi perquntado ao vendedor
por que ele não anunciava que está vendendo milho, cantando ou gritando. Ele
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informou que quando começou a vender milho há aproximadamente sete anos,
praticava o jingle, mas, com o tempo foi ficando conhecido pelos seus clientes
e hoje, eles já sabem quando o mesmo passa. “É só parar e pronto, vendo”.
Disse que não se lembrava mais como era o jingle, mas como a
entrevista continuou, ele fez uma narrativa da sua prática, informando que
começa sempre por volta das 14 horas, das segundas as sextas. Inicia sua
maratona diária fixando-se na porta de uma clínica situada na Avenida Barão
de Maruim, marco divisório entre o centro da cidade e o Bairro São José. Por
volta das 16 horas, inicia um roteiro se deslocando pela citada avenida até a
rua de Santa Luzia quando dobra em direção ao Parque11. Depois cruza o
Parque diagonalmente e toma a Rua de Itabaiana até o encontro com a
Avenida João Ribeiro e aí, já sem milho, caminha até a sua residência no bairro
Santos Dumont, ao Norte do centro de Aracaju.
Informou ainda que às vezes, “quando dá na teia12”, vai vender milho
aos domingos ou feriados pelos diversos bairros da cidade, quando acontecem
eventos como uma procissão, desfile cívico, comício ou show.
Seguindo a entrevista em um clima maior de cumplicidade, o “ordinário”
vendedor relatou que antes de vender milho pelas ruas estava desempregado,
pois havia sido demitido de uma empresa que conserta motores. “Eu me formei
no Senai e fui logo trabalhar”, disse o vendedor com certo ar de orgulho, mas,
retrucando em seguida sua própria fala, o mesmo afirmou: “depois eu perdi o
emprego, e aí, passei a me virar vendendo milho”. “Como eu precisava
sustentar minha mulher e minha filha, fiquei observando pelas ruas outros
vendedores de milho e terminei aprendendo”. Àquela altura da entrevista,
vendo que só se queria mesmo era conversar, o vendedor, para demonstrar o
que tinha aprendido com outros vendedores de milho verde cozido, revelou um
segredo da produção, indagando: “Você não viu que depois que eu tiro o milho
da panela eu coloco num vasinho?”, apontando para um recipiente
funcionalmente instalado no carrinho ao lado da panela. “Pois é nesse vasinho

11
12

Nome popularmente conhecido da Praça Teófilo Dantas, que sedia a catedral metropolitana de Aracaju.
Expressão popular que significa uma decisão tomada de repente
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que o milho pega o sal. Nós não podemos cozinhar o milho já com o sal, senão
ele fica enjeado13, resseca e endurece”.
Com mais cumplicidade ainda, o vendedor confidenciou: “Quer saber
meu amigo, tá até melhor. Vendendo milho eu tiro mais do que o salário e só
trabalho quando eu quero”. “Não pago imposto e não me aborreço com as
chatices do patrão” (risos).
Cabem aqui duas reflexões: primeiro, o mesmo sistema social que o
capacitou e o acolheu, promoveu também a sua exclusão, talvez pela
autoridade excessiva do gerenciamento instituído na empresa onde trabalhava;
segundo, uma vez excluído pelo poder adversário instituído, reluta e consegue
driblar mecanismos de uma disciplina que agora como excluído, lhe é imposta.

4.6 A vendedora de frutas

Na Rua de Maruim, paralela ao Parque e perpendicular à Rua de Santa
Luzia, foi localizada uma senhora que vendia frutas de uso caseiro de vários
tipos, tais como banana, mamão, laranja, entre outras.
Ela utilizava um carrinho de mão daqueles que se usam nas
construções, para transportar seus produtos para venda pelas ruas, como se
vê na foto 12.
A abordagem com a vendedora de frutas foi diferente das demais. O
pesquisador estava conversando com um transeunte que morava por ali perto
e que coincidentemente era seu cliente há muito tempo. Como ela viu o
transeunte, seu cliente, conversando com o pesquisador, simplesmente parou
também para conversar. Imagina que fartura e que facilidade para um
pesquisador, quando um indivíduo que pertence à amostra vem ao seu
encontro “de graça”, “caindo do céu”.

13

Referindo-se aos verbos enjerir-se, encolher-se.
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Foto 12: Vendedora de frutas
Fonte: José Helder Monteiro Fontes

Imediatamente foi permitido a ela entrar na conversa, não tendo a
mesma nenhuma cerimônia e em pouco tempo estavam ali o pesquisador, o
transeunte e a vendedora, agora uma entrevistada, em “altos papos”, o que
proporcionou a obtenção de valiosas informações.
Aos 70 anos de idade, atua aproximadamente há 40 anos como
vendedora ambulante pelas ruas do centro, onde ainda há algumas casas
residenciais, como por exemplo, na Rua de Maruim. Viúva, mãe de sete filhos
que já lhe deram vários netos, reside no Conjunto Jardins, núcleo residencial
instalado na entrada da cidade, às margens da BR-101 que liga Aracaju ao
resto do Estado e aos outros estados da federação.
Como a entrada da cidade fica bem distante do centro, foi intrigante o
fato de como a mesma se deslocava da residência até o centro, uma vez que o
carrinho de mão não entra em um ônibus em sua posição normal em uso, na
horizontal. Ao ser indagada como se deslocava com o carrinho até o centro,

61

uma vez que não se imagina tamanha caminhada com o esforço naquela
idade, a entrevistada informou a “operação”, dizendo que deixa o carrinho na
casa de um filho que mora no Bairro Siqueira Campos, onde se encontra
instalado o Ceasa, com toda uma variedade de frutas que se possa imaginar
para vender. Ela passou um verdadeiro fluxograma descritivo de seu negócio,
registrado pelo entrevistador, mais ou menos assim:

Eu pego o ônibus lá no Conjunto Jardins, desço no Siqueira,
vou caminhado até a casa do meu filho, pego o carrinho e vou
até o Ceasa. Lá eu compro as frutas, arrumo bem direitinho no
carrinho pra caber muito e venho pra cá empurrando o carrinho
e vendendo.

Veja como ela aproveita o que está a sua disposição: ônibus, casa do
filho, Ceasa, carrinho de mão e moradores do centro que não querem se
deslocar até o Ceasa; e emprega esses recursos em sua “tática” de
sobrevivência, produzindo verdadeiras “práticas ordinárias criativas”; quantos
procedimentos destes, “minúsculos” e “ordinários” se desencadeiam na
“espacialidade antropológica” de uma cidade, onde as pessoas envolvidas
jogam com os mecanismos do poder que lhe são impostos, inventando com
astúcia, infinitas maneiras de lidar com eles.
Quanto ao jingle, a vendedora de frutas informou que não o pratica, por
que já tem os clientes certos. “Este trabalho eu não tenho, vendo tudo sem
precisar sair por aí gritando”. “Conheço cada freguês e sei o que eles querem,
uns dias mamão, outros melão, de vez em quando uma tangerina prá variar, e
por aí vai”. Percebe-se nas informações passadas pela entrevistada, uma
capacidade em entender os hábitos e as necessidades de cada um dos
clientes em um negócio.
Muito interessante registrar outra particularidade na prática desta
senhora. Ela sabe com detalhes informações de cada cliente, não me referindo
aqui sob o ponto de vista de entender suas necessidades de consumo de
frutas. Estou me referindo a particularidades de suas vidas privadas em todos
os sentidos, relacionamento conjugal, situação financeira, estado de saúde,
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entre outras. Destacou-se que a entrevistada tem mais essa capacidade de se
relacionar com as pessoas e obter informações pessoais.

4.7 O Vendedor de pamonha e pé-de-moleque

Este vendedor despertou atenção pelo fato de ter apresentado uma
novidade na prática de venda ambulante, ao usar como meio de locomoção
uma bicicleta, conforme foto 13. Comumente, os vendedores caminham com
cestos ou recipientes plásticos sobre a cabeça, ou utilizam o carrinho de mão.

Foto 13: O vendedor de pamonha e pé-de-moleque utilizando a bicicleta
Fonte: José Helder Monteiro Fontes

Residente no município de Nossa Senhora do Socorro, que compõe a
pequena região da grande Aracaju, ele viu a bicicleta como meio para sua

63

operação cotidiana “ordinária”. “Eu tenho uma ruma14 de vizinho que são
pedreiros e vai pras obras trabalhar de bicicleta, não gasta com transporte15 e
não perde tempo nos ponto”. Aliás, o vendedor entrevistado informou que usa o
“camelo”16 para tudo, comprar os ingredientes para a fabricação das comidas,
levar os filhos na escola, levar a esposa aos diversos locais, entre outras
necessidades de locomoção.
Com um recipiente plástico amarrado no porta-bagagem da bicicleta, ele
faz sua venda por diversas ruas do centro onde ainda há residências, utilizando
um jingle desenvolvido por ele mesmo, como já observado em outros casos,
com pouca letra, mas rico em melodia, como se pode ouvir no CD do apêndice
deste trabalho:

“Ó ó ó ó ê ê ê ê a pamonha / pamonha ó ó ó ó ê ê ê ê e
pé-de-moleque / ó ó ó ó ê ê ê ê ..... oí a pamonha”

Não sabe ao certo com quem aprendeu que a cantoria (o jingle) anuncia
seus produtos, como também não sabe como aprendeu a fazer. “Gritar pelas
ruas pra que os povo fique sabendo o que tô vendendo, é uma coisa que todo
mundo faz, parece que já nascemo sabendo!”. Com esta exclamação percebese que a prática criativa e anônima do jingle é algo impregnado na nossa
cultura,

uma

criação

minúscula,

quase

despercebida,

uma

“tática

desviacionista” que se opera pelas ruas de uma cidade, como arma na batalha
pela sobrevivência de uma classe que, constantemente, se apodera de um
saber procurando mudar de direção a força de um sistema, um modelo ou uma
ordem que quer sempre dominar, impondo o totalmente feito e o totalmente
organizado.

14

Expressão popular que significa muitos
Ônibus ou taxi lotação.
16
Nome popular dado à bicicleta.
15
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4.8 O vendedor de “comidas típicas”

Também não usando mais o cesto de palha, com um recipiente plástico
sobre a cabeça e outro levado por uma das mãos, além de uma sacola plástica
na outra, o equilibrista vendedor de “comidas típicas” apresentou durante a
entrevista artimanhas com certa dosagem da mais evidente “modernidade”,
sofisticação das elites.

Foto 14: Vendedor de “comidas típicas”
Fonte: José Helder Monteiro Fontes

Veja que ele não se intitula vendedor de beiju, queijada, pamonha ou
coisas do gênero. Ele se diz vendedor de “comidas típicas” que é um termo
criado pela classe dominante para significar as comidas dos mais simples, no
sentido pejorativo de ser comida “popular”, que não se servem nas salas das
casas grandes, apenas fazendo parte do que se come nas senzalas.
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Ele não utiliza o jingle, mas faz sua propaganda através de “spots17” que
ele vai divulgando pelas ruas enquanto vende. Entre os textos foi destacado
um que diz:

“chega de pão, chega de cuscuz, tenho beiju abençoado por
Jesus”.

Quando lhe foi perguntado o motivo pelo qual não usa o jingle, o
entrevistado respondeu que apesar de conhecer tal prática, pois aprendeu
desde criança nas ruas de São Cristovão, prefere os comerciais falados que
estão em maior evidência. “Veja na televisão, a maioria das propagandas tem
um texto que alguém importante fala”. “Procuro fazer os meus com certo
humor, como na TV”.
Percebe-se a apropriação das criações operadas pelas “estratégias”
para a criação anônima, de “táticas”. É o uso das armas do inimigo, dentro do
espaço do inimigo, contra esse próprio inimigo. Uma verdadeira prática
desviacionista.
Residente na cidade de São Cristovão, município vizinho e já integrante
da Grande Aracaju, reportou que vem de ônibus, diariamente das segundas as
sextas, para o centro de Aracaju vender “comidas típicas” que compra de uma
amiga para revender. Realmente a diversidade dos produtos ofertados é muito
grande, não maior do que a gula deste pesquisador, que aproveitou a
oportunidade para o exercício das “artes do comer”. Vendia de tudo com
qualidade de textura e paladar, o que deu para ser anotado devido ao estado
de êxtase do pesquisador ao ver tanta coisa gostosa de uma vez só, beiju de
todos os tipos, sarolho, má casado, pé-de-moleque, pamonha, bolos de
macaxeira, de puba e de milho, queijada, bom bocado e bolacha de goma.
Com esta atividade comercial sustenta sua esposa e suas duas filhas,
acrescentando que possui outra atividade. À noite, ele pesca no rio de São
Cristovão robalinhos e tainhas, utilizando o pescado para fazer moqueca de
17

Termo em inglês utilizado pelos marqueeteiros para significar o texto de um comercial destacando um
produto, colocando-o em evidência.
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peixe na palha, que também vende nas ruas. Naquele dia, infelizmente ele não
tinha.
Como uma última prova do seu teor de modernidade e de sua percepção
em adotar o humor, vale o registro de outra propaganda falada, de sua criação:

“fiado só pela internet / é só acessar www beiju dentro do centro
/ ponto com / pegue a BR e me deixe”
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nos autores estudados e nas informações levantadas na
pesquisa de campo de tipo participativa, podemos tecer como uma primeira
conclusão ao finalizar este primeiro passo, que não mais devemos estudar as
práticas culturais contemporâneas apenas com um olhar elitista, tecnicamente
registrado e catalogado, mas sim sob a ótica de uma criação anônima das
pessoas comuns que também formam a sociedade.
Para entender cultura, o fundamento teórico se baseou em diversos
autores, como Bauman (1998, 2007), Canclini (2007), Latour (1994) e Coradini
(2009). Já para o entendimento da propaganda foram evidenciados Kotler et
Keller (2005), Sampaio (2003), Sant‟anna (2002) e Gracioso (2002);
especificamente para o jingle, Tinhorão (2005), Jardim et Camargo ( 2007) e
Schafer (1991); e, por fim, os ensinamentos para condução do mapeamento
sustentados por Certeau (1990), Certeau e Giard (1996) e Malinowski (1997).
Percebe-se com muita clareza, certa lógica nas operações consideradas
como “ordinárias”, aquelas praticadas pelos indivíduos que não se conhece. Há
uma lógica do contrário, do fazer o que não é permitido pelo poder instituído;
da teimosia, do insistir na prática de suas operações cotidianas; do desvio, da
prática com base no que realmente acontece e não no que consta nos
registros; do informal, do que não é oficial; e ainda, uma lógica da própria
sobrevivência daqueles que a praticam.
A convivência com os sujeitos da minha investigação permitiu observar
que o conhecimento circula também fora dos muros das instituições
reconhecidas oficialmente pelo poder dominante como detentoras do saber.
Além destes muros, não se sabe onde, circula um conhecimento que é criado e
aceito em cada operação, em cada fazer.
No que diz respeito ao jingle ou a qualquer outra prática cultural ligada à
Administração Mercadológica, observou-se que elas são estudadas nas
universidades com registros escritos, criadas e divulgadas pelos escritórios de
marketing ou pelas agências de publicidade; mas são também criadas e

68

divulgadas pelos vendedores de rua, enquanto práticos de uma atividade, no
fazer, de maneira contínua.
Durante a pesquisa de campo, percebeu-se também que estes
andarilhos urbanos praticam também com maestria, na linguagem dos
administradores e publicitários, o anúncio falado (spot), o slogan (frase
anunciativa), a marca (já velha conhecida do nosso mundo consumista), o
ponto (local onde um negócio se instala fisicamente), o CRM (customer
relations management – ferramenta que entre outras ações, proporciona o
conhecimento dos hábitos de consumo dos clientes), entre outras práticas. Isto
tudo, sem falar ainda de outras áreas de conhecimento, percebeu-se práticas
de outros campos como, por exemplo, a obediência a um código de utilização
do espaço urbano, não escrito e não reconhecido pelo poder instituído, que
prevê inclusive punições severas aos infratores.
Enfim, foram tantas outras práticas evidenciadas, que é minha intenção
continuar oportunamente em outro estudo uma etnografia, com uma
delimitação mais abrangente, na tentativa de levantar, catalogar e classificar
tais práticas urbanas, cotidianas, ordinárias, dos vendedores de rua.
Outra conclusão que merece destaque ao finalizar este trabalho
acadêmico é que os vendedores de rua exercem exatamente o que LéviStrauss denomina “bricolage” e Certeau “trampolinagem”. Os vendedores de
rua reinventam uma prática comercial buscando se inserir nas malhas do
comércio local, onde coexistem o formal e o informal. Bricolam com as técnicas
da Administração Mercadológica, extraindo do meio social, e com seus
recursos simples e precários, aquilo que é produzido pelas instituições,
transformando-as em coisas suas, do seu uso. Criam, improvisam, aproveitam
de tudo que se encontra em volta, como os saltimbancos quando utilizam o
trampolim para criar seus saltos.
Neste sentido podemos afirmar que os vendedores aparentam uma certa
conformidade, pois não enfrentam a sistematização, a imposição de ordens ou
qualquer pressão social de forma direta, frente a frente; eles tentam preencher
suas necessidades de forma dissimulada, aproveitando-se das brechas
deixadas pelas “estratégias” para articularem sem um “lugar próprio” ou
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momento definido, suas “táticas desviacionistas”, táticas estas colocadas em
perspectiva com o modo de funcionamento baseado nas próprias “estratégias”.
Os vendedores aproveitam as “ocasiões”, até por dependerem delas, para criar
seus golpes como supresas, articulando-se no próprio espaço do inimigo e
agindo onde ninguém espera; é pura astúcia.
Os vendedores de rua, heróis de uma resistência, lá estão, no centro de
Aracaju e adjacências, delimitando uma espacilalidade, fazendo parte dos
cenários urbanos antropológicos com suas milenares e minúsculas práticas
culturais cotidianas.
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APÊNDICE A
CD com gravações dos jingles ordinários capturados durante a pesquisa.
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