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Resumo 
 

O presente trabalho irá tratar das performances de vendedores ambulantes 
em ônibus de Fortaleza. São homens, mulheres, crianças e adolescentes que fazem dos 
corredores dos transportes coletivos palco para suas apresentações e abordagens. 
Vendedores de balas, artistas populares, os pobres e marginalizados que ficam à procura 
de um lugar para mostrar a existência. Elementos como a oralidade, a voz e o corpo 
serão abordados como as principais ferramentas no processo comunicacional desses 
personagens, além de atentar para a presença de fragmentos de ritualização da vida nos 
discursos performatizados. 
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Corpo do trabalho 
 

No sacolejar do transporte coletivo, rostos circunspetos  e semblantes 

fadigosos.  A luz intensa do sol penetra nas janelas manchadas de fuligem e o ronco do 

motor do veículo divide o espaço sonoro com sirenes, conversas e o locutor de rádio. 

Não apenas. É neste ambiente cotidiano que se fazem presentes muitos dos chamados 

performers3, homens, mulheres, crianças e adolescentes que fazem dos corredores dos 

ônibus palco para suas apresentações. 

Numa breve viagem nesses tipos de veículos em Fortaleza 4, temos a 

oportunidade de encontrar cantadores populares com violões, que se utilizam do talento 

artístico para angariar uns "trocados". Há também uma jovem senhora, portadora de 

deficiência visual, que aprende a tocar na flauta músicas de sucesso, especialmente para 

                                                 
1 Trabalho apresentado ao NP de Mediações e Interfaces Comunicacionais, da Intercom Júnior - Jornada de Iniciação 
Científica em Comunicação. 
2 Estudante de graduação do curso de Comunicação Social (Jornalismo), na UFC. Foi bolsista do Programa de 
Iniciação Tecnológica Industrial, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), no 
Projeto Matrizes Culturais, Gêneros e Formatos Radiofônicos: a Construção do Rádio Cearense entre os Anos 1928-
1948. Foi bolsista do Programa de Iniciação à Docência, na disciplina de Jornalismo Comunitário, da UFC. 
Apresentou trabalho no XIV Encontro de Extensão da UFC. 
3 Entendendo o termo performers como os autores de um ato performático. Explicarei mais à frente o conceito deste, 
utilizado nesta pesquisa. 
4 Me refiro somente a Fortaleza porque a pesquisa de campo foi realizada nesta cidade. Há informações de que este 
fenômeno também ocorra em demais cidades brasileiras. 
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atrair a atenção e a solidariedade do "público" do ônibus. Jovens rapazes, ex-

dependentes químicos, vendem canetas e chaveiros para apurar dinheiro para o 

tratamento de outros tantos. Vendedores de balas, principalmente os menores, com 

menos de dez anos de idade, despertam grande atenção dos passageiros. Seja por seu 

tamanho, pela infância perdida, pela docilidade na voz e no olhar ou pela imagem 

invertida da idéia de "chefe de família".  

Manuel5 tem nove anos de idade, é mulato, anda sempre descalço e possui 

força e energia na voz como poucos. Meio desequilibrado e com um tamanho que não 

atinge mais do que a altura dos assentos do ônibus, o pequeno percorre, cambaleante, o 

longo caminho de ofertas; da primeira à última cadeira antes do trocador.  

Balas de goma sobre minhas pernas, sobre várias pernas. Sobre uma criança, 

que segura com todo cuidado a caixinha de balas. Uma enorme e pesada caixa, que 

teima em não esvaziar. Um trabalho de sobrevivência. Sub vivência. Olhares 

assustados, desdenhosos, indiferentes, penosos, curiosos. Mais uma vez o mesmo ato? 

Essa cena já faz parte do ambiente diário. Os sons se mesclam numa composição de 

música, vento, movimento, calor e dor. A dor de novamente declamar a poesia. 

 

Senhoras e senhores passageiros. Gente, me “desculpe” se eu “tiver” 
lhe incomodando. É porque eu estou aqui “trabaian”, porque o meu 
pai vive muito doente no hospital. As duas “é” um real ou “é” um 
vale transporte. Eu agradeço de coração. Vão com Deus e boa 
viagem6. 
 

Ele é apenas um, dentre milhares de jovens que   ingressam,  

prematuramente,  no  mercado  de  trabalho,  e entre milhões  de  pessoas,   que 

legitimam  a famosa idéia de “jeitinho brasileiro”, bastante utilizada para designar um 

estereótipo da população, na medida em que encontram formas alternativas de se 

fazerem notados. 

Se formos analisar numa perspectiva histórica, e em comparação com outras 

sociedades, como as européias, podemos observar que a formalidade nunca gozou, entre 

brasileiros, de grande prestígio. Há, em grande parte das situações cotidianas, uma 

relação bastante informal entre as pessoas e o meio. As ações realizadas e os problemas 

                                                 
5 Utilizo o pseudônimo Manuel para cumprir as normas legais de preservação da imagem da criança e adolescente, 
além de tratar de forma ética as fontes de pesquisa deste trabalho. 
6 Transcrição do registro sonoro de performance de Manuel, durante o percurso no ônibus de linha Campus do 
Pici/Unifor, em setembro de 2004, na cidade de Fortaleza, no Ceará. O registro foi realizado por meio de um 
gravador de som portátil, em pesquisa de campo para este trabalho. 
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solucionados são, diversas vezes, criativos e improvisados.   Improvisamos na 

construção de nossas cidades. Improvisamos no futebol. Improvisamos na hora de 

“bolar” uma forma de sobreviver ao absurdo do mundo formal7. 

Um cotidiano que, “longe de exprimir desapego e desprezo por esta vida, se 

prende antes a um realismo fundamental, que renuncia a transfigurar a realidade por 

meio de imaginações delirantes ou códigos de postura e regras formais (...). Que aceita 

a vida, em suma, como a vida é, sem cerimônias, sem ilusões, sem impaciências, sem 

malícia e, muitas vezes, sem alegria”. (HOLANDA, 1995, p. 110). 

Em meio a essas novas construções para sobrevivência, o ônibus tornou-se 

espaço legitimado de performances8. O fluxo contínuo de passageiros deste espaço se 

renova a cada ins tante. É dado sinal para subir, sinal para descer; pessoas que entram e 

pessoas que saem. Em meio a isso, vendedores, artistas populares, os pobres e 

marginalizados ficam à procura de um lugar para mostrar a existência. É, então 

realizada a “livre troca”, o diálogo provocado pela obra performatizada (ZUMTHOR,  

1993, p. 222). 

Da praça pública, onde os performers ficavam à mostra e o público estava de 

passagem, ao transporte coletivo, onde o público acaba por ficar à espera do ato. A 

praça, agora, divide seu lugar com esses veículos.  

 

[A praça pública forma] “um mundo único e coeso onde todas as 
“tomadas de palavra” (desde as interpelações em altos brados até os 
espetáculos organizados) possuíam alguma coisa em comum, pois 
estavam impregnadas do mesmo ambiente de liberdade, franqueza e 
familiaridade”. (BAKHTIN, 1999) 
 

O recurso da comunicação oral é um dos principais instrumentos utilizados 

para que os vendedores ambulantes se façam presentes. Discursos falados, cantados, 

declamados; de voz, de música, de corpo. Podemos dizer que a voz irrompe o espaço 

sonoro do interior dos transportes coletivos, se fazendo merecedora da atenção dos 

                                                 
7 De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), divulgada em abril de 2003, citada na 
obra Crianças Invisíveis: o enfoque da imprensa sobre o Trabalho Infantil Doméstico e outras formas de exploração, 
“1 milhão não estuda e 4,4 milhões cumprem jornada dupla: trabalho e escola.” (VIVARTA, 2003: 28). A 
informalidade no País e no Estado é reflexo, também, do engrossamento da oferta de mão-de-obra no trabalho formal. 
Recentemente, o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT), publicou pesquisa que aponta que no período de 
1993 a 2003, a quantidade de desempregados jovens no Estado do Ceará quase triplicou, saltando de 67 mil para 153 
mil pessoas. 
8 ZUMTHOR, Paul. Introdução à Poesia Oral. São Paulo: Hucitec, 1997. Me refiro ao termo como uma “ação oral-
auditiva complexa, pela qual uma mensagem poética é simultaneamente transmitida e percebida, aqui e agora. 
Locutor, destinatário (s), circunstâncias acham-se fisicamente confrontados, indiscutíveis”. 
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passageiros, em meio aos sons do motor; da catraca; da música estridente que toca no 

rádio do veículo; do barulho do trânsito. 

Não é difícil nos deparar com narrativas como piadas, histórias de vida, 

situação da família e, até mesmo, sermões sobre a atual situação econômica e social dos 

menos favorecidos. Os que cantam conseguem, muitas vezes, atrair mais empatia e 

atenção dos passageiros. Neste momento, os passageiros se transformam em platéia e 

interlocutores da performance, por exemplo. 

Ladainha. A oração diária, de ônibus em ônibus, traz consigo fragmentos 

do cotidiano do personagem, numa ritualização da vida, a live art. Cohen (2002) fala da 

live art como “a arte ao vivo e também a arte viva. É uma forma de se ver a arte em que 

se procura uma aproximação direta com a vida, em que se estimula o espontâneo, o 

natural, em detrimento do elaborado, do ensaiado”. É um ensaio da própria vida, por 

mais que o discurso já se tenha se tornado maquinal, mas ainda emana de um ser e de 

um discurso natural; no sentido de sua natureza — cultural, social, costumeira. A 

interpretação poderá estar presente apenas no som, e este som será, talvez, um ato 

repetitivo, mas não redundante. 

 

A interpretação geralmente faz par com o relato mas não se pode 
encontrar um sem o outro. Outros comportamentos ainda, bastante 
mais raros, possuem uma qualidade adicional: a “reiterabilidade”: 
esses comportamentos são repetitíveis indefinidamente, sem serem 
sentidos como redundantes. Esta repetitividade não é redundante, é a 
da performance. (ZUMTHOR, 2000, p.37) 

 

Nesta perspectiva, não é difícil remeter a imagem de muitos dos performers 

dos ônibus como “tipos populares”, citados por Ponte (2001), que, desde o início do 

século XX “singraram os principais logradouros da cidade”. Mas não completamente, 

“pesando e medindo seus prós e contras, preferimos considerar que tanto os tipos 

populares como o “espírito amolecado” do povo – na verdade uma coisa só: a 

propensão popular à irreverência, significavam bem mais uma prática contestatória do 

que um efeito politicamente positivo para os setores dominantes”  (PONTE, 2001,  p. 

183).  Pode-se acrescentar, no caso dos vendedores, como forma não apenas de 

expressão, mas de expressão para sobrevivência. 

 

Com licença, pessoal. Pessoal, eu vou passar entregando um pacote 
da bala de gengibre para cada um de vocês, sem nenhum 
compromisso. Logo depois, eu explico “pra” que é que ela serve. 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – UnB – 6 a 9 de setembro de 2006 

 

 5 

[tempo de entrega das balas pelo jovem. Som do rádio do ônibus – 62 
segundos]. Com licença, pessoal. Pessoal, gostaria de pedir um 
minuto da atenção de vocês para mostrar esse meu trabalho. Essas 
balas de gengibre que eu acabei de entregar para cada um de vocês, 
elas são uma bala muito conhecida, mas, para quem ainda não 
conhece, eu vou dizer “pra” que é que ela serve. Ela é uma bala de 
gengibre medicinal, cem por cento natural, que ajuda você a melhorar 
duma gripe, tosse, dor na garganta, irritação, rouquidão, deixando o 
hálito da gente sempre puro. Ela nas “farmácia” está custando um 
real e sessenta centavos, com dez “unidade”. Na minha mão, ela, com 
quinze “unidade”, você adquire por apenas um real. Ela tem de sabor 
de menta, de cravo com canela e gengibre natural. Mas, para quem 
não gosta da bala de gengibre, eu tenho uma bala de maracujá e a 
bala de café. Além de vocês “tarem” ajudando na saúde de vocês, 
vocês estarão ajudando um trabalhador também. Obrigado “pera” 
atenção e tenham uma boa viagem9. 

 

A voz tem poder de presentificar, de trazer à existência, de apresentar. 

(JUNIOR, 2004). Ela emana do corpo memórias e sensações do pesado cotidiano, 

possibilitando um encontro entre a obra e seu público (ZUMTHOR, 2000). O tom 

dramático e teatral do discurso clamado à frente possibilita uma captação coletiva. De 

tanto vociferar, as palavras, já pré-formuladas e mecanizadas, em muitos casos, cedem o 

lugar da mensagem para a voz e o corpo. O ritmo e a melodia da poesia sonora toma 

para si a função de enunciadora. 

 

A voz é uma subversão ou uma ruptura da clausura do corpo. Mas ela 
atravessa o limite do corpo sem rompê-lo; ela significa o lugar de um 
sujeito que não se reduz à localização pessoal. Nesse sentido, a voz 
desaloja o homem do seu corpo. Enquanto falo, minha voz me faz 
habitar a minha linguagem. Ao mesmo tempo me revela um limite e 
me libera dele. (ZUMTHOR, 2000, p. 97) 

 

Os costumes e tradições culturais ocidentais, no que diz respeito à linguagem 

e aos discursos estão presentes na construção do ato, como transmissão de informação 

pela oralidade, e têm importância tanto na história da humanidade quanto nas 

construções das culturas. “As civilizações arcaicas e muitas culturas das margens ainda 

hoje se mantêm, graças a elas” (ZUMTHOR, 1997, p. 10). 

A voz comporta valores de sociabilidade e de linguagem. Através dela, “a 

intenção do locutor que se dirige a mim não é apenas a de me comunicar uma 

                                                 
9 Transcrição de registro sonoro de performance de vendedor ambulante, durante pesquisa de campo, realizada em 
percurso da linha ônibus Campus do Pici/Unifor, em 17 de maio de 2006. 
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informação, mas de conseguí- lo, ao provocar em mim o reconhecimento dessa intenção, 

ao submeter-me à força ilocutória de sua voz” (ZUMTHOR, 1997, p.32). 

 

A voz poética assume a função coesiva e estabilizante sem a qual o 
grupo social não poderia sobreviver. Paradoxo: graças ao vagar de 
seus intérpretes — no espaço, no tempo, na consciência de si —, a 
voz poética está presente em toda a parte, conhecida de cada um, 
integrada nos discursos comuns, e é para eles referência permanente e 
segura. Ela lhes confere figuradamente alguma extratemporalidade: 
através dela, permanecem e se justificam (ZUMTHOR, 1993). 
 

A linguagem popular utilizada por esses performers possibilita uma 

proximidade entre o público e a obra, uma vez que eles são atores de si mesmos e 

enunciam uma cena cotidiana, familiar. A retórica, a operação vocal, traz em si a 

relação do personagem com o mundo. A voz é o lugar simbólico por excelência 

(ZUMTHOR, 2000, p.97). 
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