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OS PIPOQUEIROS DE CAMPOS: RELATOS DE UM OFÍCIO 

URBANO  

 

Resumo:  

Esta monografia tenta reconstruir a trajetória de três pipoqueiros que trabalham 

no centro da cidade de Campos dos Goytacazes, com o objetivo pensar, a partir 

de seus pontos de vista, o espaço público na cidade e o conjunto de tensões que 

o caracterizam. Baseada em um cuidadoso trabalho de campo, a pesquisa aqui 

apresentada coloca em evidência representações sociais de personagens que 

desempenham um ofício – o (a) pipoqueiro (a) – ao mesmo tempo comum e 

desconhecido para a maioria dos planejadores urbanos, gestores públicos, 

cientistas sociais e transeuntes. Com intuito de provocar o leitor, paralelamente 

ao relato escrito, serão apresentadas fotografias que revelam as cores, os 

movimentos, os equipamentos, os ingredientes e as pessoas envolvidas direta 

ou indiretamente neste fenômeno social que é a Pipoca de Campos.  

 

Palavras-chave: Pipoqueiro. Espaço Urbano – Campos dos Goytacazes. 

Vendedor Ambulante. 
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ABSTRACT 

CAMPOS POPCORN VENDORS: AN ACCOUNT ABOUT A URBAN 

JOB 

 

This work is about three popcorn vendors that work at Campos downtown. The 

aim is to think, from your points of view, the public space in the city and the set of 

tensions that characterize it. Field work presented here highlights social 

representations of characters who play a role popcorn vendors - that seems 

common and unknown to most urban planners, public managers, social scientists 

and people in general. To provoke the reader, will be presented photographs that 

reveal the colors, the movements, the equipment, the ingredients and the people 

involved directly or indirectly in this social phenomenon: The Campos Popcorn. 
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Introdução 

 

Esta monografia é resultado de uma pesquisa que tomou o Centro da 

cidade de Campos dos Goytacazes como palco privilegiado de observação. 

Ainda que ela possua as características de um trabalho de campo “errante” – 

qualidade especial e distintiva dos empreendimentos qualitativos e de natureza 

etnográfica – o material que o leitor tem em mãos é claramente inspirado o 

Programa consolidado pela, assim chamada, Escola de Chicago, sobretudo no 

que diz respeito às elaborações de Robert E. Park sobre as potencialidades de 

pensar a “cidade” – e seus grupos sociais, claro – como objeto precípuo de 

investigação sociológica1. Suas elaborações, tais como conhecidas, 

reverberaram através de gerações e gerações de estudantes e pesquisadores, 

de diversas áreas do conhecimento, provocando a construção de diversos 

olhares sobre a cidade como um fenômeno. 

Complementar a isto, é importante sublinhar, que o material aqui 

apresentado é a consolidação de uma pesquisa de Iniciação Científica realizada 

no âmbito do Núcleo Fluminense de Estudos e Pesquisa Luiz de Castro Faria, o 

Neanf/UFF, coordenado pelo Professor José Colaço Dias Neto, que também 

figura como orientador da mesma. Sendo assim, “Os Pipoqueiros de Campos: 

Relato Imagético de um Ofício Urbano”, deriva do Projeto: Estruturas 

Tradicionais, Expansão Metropolitana e Conflitos Sociais na Costa da Região 

Norte Fluminense e, mais especialmente, do eixo Expansão Metropolitana, 

Práticas Sociais e Conflitos. 

Se do ponto de vista institucional, “Os Pipoqueiros de Campos” foi 

tomando forma ao longo de meu curso de bacharelado em Ciências Sociais na 

UFF, bem como após minha adesão ao Neanf, o interesse em entender a lógica 

de certos fenômenos os quais sempre observei é, certamente, anterior a isto.  

                                                             
1 Park: [1916] 1967. 
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A “fila” – agrupamento reto de pessoas que aguardam em sequencia pela 

prestação de um serviço, um atendimento ou dádiva – sempre me intrigou em 

minhas andanças pelas cidades. Em 1981 saí de minha cidade natal, Campos 

dos Goytacazes, mais especificamente de sua Zona Rural, na localidade de 

Poço Gordo, e fui morar no centro da cidade do Rio de Janeiro, na Av. Nossa 

Senhora de Fátima. Em março de 1982 comecei a trabalhar na Av. Presidente 

Vargas também localizada no centro da cidade do Rio de Janeiro, embora em 

uma região mais afastada de minha residência.  

Em meu trajeto diário de ida e volta para casa, no ônibus da linha C-10, 

percorria a maior parte da Av. Rio Branco e, na altura do Edifício Avenida 

Central, em sua calçada, ficava um carrinho de pipoca seguido por uma fila 

enorme de pessoas que pareciam esperar ansiosas pelo atendimento. O meu 

ponto de vista – de dentro do ônibus e sempre nos horários mais propícios aos 

conhecidos engarrafamentos do centro da cidade – observei por várias vezes, 

com misto de curiosidade e contemplação, aquele carrinho de pipocas e aquela 

fila.  

Muitos anos depois, já na qualidade de estudante de Ciências Sociais me 

surpreendi com a possibilidade de “transformar” a “pipoca”, os “pipoqueiros” ou 

as inquietações sobre o trabalho, a fila e as pessoas, em um objeto de pesquisa. 

Pois foi assim que após escutar o Prof. José Colaço, em uma aula de 

Metodologia da Pesquisa, falando sobre como a “cultura” da pipoca na cidade de 

Campos o intrigava – desde a qualidade quantidade da pipoca, passando pelo 

valor e pelas filas em torno dos carrinhos, é claro – que decidi pensar mais 

cuidadosamente sobre o assunto. Quando perguntei ao professor se era 

possível estudar a pipoca como um fenômeno ou Fato Social2, ele sorriu e disse: 

“Claro! Mas você tem que fazer trabalho de campo, ok?”. Desde meados do ano 

de 2014, portanto, venho desenvolvendo esta pesquisa. 

Durante o trabalho de campo realizado para esta monografia encontrei 

algumas dificuldades que, de algum modo, explicam as lacunas de informação e 

outras ausências as quais o leitor provavelmente encontrará. Mas se há algo que 

esta monografia tenta é, a partir da trajetória de vida de três pipoqueiros que 

                                                             
2 DURKHEIM:2007. 
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desempenham seus ofícios no centro da cidade de Campos, evidenciar os 

dilemas e a complexidade, a partir de seus pontos de vista, do trabalho informal 

realizado nas ruas da cidade. Dito de outro modo, o objetivo, portanto, é pensar 

o uso do espaço público, numa cidade com características tão peculiares como 

Campos, no que diz respeito a sua história e a sua estrutura social atual. O leitor 

não vai encontrar uma grande teoria sobre a “vida urbana” ou uma reflexão 

profunda sobre “como a metrópole transformou o indivíduo moderno e por 

consequência, a própria sociedade”. Espera-se, no entanto, que a partir das 

histórias de vida dos três personagens centrais aqui apresentados, o leitor 

elabora suas interpretações sobre cidades, trabalho informal, pessoas e pipocas.  

É de suma importância sublinhar que o texto é ilustrado pelas imagens 

sensíveis e precisas produzidas por Joel Rosa3, que acompanhou a etnógrafa 

em algumas incursões ao campo no intuito de registrar o trabalho empírico e as 

situações de trabalho cotidiano dos interlocutores. A ideia é que o texto escrito e 

registro imagético provoquem as elaborações do leitor.  

Assim, “Os Pipoqueiros de Campos: Relato Imagético de um Ofício 

Urbano” está dividida em três capítulos. O primeiro, “Dona Maria e os Dilemas 

do Início de um Trabalho de Campo” conta o início da pesquisa e aproximação 

com a primeira – e mais difícil – interlocutora. Possuidora de uma personalidade 

forte e uma trajetória como vendedora informal associada ao centro da cidade de 

décadas, o capítulo tenta reconstruir a história de Dona Maria e sua relação com 

o Poder Público. O segundo capítulo, “Simone: o trabalho em família no coração 

do centro da cidade” reconstrói um pouco da trajetória desta pipoqueira, mais 

nova do que a primeira, revela como ela lida com outro espaço no centro da 

cidade, com a regulamentação da profissão e com os clientes. Por fim, o terceiro 

capítulo “Samuel: no ritmo da Universidade” mostra como o cotidiano deste 

pipoqueiro é marcado pela sazonalidade da UFF, pela sua inscrição religiosa e 

como ele está lidando com a seu trabalho em consórcio com a esposa. Em todos 

os capítulos, procurou-se apontar especificidades e semelhanças nos pontos de 

vista dos personagens. Pode-se dizer o mesmo em relação às pipocas 

preparadas com habilidade e cuidado por cada um deles. 

                                                             
3 Cientista Social, bacharelando em Psicologia e pesquisador associado ao Núcleo de Estudos 
Antropológicos do Norte Fluminense – Neanf/UFF. 
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Sugerimos ler esta monografia comendo a pipoca de sua preferência  

 

1. Dona Maria: os dilemas do início de um trabalho de campo 

 

 

 
Fig. 1 – Fachada da Igreja de São Salvador, ponto de D. Maria. Joel Rosa, 2017 

Comecei o trabalho de campo observando a área urbana da cidade de 

Campos dos Goytacazes e, mais especificamente, o espaço da Praça do 

Santíssimo Salvador e a das Quatro Jornadas com enfoque mais precisamente 

na Rua Dr. Lacerda Sobrinho, ao lado da Catedral, onde Dona Maria trabalha 

com seu carrinho de pipoca cujo nome é “Pipocas São Salvador”. Este fica 

localizado bem de frente para a Praça, num ponto estratégico, em uma esquina 

e na saída do portão lateral da grade da frente da Igreja. 
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Fig. 2 – D. Maria trabalhando enquanto me conta seus “causos”. Joel Rosa, 2017 

Dona Maria no início das conversas aparentava desconfiança sobre 

minha presença e meu interesse em sua história de vida. Sempre que podia, 

levava a conversa para assuntos relacionados a fatos que a deixavam quase 

sempre fora dos eventos. Em certo momento, depois de algumas idas e vindas 

minha ao seu encontro, começou a relatar um pouco mais de sua trajetória. 

Antes de ser pipoqueira era uma “bóia fria”, ou seja, trabalhava como cortadora 

de cana da extinta Companhia Usina do Outeiro para poder manter e criar seu 

único filho. Também mencionou que por um tempo saiu da cidade e foi para o 

Rio de Janeiro trabalhar em casa de família como doméstica pelo mesmo 

motivo. Após uma desavença séria com a patroa, “deixou tudo para lá” e 

retornou para Campos para reiniciar a vida, assim, começou a vender picolé 

pelas ruas da cidade e, segundo ela, esta prática, a fez primeira mulher a vender 

picolé nas ruas da cidade nos anos da década de 1970.  

Dona Maria é uma mulher de aparência franzina e personalidade forte. É 

uma sexagenária “guerreira e briguenta” como se auto intitula. Diz “não gostar 

de levar desaforo para casa” e que não aceita isto de ninguém, ainda que este 

seja uma autoridade constituída. 
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Fig. 3 – D. Maria na fabricação de pipocas. Joel Rosa, 2017. 

Ano início dos anos de 1980, mudou de ramo e começou a vender 

pipocas e de um modo diferente da maioria de seus colegas de ofício: trabalha 

sozinha em todo o processo. Desde os cuidados com a manutenção e 

manipulação do carrinho de pipoca, passando pela compra dos ingredientes, até 

a realização da venda propriamente dita.    



15 
 

 

Fig. 4 – Carrinho de D. Maria com pipocas prontas. Joel Rosa, 2017. 

Dona Maria há anos guarda o carrinho no estacionamento na Rua 

Lacerda Sobrinho, localizado quarto quarteirões distantes da Praça do 

Santíssimo Salvador. Sozinha, ele empurra seu carrinho por um caminho 

íngreme para alguém seu biotipo. Seus dias de trabalho na esquina da Praça 

são de terça-feira a domingo, nos horários vão de mais ou menos de 13:00h 

horas às 22:00h em média. Nas sextas-feiras, aos sábados e aos domingos vai 

até as 23:00 horas ou um pouco mais. 

 

Fig. 5 – D. Maria subindo a rua Lacerda Sobrinho rumo à praça. Carmen Setta, 2017. 
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Na rua D. Maria se declara “a senhora do espaço”, o que atestei algumas 

vezes enquanto a entrevistava. Contou-me, por exemplo, que de uma discussão 

fervorosa com o vendedor de churros que fica no Calçadão quando ele, por 

exemplo, espalhou por volta de seu próprio carrinho cadeiras para os fregueses. 

Ela diz que esta atitude dele atrapalha, impede mesmo que seus clientes que 

estão vindos do Calçadão passem por ela, já que precisam contornar as mesas 

e cadeiras, desviam também da rota que iria dar diretamente em seu carrinho de 

pipocas. Contou ainda que por causa deste mesmo vendedor, recebeu há 

alguns anos atrás o Sr Comandante da Guarda Municipal, o qual é ou era amigo 

de seu desafeto, para com ela tirar satisfação porque numa das discussões ela 

jogou sobre o vendedor de churros, cocos, pedaços de telhas e ainda tentou 

usar a barra de ferro em forma de L, que diz guardar em seu carrinho como 

instrumento de defesa pessoal. 

Como resultante deste embate, D. Maria diz que falou para a autoridade 

que “quando não se resolve cara a cara, vai de pedra mesmo” e assim, agiu e 

agiria da mesma forma novamente e que para tal bastava tão somente o “cretino 

dar motivo”.  

 

Fig. 6 – D. Maria vendendo seu produto. Joel Rosa, 2017. 
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A notável segurança em sua própria autoridade pessoal pode ser um dos 

motivos para que nunca tem sido cadastrada na Prefeitura para o exercício de 

seu trabalho. Ela repetiu diversas vezes que nem foi e nem será cadastrada. 

Quando questionada sobre este assunto – do por quê não regularizar sua 

situação de trabalho – ela responde que “trabalha na rua, no asfalto e não na 

calçada” e por isso, argumenta, “não podem me tirar daqui”.  

Certa vez, a pipoqueira, orgulhosa, me relatou que foi homenageada no 

ano de 2015 no Museu Histórico de Campos no Dia Internacional da Mulher. O 

evento teve como símbolo a memória da lendária Benta Pereira4. Na cerimônia, 

Dona Maria recebeu uma boneca representando a heroína. A pipoqueira foi 

homenageada junto com outras nove mulheres no auditório do Museu. Esta 

homenagem veio por indicação, da Srª Margarida Estela Mendes do Nascimento 

que a época era presidente do COMDIM – Conselho Municipal dos Direitos da 

Mulher – e esta quando consultada sobre o assunto, relatou o seguinte: “ela é 

                                                             
4 A discutida heroína campista nasceu em 1675, filha do Padre Domingos Pereira Cerveira e de sua mulher 
Isabel de Souza. Viúva de Pedro Manhães, jovem, com seis filhos menores, Benta Pereira enfrentou 
corajosamente a vida, cuidando, ela mesma, da administração dos seus bens, que eram muitos. 
Benta Pereira de Souza. Heroína local. Uma senhora que viveu no início do século XVIII. Nasceu em 1675 e 
morreu aos 75 anos, em 10 de dezembro de 1760. Filha do Padre Domingos Pereira Cerveira com Isabel 
de Souza. Casou-se com Pedro Manhães e com ele teve seis filhos que criou sozinha depois de enviuvar. 
Era uma mulher de muitos bens e sozinha não só gerenciou a fortuna deixada pelo marido e como educou 
os filhos. Aos 72 anos de idade, Benta Pereira montou num cavalo e armada liderou uma revolta contra o 
3º Visconde de Asseca, Diogo Corrêa de Sá, donatário da capitania da Paraíba do Sul. Ela lutava não só 
pela liberdade de suas terras, cujas delimitações haviam sido infringidas pelos viscondes, como contra os 
pesados impostos requeridos pelo donatário. Criadora de gado bovino numa terra que se transformava 
em um grande canavial com a exploração do açúcar, Benta Pereira, ladeada por sua filha Mariana de 
Souza Barreto, lutou sem descanso até conseguir a expulsão dos Assecas da capitania. Lutou pelas terras 
que havia herdado de seus antepassados que por sua vez as receberam em 1627 das mãos do governador 
Martim Correa de Sá em reconhecimento pelo corajoso desempenho destes homens nas lutas contra os 
guerreiros Goitacás. Quase cem anos foi o período de lutas violentas entre os Asseca, cujo título havia 
sido criado pelo rei de Portugal para apaziguar lutas familiares na casa de Bragança e os herdeiros dos 
Sete Capitães (Miguel Aires Maldonado, Miguel da Silva Riscado, Antonio Pinto Pereira, João de Castilhos, 
Gonçalo Correa de Sá, Manuel Correa e Duarte Correa). As terras em questão, que estavam próximas da 
Lagoa Feia até a Ponta de São Tomé e que pertenceram originalmente a Pero de Góis da Silveira que 
acompanhara Martim Afonso de Souza em 1530, haviam sido dedicadas à criação de gado desde 1633 
quando currais foram levantados. É verdade que mais tarde os Viscondes de Asseca ainda conseguiram 
retomar as terras, sob ordem do então governador do Rio de Janeiro. Mas a festa durou pouco. Os 
colonos, herdeiros de terras e pessoas comuns já haviam sentido o gosto revolucionário, o gosto de uma 
independência ainda que tardia, sob o comando de Benta Pereira. E os Viscondes de Asseca, 
enfraquecidos, logo, logo perderam suas terras. Em 1752 a capitania da Paraíba do Sul foi incorporada à 
coroa portuguesa. Muitos a consideram a Anita Garibaldi de Campos, outros a chamam de Joana D’arc, o 
mais importante é que Benta Pereira foi uma guerreira e não deve ser apagada pela história. O seu corpo 
foi sepultado na Capela da Fazenda do Colégio, em Goitacazes distrito de Campos. (Fragmento retirado do 
Blogg Instituto Historiar em 15/12/2017. Cf: http://institutohistoriar.blogspot.com.br/2009/04/benta-
pereira.html). Mais sobre Benta Pereira ver em PENNA: 2014. 

http://institutohistoriar.blogspot.com.br/2009/04/benta-pereira.html
http://institutohistoriar.blogspot.com.br/2009/04/benta-pereira.html
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um dos invisíveis, porém viu e vê na D. Maria vê uma guerreira, lutadora, 

trabalhadora de sol a sol que busca seu sustento e de seu neto naquele carrinho 

e que para manter-se neste lugar”. 

Dona Maria disse e Margarida confirmou que, na gestão municipal 

anterior uma vereadora a convidou para ir ao hoje extinto Restaurante Popular, 

para que fosse homenageada, porém se recusou dizendo que nunca tinha 

entrado lá e que não ia ser naquele momento que iria fazê-lo, muito menos para 

promover “a fulana”, que só naquele momento sabia quem ela era. 

Dona Maria também com frequência gosta de conversar sobre, segundo 

ela, a grande incidência de pequenos roubos os quais testemunha na Praça São 

Salvador, e aponta “os grupinhos” de jovens que andam de bicicletas e praticam 

pequenos delitos transformando os transeuntes em vítimas potenciais. Sublinha, 

inclusive, que até meninas estão envolvidas nestes atos. Por isso, justifica Dona 

Maria, sua barra de ferro está sempre com ela sua proteção pessoal. 

Ainda em termos de segurança – mas neste caso numa dimensão política 

– afirma ter o apoia da administração da Catedral, na pessoa do então 

Monsenhor Paulo e Padre Hélio. Este último chegou até a porta da igreja ficou 

algum tempo nos observando e depois, veio até nós, colocou a mão no ombro 

dela e perguntou enfaticamente: “D. Maria tudo bem aí, como estão às coisas?”. 

Ficou então mais algum tempo conosco e depois entrou, porém não demorou 

muito para que o segurança da igreja se pusesse a porta e ali ficasse na 

vigilância.  

A relação de Dona Maria com os agentes de Segurança Pública é, 

certamente, reveladora de complexidades e contradições como não poderia ser 

diferente. Relato aqui um caso breve que pode ilustrar isso: 

Nestes tempos de conversa, vinha tentado que a pipoqueira me 

autorizasse a fazer fotos dela trabalhando, porém, desconfiada ao extremo, ela 

não permitia. Até que um agente de segurança pública do Estado, um Policial 

Militar, aproximou-se dela, deu-lhe um abraço e disse “deixa os meninos tirarem 

fotos... a primeira vai ser a nossa.  É para o trabalho da faculdade deles” 

Somente assim, foi quebrado o gelo em relação às fotos e ao mesmo tempo, 
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evidenciou-se uma relação de intimidade com o PM que não era possível 

encontrar nas suas narrativas sobre os agentes de segurança pública, pelo 

menos até aquele momento.  

Depois da foto, aproveitei para perguntar: “a senhora está „fechada‟ com 

os PMS?”. Dona Maria me respondeu de imediato: “com os PMS não, mas com 

Jean a quem conheço há muitos anos e é um menino bom5”. 

 

Fig. 7 – D. Maria com um de seus amigos. Joel Rosa, 2017. 

 Há mais ou menos 30 dias, contados a partir de 06/07/17, Dona Maria não 

está mais trabalhando de terça-feira a domingo como era de costume e sim de 

quarta-feira a domingo, porque os agentes da Postura estão indo até ela nos 

dias de quarta-feira e solicitando a sua presença na Subsecretaria de 

Fiscalização de Postura, com o objetivo fazer com que ela, de uma vez por 

todas, se regularize como ambulante e passe a pagar a taxa de Licença de 

Ocupação de Espaço Público, no valor de R$ 113,26 que equivale a uma UFICA 

(Unidade Fiscal de Campos) – Decreto do Município de Campos dos 

                                                             
5 Ressalto que “os meninos” a quem o PM se referiu foram a autora e Joel Rosa, estudante de Psicologia  e 
autor das fotos aqui apresentadas que, por coincidência, também o conhecia.  
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Goytacazes/RJ n° 442 de 27/12/2016 – DOM-Campos dos Goytacazes 

28/12/2016, conforme o parágrafo único do artigo 528 da lei n° 8.690, de 

29/12/2015 e que entrou em vigor em 01/01/2017. A pipoqueira já reafirmou que 

não vai e perguntou com deboche aos agentes onde era o endereço da Postura, 

mas que “pagar não paga”, e sinaliza, como sempre, mostrando que não usa a 

calçada e sim a rua, logo não tem que pagar.  

 

Fig. 8 – D. Maria e eu em uma de nossas muitas conversas. Joel Rosa, 2017. 

 Das relações que ocorrem no espaço que compreende sua área de 

atuação na Praça São Salvador, D. Maria faz funcionar, uma grande 

engrenagem quer seja, quando alguém vai à padaria próxima e pede para 

trocarem dinheiro em nome dela e muitas vezes nem é para ela, quer quando 

querem que o padre venha fazer benzedura em mercadorias para que saiam 

logo e usam o nome dela para que o padre venha, ou mesmo quando uma 

quando uma mãe deixa uma marmita de comida para a filha vir buscar depois. A 

pipoqueira está próxima, sem dúvidas, ao que Janes Jacobs chamou em seu 

clássico livro, Vida e Morte das Grades Cidades, de “os olhos da rua”6. Sua 

presença, em um primeiro olhar, é de mais uma senhora frágil vendendo pipocas 

para se sustentar. Já um olhar mais próximo e detalhado, cotejado com suas 
                                                             
6 JACOBS: 2011. 
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histórias e representações, nos revela uma mulher batalhadora, de 

personalidade forte e muito segura de suas convicções. Uma figura distinta no 

nicho dos personagens urbanos que compõem o centro de campos.  

 

Fig. 9 – D. Maria organizando seu carrinho. Joel Rosa, 2017. 

Tive a oportunidade de observar o desenrolar das atividades informais na 

Praça durante a tradicional festa do Santíssimo Salvador, que ocorre sempre no 

mês de agosto. A Praça estava repleta de ambulantes que não atuam naquela 

área e estes trabalhavam livremente diante dos olhos atentos dos agentes da 

Postura Municipal que estavam acompanhados de membros da Guarda 

Municipal. Dona Maria, sempre cética em relação às atuações do Poder Público 

dizia: “estes guardas? são os „guardanapos‟. Só servem para limpar e tirar 

dinheiro dos outros, principalmente de quem trabalha...”. Ao mesmo tempo, 

sempre se mostrou muito intima do segurança privado da Catedral. Uma vez que 

este não deixar seu posto para comer, ela mesma prepara a pipoca e leva até 

ele, em mãos. 

 Durante os dias de festejo, foi procurada por alguns outros ambulantes, 

“não autorizados” a trabalharem no local assim como ela, os quais queriam 

saber se ela tinha visto por ali o pessoal da Postura. Tal procura revela, mais 
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uma vez, o respeito que os outros ambulantes, mesmo os mais novos, tinham 

pela figura dela.  

 

Fig. 10 – Praça São Salvador, festejo do padroeiro. Carmen Setta, 2017. 

A intimidade de Dona Maria com os frequentadores e trabalhadores do 

centro da cidade foi me chamando a atenção aos poucos. Ela, por exemplo, 

chama e é chamada por alguns amigos de gambá e quando foi questionada 

sobre, disse que é “coisa entre amigos”. O seu carrinho é também um guarda-

volumes de sacolas dos vários amigos que entre idas e vindas, deixam ou 

apanham encomendas. Dona Maria também é requisitada para recomendar 

locais de hospedagem para turistas e trabalhadores no centro e sobre estas faz 

descrições, quanto às instalações assim como dos hóspedes, dizendo 

claramente se serve ou não, segundo o seu padrão. 

A personalidade inconfundível de Dona Maria revelou, aos poucos, sua 

centralidade nas lógicas de apropriação dos espaços e na regulação das 

condutas nesta parte do centro da cidade. Todas as vezes que me aproximei 

dela para a cumprimentar ouvi coisas como “temperando para não salgar”, e 

ainda “tudo bom e nada presta”.  Ao avistar do outro lado da rua, no calçadão 

uma senhora trabalhando junto com seu desafeto o – tal vendedor de churros 

citado acima –, começa um relato: “Aquela mulher, „bala perdida‟, „povo de rua‟... 
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eu deixei trabalhar aqui comigo vendendo água, por um tempo. Porém, é muito 

fraquinha, não aguentou o tranco e não vinha trabalhar todos os dias...”. 

 

Fig. 11 – D. Maria com seu carrinho e a nova tabela de preços. Joel Rosa, 2017. 

Dona Maria é sozinha, mas seu trabalho não é tão solitário assim. Há 

aproximadamente um ano, a pipoqueira permite que Paulo César fique junto 

dela vendendo água, sucos e salgadinhos que ele e a mãe fazem em casa e 

este rapaz fica com seu carrinho bem próximo ao carro de pipocas, onde ele põe 

um cooler com os sucos e água, um isopor com os salgadinhos. 

Durante o do dia de trabalho, quando Dona Maria precisa sair para ir ao 

banheiro – e normalmente usa o da igreja do S. Salvador ou da Padaria Rainha 

do Pão Quente no Calçadão – é o Paulo César quem olha o carrinho para ela 

assim quando chega um cliente e ela não está é ele também quem atende. Além 

disso, também vai ao supermercado, nas imediações, comprar pra ela, 

ingredientes que estejam faltando para fazer a pipoca. Ela ausenta-se também 

para ir comprar lanche ou vai a outro lugar e o Paulo César não estando, tem 

sempre alguém que olha o carrinho para ela, que são os amigos passantes ou 

mesmo os próprios taxistas que fazem ponto vizinho a ela. 

Paulo César diz que é um ex-operador de uma empresa de cotações, que 

ao ficar desempregado viu na atividade de ambulante, um lugar para alcançar o 
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que chama de “liberdade” e para tanto está buscando com as vendas juntar 

capital para não mais trabalhar na rua como ambulante, mais sim trabalhar em 

casa e fornecer os seus produtos para bares, restaurantes e lanchonetes e o 

primeiro passo já tomou que é inscrever-se como micro empreendedor individual 

(MEIS), da Secretaria Municipal de Desenvolvimento. D. Maria relata que por 

Paulo Cesar manter seu material perto dela, a postura não o incomoda, no 

entanto, quanto a esta colocação Paulo diz que, “„os homens‟ já chegaram por 

aqui e me mandaram „circular‟”. 

 

Fig. 12 – Carrinho de D. Maria e cooler de Paulo. Carmen Setta, 2017 

A relativa parceria e o compartilhamento do espaço da rua com Paulo 

César, no entanto, não pode esconder o esforço de trabalho diário, e na maior 

parte do tempo, solitário, de Dona Maria. Ela é moradora do bairro Jockey II. Sai 

de casa de ônibus ainda amanhecendo e vai ao terminal Rodoviário Roberto 

Silveira, onde desce para ir até ao estacionamento na Rua Dr. Lacerda Sobrinho 

nº 169 – local onde guarda o carrinho, conforme mencionado.  Mas antes de sair 

com ele para o local de trabalho ela “dá uma geral” no carrinho e às vezes 

também faz uma pequena limpeza na área onde o carrinho fica guardado.  

Somente depois disto, inicia o processo de preparação dos ingredientes e 

dos equipamentos para fazer a pipoca: corta queijo parmesão em cubinhos e 

coloca de molho na salmoura (é para não derreter quando fritar), verifica três 

mini bujões de gás para ver se têm quantidade suficiente para a sua jornada 

diária, comumente compra um botijão de 13 kg e ela mesma faz o processo de 
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transferência para os bujões menores de 2 kg. , Ela sempre leva os três, pois 

utiliza um para o fogareiro onde faz as pipocas, outro para o liquinho (lampião) 

que fica na parte interna do carrinho junto às pipocas com o objetivo mantê-las 

quentes e por último o terceiro que tem sempre no chão ao lado do carrinho que 

é o reserva. 

Depois do check list começa o pequeno, mas difícil trajeto no qual Dona 

Maria empurra o carrinho do estacionamento, conforme já mencionado, até a 

esquina da Catedral pela contramão.  

Uma vez que seu carrinho só tem espaço para um fogareiro, ela trabalha 

na seguinte ordem: 

 Pipoca Salgada 

 - Ingredientes: milho (não usa uma marca específica, embora reconheça que a 

Panda é a boa e o problema é que só tem saco de 23 kg); óleo vegetal; sal; 

queijo parmesão.   

1º- coloca uma porção de óleo vegetal na panela e deixa esquentar um 

pouquinho, logo após põe uma porção do queijo parmesão e deixa fritar até ficar 

crocante, neste fazer não usa muito a escumadeira mais sim, ergue um pouco a 

panela do fogo e sacode, com o intuito de não desmanchar o queijo, este 

estando pronto ai sim, usa a escumadeira para separar o queijo do óleo e o põe 

num tabuleiro dentro do compartimento que fica as pipocas prontas.   

2º- como resultado da fritura do queijo, fica uma quantidade grande de óleo, por 

isso é retirado o excesso e posto em uma vasilha, então é colocado um copo 

medida de 200 ml (é de água mineral) de milho e caso a quantidade de óleo não 

o cubra, ela põe um pouco mais daí e óleo; sal numa quantidade de duas a três 

pitadas e vai mexendo até que o milho estourado comece a levantar a tampa da 

panela. 

3º- retira-se uma primeira porção, virando a panela no compartimento interno do 

carrinho; volta com a panela para o fogo, mexe um pouco mais e tira 

derramando a segunda porção; volta novamente com a panela ao fogo 

mexendo, até que tire a última porção. 
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Modo de Servir: 

- pergunta ao cliente, “quanto 4, 5 ou 7” e esporadicamente o cliente pergunta 

“quanto custa?”. 

- sendo o de R$ 4,00, coloca no saco de papel menor até a metade de pipoca e 

depois põe queijo, completando com mais pipocas e por cima ainda vai mais 

queijo e serve este ao cliente em uma sacola de alças. 

- para o de R$ 5,00 o saco de papel é médio e há um diferencial, ela coloca um 

pouco mais de pipocas também na sacola de alças, além de queijo. 

- no de R$ 7,00, o saco de papel é grande e a quantidade que é posta na sacola 

de alças é proporcionalmente grande, assim como a quantidade de queijo. 

- serve também à mista, que é a de sal e a doce no mesmo saco e que segue o 

mesmo procedimento dos acima citados. 

Pipoca doce: 

- Ingredientes: milho; óleo vegetal, açúcar e leite condensado. 

- Atende em média 05 clientes a cada 1 hora. 

1º- numa outra panela, é posto uma pequena quantidade de óleo; um pouco 

menos de 1(um) copo de 200 ml (é de água mineral) de açúcar e metade deste 

mesmo copo de milho. 

2º- estando todos os ingredientes na panela, é só levar ao fogo médio e ir 

mexendo sempre até estourar. 

- a pipoca fica nesta mesma panela, e é posta dentro do compartimento nela 

mesma, pois o carrinho não possui divisão para a salgada e a doce. 

- é feita normalmente uma panela por dia e às vezes nem isso, pois tem pouca 

saída. 

Descrição do Carrinho: 

- estrutura geral de alumínio, com alça na frente que serve tanto para puxar 

como para empurrar. 
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- medida: 1,30 cm x 0,80 cm. 

- duas portas laterais de vidro, assim como toda parte da vitrine. 

- 3 (três) rodas, sendo duas médias na parte da frente e uma pequena atrás 

- como não tem nenhuma divisão na parte interna da vitrine, nem mesmo 

prateleira, é obrigada a colocar as sacolas plásticas e os sacos de papel de dois 

tamanhos diferentes dentro da vitrine, no canto direito entre o vidro e a panela 

com as pipocas doce, assim como o tabuleiro com o queijo frito. 
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2. Simone: o trabalho em família no coração do centro da cidade 

 

Fig. 13 - Simone ensacando pipoca doce para um freguês. Joel Rosa, 2017. 

Simone foi a segunda pipoqueira com quem travei contato durante o 

trabalho de campo. Seu carrinho leva o nome de Pipoca do Calçadão, referência 

ao lugar no qual ela atua a 23 anos. Mais precisamente no Calçadão, esquina da 

Rua Boulevard Francisco de Paula Carneiro com a Rua João Pessoa. Este é um 

corredor de passagem dos mais importantes do centro comercial de Campos 

com um grande fluxo de transeuntes, ou seja, prováveis clientes. 
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Fig. 14 – Carrinho de Simone em seu ponto na Boulevard. Joel Rosa, 2017. 

Ela diz que começou a trabalhar nesta área quando casou e o seu esposo 

já trabalhava no local a mais ou menos três anos: “deste carrinho saí o ganha-

pão de três famílias!”. Ela se refere a ela e o esposo, o único filho, ainda 

adolescente e que já é casado, e a esposa dele para sustentar dois filhos, sendo 

um dele e o outro só dela, e ainda a mãe dela, a quem ajuda com o dinheiro 

oriundo das vendas de pipocas. Conforme observei, de fato, comparado a outros 

pipoqueiros da cidade, Simone tem um público consumidor bem grande todos os 

dias. 

 

Fig. 15 – Vista panorâmica da Boulevard. Joel Rosa, 2017. 
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Simone tem fregueses aos quais chama de “amigos”, que quando estão 

pelo centro da cidade ou chegando neste, ligam para ela e pedem para preparar 

um saco com a quantidade desejada. Alguns até passam de carro para pegar o 

saco de pipoca sem mesmo descer do veículo. Os clientes, em sua maioria, são 

trabalhadores de lojas e comércio em geral do centro da cidade, que em seu 

curto tempo de lanche, ligam para o telefone celular de Simone, para adiantar o 

processo. 

A esquina onde se localiza o ponto de Simone tem do seu lado direito 

uma ótica, uma sapataria – que no início de 2017 encerrou suas atividades –, 

uma pastelaria chinesa, uma sorveteria, uma agência bancária de um grupo 

privado, entre outros estabelecimentos. Já do lado esquerdo, é possível 

identificar uma loja de roupas e acessórios femininos, uma loja de roupas 

femininas – que foi exclusivamente plus size, mas atualmente é heterogênea –

uma loja de calçados, uma loja de bolsas e produtos do gênero, uma loja de 

eletrodomésticos de famosa rede nacional. 

 

Fig. 16 – Simone produzindo em uma de nossas conversas. Joel Rosa, 2017. 
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Fig. 17 - Vista panorâmica a partir da rua Treze de Maio. Joel Rosa, 2017. 

Todo este comércio e ainda outros não citados, mas que estão nesta rua 

ou nas imediações são produtores de lixo de natureza bastante diversa. Pude 

então observar a ausência de lixeiras e de sacos de lona, para a colocação do 

lixo, como se vê em alguns outros pontos da cidade. Ao cair da tarde vão sendo 

amontoados muitos sacos de lixo, a ponto dos passantes muitas vezes mudarem 

a rota, ou então teriam que subir nos sacos para passar. Assim, diante desta 

cena, perguntei a Simone: “você que é regularizada como pipoqueira junto ao 

órgão competente, nunca reclamou desta situação?” E ela respondeu que já fez 

várias reclamações, porém, a resposta obtida é que o centro da cidade não 

possui lugar adequado para alocação do lixo e sua posterior coleta. Por este 

motivo, o trecho compreendido entre o final do calçadão da Rua Boulevard 

Francisco de Paula Carneiro com a Rua João Pessoa, tem sido utilizado 

tradicionalmente como local de depósito de lixo nos fins de tarde, embora não 

exista nenhuma placa que indique isso.  
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Fig.18 – Lixo que é acumulado próximo ao carrinho de Simone. Joel Rosa, 2017. 

Simone faz questão de exibir em seu carrinho de pipoca o cartão de 

inscrição junto ao Departamento de Cadastro e Licenciamento de Comércio 

Ambulante como Pipoqueira. Tal departamento este está subordinado 

administrativamente a Fiscalização de Posturas da Prefeitura de Campos dos 

Goytacazes. No dia 1º de Agosto de 2016, durante o trabalho de campo e após 

inúmeros contatos com o órgão, a Postura Municipal nos informou, via 

requerimento, que havia na área urbana da cidade de Campos 

aproximadamente 70 pipoqueiros, entre homens e mulheres, cadastrados e com 

licença para trabalhar. 
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Fig. 19 – Simone exibe seu produto. Joel Rosa, 2017. 

A pipoqueira relembra que no início de sua atuação como ambulante 

vendedora de pipocas, em primeiro lugar foi autorizada a trabalhar próximo ao 

local onde hoje esta, e era na Av. Treze de Maio, nº 41 na calçada em frente da 

Igreja de Nossa Sem hora do Carmo - Venerável Ordem Terceira de Nossa 

Senhora do Monte Carmelo. Trabalhou no local por um período, no final dos 

anos 1990, ficou evidente que a partir das 18:00hs o movimento caia 

bruscamente, então procurou o órgão competente e “apelou” ao responsável que 

permitisse ir para outro espaço, onde supunha conseguir uma venda maior e 

melhor e podendo assim sustentar seu filho, que a época tinha somente  dois 

anos de idade. 
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Assim como D. Maria, a Simone guarda o seu carrinho em um 

estacionamento e neste higieniza os utensílios e o carrinho, prepara os 

ingredientes (corta o queijo e o bacon), reabastece os pequenos bujões 

transferindo gás dos grandes para os menores e também se arruma, pois está 

chegando direto da academia para mais uma jornada de trabalho. 

 

 

Fig. 20 e 21 – Simone ensaca pipocas para cliente. Joel Rosa, 2017 

 



35 
 

 

Fig. 22 – Interior do carrinho de Simone exibe acompanhamentos. Joel Rosa, 2017. 

 O trajeto do estacionamento até o local de trabalho também é revelador 

da dureza do dia a dia. O carrinho fica no estacionamento fica na Rua Marechal 

Floriano, nº 113 fundos, saí e segue no sentido da “Beira Rio” no fluxo do 

trânsito e vai até a altura do nº 138, entrando na Rua Cdor. José Francisco 

Sanguedo (antiga Rua das Cabeças) e segue na contra mão, atravessando a 

Rua dos Andradas e segue até o final onde entra a direita na Rua Carlos 

Lacerda (antiga Rua do Rosário), na altura do nº 82 até o nº78, esta rua é muito 

estreita e só cabe um carro por vez, porém segue no fluxo do trânsito até a Rua 

João Pessoa (antiga Rua do Conselho) na altura do nº 84, seguindo o tráfego 

onde também só cabe um carro por vez, e segue para que possa então chegar 

até ao seu ponto de trabalho que fica entre os números 126 e 128.  

 Este trajeto é feito quase sempre sozinha, e empurrando o carrinho 

apenas com as mãos postas nas laterais, com isto ao mesmo tempo em que 

empurra e também da à direção, como um leme. 
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Fig. 23 – Simone saindo do estacionamento rumo ao Boulevard. Carmen Setta, 2017. 

Descrição do carrinho: 

- mede 1,70cm de comprimento por 0,80cm de largura. 

- a base estrutural é de alumínio, sendo que tem uma vitrine toda envidraçada. 

- possui duas portas na vitrine, sendo que uma dá acesso á divisão onde fica a 

pipoca de sal (este espaço é o maior) e a outra a doce. 

- a parte interna da vitrine, possui no alto uma prateleira onde coloca: o rolo de 

sacos transparente, as sacolas de alça, os sacos de papel em três tamanhos 

diferentes. 

- a base que é toda de alumínio, possui quatro rodas, duas portas laterais, uma 

gaveta na lateral que usa como o caixa e ainda outras duas portas frontais e é ai 

o local onde na parte interna, ficam os dois pequenos bujões de gás para 

alimentarem os fogareiros. 

- sobre o teto há uma armação de madeira que sustenta um toldo, o qual 

ameniza os efeitos quando o sol está muito quente ou chove. 
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Ingredientes para a Pipoca Salgada: 

-milho da marca Panda que vem num saco de 23 kg; queijo parmesão cortado 

em pequenos pedaços e posto de molho na salmoura; bacon cortado em 

pedaços; sal (Aji sal) e óleo vegetal. 

Ingredientes para a Pipoca Doce: 

-milho da marca Panda; açúcar; óleo vegetal e leite condensado. 

 Ao chegar ao seu ponto de trabalho, estaciona o carrinho e conecta o 

cabo de energia no acesso de seu relógio que fica no poste próximo, com o 

objetivo de acender as luzes internas para manter aquecida a pipoca, e começa 

a fazer pipocas e logo, logo os clientes começam a fazer uma fila no aguardo 

que elas fiquem prontas. 

- um saco de milho que contém 23 kg, é usado em dois dias de trabalho. 

- o queijo parmesão são gastos de 4 kg a 5 kg, por dia. 

- o bacon são gastos 10 kg, por dia. 

Modo de fazer:  

1° em uma das panelas coloca óleo, pré-aquece e depois uma boa porção de 

queijo para que seja frito, até que fiquem crocantes. 

2° recolhe o queijo frito para um tabuleiro, que mantém dentro da vitrine e logo 

após tira parte do óleo resultante da fritura e reserva numa vasilha, o restante 

que ficou na panela é usado para fazer a pipoca de sal, numa medida de: um 

copo de mais ou menos 300 ml de milho e uma pequena quantidade de sal. 

3° com os ingredientes na panela ela mexe até que a pipoca começa a levantar 

a tampa e em duas ou três etapas, vira a panela no canto esquerdo da parte 

interna da vitrine, até que todos os milhos estourem e é comum fazer duas a três 

paneladas em seguidas.  

4° para a pipoca doc usa a mesma panela que fez a salgada, porém antes de 

colocar os ingredientes joga um pouco de água, deixa dar uma pequena fervura, 

descarta esta água para só então começar com: um copo medida de mais ou 
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menos 300 ml com o milho; uma porção de óleo e uma xícara de açúcar, que 

mexe sempre até que os milhos estourem e a panela também é virada em duas 

ou três etapas, na parte da divisória a elas destinadas. 

5° na outra panela põe uma porção de bacon para fritar, com uma pequena 

quantidade de óleo até que fique dourado e logo após também leva para o 

tabuleiro, dentro da vitrine. 

Valores de venda: R$4,00 a pequena; R$ 5,00 a média e R$ 6,00 a grande, 

sendo que a base é sempre os sacos de papel. 

 

Fig. 24 – Utensílios e ingredientes das pipocas de Simone. Joel Rosa, 2017 
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Fig. 25 e 26 – Sacolas e queijo picado pronto para ser frito pela Simone. Joel Rosa, 2017 
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Fig. 27 e 28 – Bacon sendo frito e pronto para ser servido por Simone. Joel Rosa, 2017 
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Fig. 29 e 30 – Bacon e queijo fritos e pipocas prontas da Simone. Joel Rosa, 2017. 
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Fig. 31 e 32 – Pá que servi tanto as pipocas doce quanto as salgadas de Simone. Joel Rosa, 

2017. 
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Modos de servir: 

- pergunta, “quer a de 4 ou 5 com queijo e bacon?” 

- após resposta do cliente, apanha o saco de papel correspondente e: põe 

pipoca até a metade, depois queijo e bacon ou só um dos dois conforme a 

solicitação do cliente e completa com mais pipoca; agora destaca do rolo de 

sacos transparentes um e coloca o de papel com pipoca dentro em um dos 

cantos, então põe pipocas também no saco transparente assim como, um pouco 

mais de queijo e bacon ou só um dos dois e pergunta ao cliente, se é para 

viagem e caso a resposta seja afirmativa, o saco transparente vai para a sacola 

com alças. 

- este proceder vale para qualquer valor que o cliente escolha. 

- há clientes que prefere mista, ou seja, sal com queijo e ou bacon e a doce com 

leite condensado ou não num mesmo saco. 

- em média a cada 1hora atende 30 clientes. 

 Há dias que trabalha sozinha, com isto a fila fica maior que de costume e 

nem por isso os clientes desistem de esperar para serem atendidos, embora às 

vezes Simone precise parar de atender para fritar, queijo, bacon ou mesmo fazer 

mais pipocas mesmo que tenha um pouco desta pronta.  



44 
 

 

Fig. 33 – Clientes de Simone formam fila. Joel Rosa, 2017. 

 Quanto à disputa do espaço com outros ambulantes, relata que quando 

há correria de vendedores não autorizados para recolherem suas mercadorias 

por conta da presença dos agentes da Postura os quais tem dia e hora certa 

para passarem, os seus clientes de um modo geral e os demais passantes da 

rua, mostram-se revoltados e solidários dizendo que os ambulantes precisam 

trabalhar. Em relação à segurança, relata que tem período que o Estado se faz 

presente via Polícia Militar, com seus homens que em dupla, param por alguns 

minutos por dia nas imediações, mas que no geral, conta mesmo com o apoio 

dos seguranças particulares das lojas circunvizinhas, pois estes estão ali o 

tempo todo até que as lojas fecham. 

Em certa ocasião, durante minhas observações no Centro, perguntei a um 

agente da Guarda Civil Municipal, o porquê de não serem vistos com frequência 

nas imediações da Praça São Salvador ou do Calçadão. Ele respondeu o 

seguinte: “somos poucos homens, temos poucas viaturas e uma área enorme 

para cobrir por isso não é possível ficarmos sempre no mesmo local, temos 

ordem de estar sempre circulando pelas praças da cidade”. 
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Quando fiz a pergunta acima, ele e sua colega de trabalho estavam 

parados perto de uma viatura, numa das esquinas da Praça São Salvador e a 

data coincidia com a proximidade período da festa do padroeiro, durante o mês 

de agosto, conforme mencionado, no entanto passado este momento já não são 

quase vistos nas imediações, no máximo o que ocorre e que de vez em quando 

uma viatura passa pelo local. 

 

Fig. 34 – Simone servi as pipocas de sal. Joel Rosa, 2017. 

Desde maio deste ano, Simone voltou a trabalhar aos sábados no horário 

de 9 horas até as 14 horas por que a situação tem financeira familiar está mais 

complicada que em tempos anteriores. A pipoqueira trabalha seu único filho o 

Gabriel, o qual às vezes começa a jornada diária sozinho até a chegada dela ao 

centro. Conversando com ele, me disse que trabalha com pipoca desde os 9 

anos e que não pretende ser o herdeiro do carrinho de pipocas, pois gostaria de 

fazer outra coisa. A partir desta colocação, nosso diálogo então passou a ser 

sobre o que ele gostaria de trabalhar fora da pipoca para o seu sustento e de 

sua família, e ele disse não saber, e se reconhece um impaciente para estudar o 

que o levou a parar no 1° ano do ensino médio, assim como parou também o 

curso de informática que quase terminou. Já o curso de inglês, só fez um ano e 

declarou “não acabo nada que começo e reconheço que sem estudo tenho 

pouca ou nenhuma chance de conseguir um trabalho legal”.  
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3. Samuel: no ritmo da Universidade 

O terceiro personagem desta pesquisa de campo, por ironia, sempre foi o 

que esteve mais próximo de mim, pelo menos espacialmente. Trata-se de 

Samuel. Desde dezembro de 2010, Samuel mantém ponto na Rua José do 

Patrocínio, bem ao lado do portão principal do Instituto de Ciências da 

Sociedade e Desenvolvimento Regional da UFF. 

O pipoqueiro relatou ter tido no decurso da vida muitas ocupações 

profissionais. Entre eles, já foi padeiro com vários cursos no ramo e trabalhou 

com carteira assinada com seu cunhado. Samuel, porém, tinha o anseio de não 

mais trabalhar aos sábados por uma questão religiosa: ele fiel da Igreja 

Adventista do Sétimo Dia. De acordo com a os preceitos religiosos, o Sábado 

comemora o ato criativo de Deus ainda na origem de todas as coisas, tendo sido 

santificado e abençoado pelo próprio Deus, e reservado como dia de descanso 

para todos os homens. Para os Adventistas, portanto, o sábado deve ser 

observado no sétimo dia da semana, assim como diz em Êxodo 20:8, a partir de 

sexta-feira do pôr do sol até o pôr do sol do sábado, conforme as Escrituras.  

Seu ponto de vendas em frente à UFF, de acordo com ele pertencia a 

uma prima de sua esposa e a mesma ofereceu para que esta trabalhasse no 

local. Assim, ele viu a oportunidade não só de deixar de trabalhar para os outros 

e ao mesmo tempo não mais infringir a Lei Sabática. 

Ao optar pelo ramo, procurou a Postura Municipal, já mencionada 

anteriormente, para obter a licença de funcionamento. Perguntado sobre “por 

quê pipocas e não outro alimento?” ele respondeu: “a ideia veio na mente”. Diz 

que não realizou nenhuma pesquisa prévia considerou fixar seu ponto em frente 

à uma universidade, pois seu alvará permite o exercício do trabalho que na 

região central, justamente próximo à UFF, na Rua José do Patrocínio. Por ser 

cadastrado diz que, caso alguém queria colocar outro carrinho ali por perto dele 

ou mesmo na rua que é pequena, ele pode reclamar junto a Postura e afirma ser 

este fato um dos bons motivos para ser legalizado ”tudo certinho”. 

Disse que certa vez “autorizou” alguém (um conhecido de um vigia da 

UFF), a trabalhar mais cedo no espaço que é seu ponto. A ideia era o rapaz 
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ocupar o ponto de segunda à quinta-feira até mais das 14h às 21h. A tentativa, 

no entanto, não passou de quinze dias. Problemas com o não cumprimento do 

horário, por parte do rapaz, fizeram com que Samuel tivesse que impor sua 

saída da parceria. 

Samuel me explicou que ter o cadastro na Prefeitura para atuação em um 

ponto fixo propicia, também, a estar habilitado para trabalhar em festas como: a 

do Padroeiro São Salvador, São Sebastião, Santo Amaro, CEPOP – o Centro de 

Eventos Populares Osório Peixoto Campos dos Goytacazes, e outras. 

Quem se dispõe a trabalhar nos eventos acima citados, para que tenha 

lugar garantido no ano seguinte é “obrigado” a trabalhar pelo menos um dia dos 

três que normalmente marcam a duração das festas. O pipoqueiro comentou 

sobre um sorteio realizado pela Prefeitura para a ocupação dos lugares no local 

das festas, porém, segundo ele, isto só ocorre mesmo para os “novatos”, que 

ficam com os piores lugares e para os da “panelinha fechada” os espaços com 

maior fluxo de possíveis clientes já estão reservados e não entram no tal sorteio. 

Os novatos que trabalham nas festas são chamados de “ponta da rabiola”.   

Por conta da questão religiosa, Samuel não serve bacon junto com a 

pipoca. Dessa forma, sua pipoca salgada só é acompanhada de pedaços de 

queijo frito que já vem de casa cortado em cubinhos e na salmoura7. Estes ele 

frita e na mesma gordura faz as pipocas com o objetivo de realçar o sabor do 

queijo, e tão logo que serve no saquinho põe também queijo parmesão ralado 

grosso. Na modalidade doce, faz a pipoca com achocolatado e, para 

complementar, ao servir põe por cima leite condensado, o qual não se coloca 

antes para não amolecer a pipoca e também porque alguns clientes dizem não 

poder por razões de saúde.  

 

 

                                                             
7 De acordo com a cosmologia cristã, tal como referida no Levítico e tal como praticada pelos adventistas, 
sugere que o porco estaria no grupo dos animais impuros para o consumo humano e por isso a opção de 
Samuel por não colocar Bacon (um corte da gordura do porco) na pipoca que vende mesmo para os 
clientes que não são adeptos da interdição religiosa. 
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Samuel ao falar mais um pouco, sobre a questão do uso de bacon em sua 

pipoca, relata o seguinte: “não uso primeiramente por uma questão de saúde e 

porque Deus falou que não é bom”. Ainda falando de sua relação com Deus, 

declara que Ele sabe como a máquina funciona e que o camarão, o peixe de 

pele e couro, o gambá, a preá, o pato, o próprio porco, entre outros são animais 

que intoxicam o corpo. A sua avó dizia que eram animais “reimosos” e tal 

qualidade os tornava impróprios para o consumo, uma vez que as impurezas 

que os constituíam poderiam afetar o equilíbrio do corpo humano. O pipoqueiro 

não trabalha às sextas-feiras, porque tira o dia para cuidar de seus outros 

interesses que vão além da venda de pipocas. Quando chega o horário das 18h, 

de acordo com Samuel, é o período onde acontece o por do sol para os 

adventistas. Aí, ele faz suas compras, pagamentos, dá uma atenção 

diferenciada a esposa, aproveita para lavar os dois carrinhos (pipocas e 

churros), mas não trabalha na venda de pipocas.  

Há pouco mais de dois meses, sua esposa Alcilene começou a trabalhar 

com o carrinho de churros, na região central da cidade, mais precisamente no 

calçadão do ponto das vans, na Rua Dr. Hélio Póvoa no trecho entre a Rua Gil 

de Góes e a Rua Salvador Corrêa. Para poder vender neste local, ela conta que 

travou uma batalha de quase um ano e neste período tentava na Subsecretaria 

de Fiscalização de Postura a autorização para trabalhar, uma vez que, de 

acordo com ela, a Postura havia proibido o a venda na calçada do Super Bom, 

da Av. 13 de Maio. 

Poucos dias antes de completar nesta tensão, Alcilene disse que foi mais 

uma vez na Postura e contou para eles o seguinte: que são casados a mais de 

15 anos e que eles não têm filhos, mas que desejam um e estão num processo 

de adoção de uma criança, para tal eles precisam de uma estrutura física 

mínima em sua casa, então o trabalho com o carrinho de churros ajudaria a 

complementar a renda que seu esposo Samuel, consegue vendendo pipocas e 

assim teriam o suficiente, para terminarem de arrumar a casa para receber o tão 

desejado filho8. 

                                                             
8 Alcilene relatou que até o Código Civil foi um argumento utilizado para convencer os profissionais da 
Postura da importância que era para eles terem mais uma fonte de renda e viabilizarem o projeto de 
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Alcilene trabalha de segunda feira a quinta feira, de 14 horas até as 21 

horas e no momento para que seu carrinho tenha energia elétrica, está 

conectando um cabo direto numa tomada no poste até que a ENEL, empresa 

responsável pelo fornecimento de energia instale o relógio. Como agora eles 

possuem dois pontos distintos de vendas, primeiro o Samuel vem com seu carro 

e traz o carrinho de pipocas de casa preso em um engate, e deixa na calçada 

em frente da UFF, preso com correntes, e depois retorna para casa e apanha o 

carrinho de churros, leva para o local que é chamado de “Ponto das Vans” na 

Av. Dr. Hélio Póvoa e lá monta tudo e deixa a sua esposa Alcilene trabalhando. 

Ao término da jornada, repete todo trajeto no sentido contrário levando os seus 

carrinhos para casa, até o outro dia, onde fará tudo novamente. 

Quando perguntado sobre o porquê não guarda o carrinho em um 

estacionamento, como fazem D. Maria e Simone, Samuel diz que até já tentou, 

procurou estabelecimentos nas imediações, porém nenhum deles quer mais 

guardar, pois não querem assumir a responsabilidade com possíveis acidentes, 

tipo quebra de um vidro, pneu furado, entre outros e diz ainda que as colegas só 

guardam nestes locais, por já serem clientes há muitos anos.  

Certa vez, inquiri Samuel sobre as estratégias de venda, uma vez que a 

pipoca, em geral, é um alimento comum e pode ser facilmente encontrado em 

vários pontos da cidade. O rapaz me diz que a fritura do queijo, funciona como 

um chamariz, ou seja, quando está fritando o cheiro vai exalando e este é o 

convite ao cliente, para vir e consumir, pois tem clientes que chegam já 

declarando que está com fome e é exatamente o cheirinho que os conduz até o 

pipoqueiro. Ainda falando sobre os clientes, Samuel relata que há clientes que 

pedem pipocas meio a meio (sal e doce), sendo que a maioria opta pela de sal 

em cima. Já outros solicitam um valor e completam, dizendo com queijo e leite 

condensado. 

                                                                                                                                                                                      
adoção de uma criança. Disse que em certo momento da conversa evocou o Código Civil, “O 
planejamento familiar é de livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e 
financeiros para o exercício desse direito, vedado qualquer tipo de coerção por parte de instituições 
privadas ou públicas CC art. 1565, §2°)”. 
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Mais ou menos a partir de abril desde ano passou a vender tanto no 

carrinho de churros como no de pipocas, umas sacolinhas já previamente 

prontas com “pelinhas” e a venda deste produto gerou em mim uma inquietação: 

“seria pele de porco?” Ele respondeu, “não é de soja e está é comprada por R$ 

8,00 o quilo e é levada para casa onde é frita, deixada escorrer por um tempo, 

passada no papel toalha, salgada e só então é ensacada e pronta para ser 

dependurada para parte externa dos carrinhos, onde são vendidas no valor de 

R$ 2,00”. 

Por dia de trabalho, Samuel usa em média 5kg de queijo e 

aproximadamente 12 kg de milho. Quando está servindo, diferentes de seus 

colegas, ele costuma bater, sacudir o saco de papel para que caiba mais e com 

alguns clientes citam uma porção bíblica que diz: “(...) boa medida, recalcada, 

sacudida e transbordando vos darão (...)” evocam a palavra que é para seus 

sacos de pipocas sejam mais cheios, transbordantes mesmos. 

Os valores praticados são: R$ 3,00 – R$ 4,00 – R$ 5,00, sendo que o 

mais vendido é o de R$ 3,00, e a pipoca doce tem uma saída bem significativa 

em relação os colegas, uma vez que durante uma jornada de trabalho ele faz 

mais ou menos 15 paneladas. Como trabalha sozinho, perguntei qual é 

procedimento para agilizar a fila que algumas vezes se formam, principalmente 

nos intervalos das aulas, e ele respondeu que sempre fica mais fácil o 

atendimento, quando o cliente já chega dizendo como quer a pipoca.  

O fluxo das vendas no carrinho de Samuel acompanhem a sazonalidade 

das atividades da UFF, uma vez que, como dito, seu ponto é bem enfrente a 

entrada principal da Rua José do Patrocínio. Sazonalidade esta que acompanha 

não apenas o período letivo “padrão” – dois semestres com intervalos de férias 

de verão e férias no meio do ano – mas também o calendário que é 

sistematicamente alterado por conta das paralisações e greves. Esta 

sazonalidade é claramente bem diferente daquela experimentada por Dona 

Maria e Simone que estão muito mais associadas ao “tempo do comércio” no 

centro da cidade, cuja periodicidade é mais previsível do que na Universidade. 

Samuel está certo de que o novo ponto com o carrinho de Churros tocado pela 

sua esposa pode vir a ser um bom complemento da renda, sobretudo nos 
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períodos mais logos de férias ou mesmo paralisação das atividades 

universitárias. 

 

Apontamentos Finais 

A monografia aqui apresentada tentou reconstruir as trajetórias de vida 

de três pipoqueiros que desempenham seus ofícios no centro da cidade de 

Campos. Observando o material retrospectivamente – e iconograficamente – 

não é aleatório que Dona Maria, Simone e Samuel, ainda que tenham em 

comum a Pipoca e o trabalho nas ruas da cidade, apresentem histórias e 

representações distintas sobre questões aparentemente semelhantes.  

O corte etário – que distancia Dona Maria dos outros dois, por exemplo – 

pode ser uma justificativa para a reação desta senhora em não se submeter às 

regulamentações oficiais impostas como regras para o exercício “formal” do 

ofício, de acordo com a Prefeitura Municipal de Campos. Ou, o fato de Simone e 

Samuel estarem associados, no desempenho do trabalho às outras pessoas de 

suas famílias pode sugerir que o “respeito” às regras e a negociação mais 

equânime dos conflitos, que marcam estas e outras profissões “de rua”, seja a 

atitude mais ponderada para encarar o dia a dia e o futuro.  

Fato é que a única coisa que podemos colocar em evidência, como 

cientistas sociais, são nossas interpretações mediadas por um olhar, ainda que 

“errante”, ancorado em tradições e repetições que marcam a formação escolar 

que recebemos. Esta monografia não foge desta característica, claro, mas tenta 

dar mais ênfase aos pontos de vistas e dramas dos três personagens 

apresentados, quase em estado bruto, tal como foram coletados no campo. 

Complementar a isso, o registro iconográfico aqui utilizado é, propositalmente, 

um mecanismo para ampliar e aprofundar as elaborações de uma experiência 

por vezes rica e sem dúvida extremamente difícil de dar conta: a saber, o 

trabalho etnográfico. Esperamos que as fotografias tenham dado se aproximado 

desta dimensão. 

Certamente, esperamos que este trabalho se desdobre, para além deste 

ensaio, em outros empreendimentos intelectuais capazes de aprofundar 
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questões levantadas, no entanto, que foram deixadas pelo caminho – ou na rua 

– ao longo da pesquisa. Se o leitor encontrar conexões plausíveis não somente 

entre os personagens, mas, sobretudo, sobre suas personalidades, suas 

histórias, os circuitos dos quais participam, a relação com o trabalho, com o 

espaço público e com a pipoca, talvez a escolha pelo relato como gênero 

narrativo e pela produção de sentido ancorada na imagem possa ter sido bem 

sucedida.  
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