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RESUMO: O presente estudo busca analisar o trabalho desenvolvido pelos veículos 

de propaganda sonora volante, ou seja, automóveis, motocicletas e bicicletas, na 

cidade de Picos, uma vez que se constitui em uma forma de comunicação que 

resiste às inovações de nossa época, como a internet. Para tanto, foram realizadas 

entrevistas semiestruturadas com as pessoas que sobrevivem desse negócio. Como 

fruto da disciplina de Comunicação Regional I e da sua análise da localidade e 

região de Picos, é possível entender que a propaganda sonora volante integra a 

cultura e o cotidiano local, podendo ser considerado um meio de comunicação 

alternativo, mas não comunitário, uma vez que o seu desenvolvimento se dá 

mediante remuneração. 
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 A cidade de Picos do Piauí, localizada a 316 km da capital Teresina e com 

uma população, segundo o último senso do IBGE realizado em 2010, em torno de 

71 mil habitantes, possui particularidades comuns a uma localidade, mesmo em 

tempos de globalização. Com a sua influência econômica sobre 41 municípios, o 

que faz dela uma potência econômica regional com ênfase no setor de comércio e 

serviços, destaca-se a utilização de um meio de comunicação alternativo bastante 

característico: os veículos de propaganda sonora volante. Antes, os automóveis 

eram mais utilizados para essa forma de comunicação, mas já é visível o 

crescimento do número de bicicletas e motocicletas de som. A circulação de veículos 

que divulgam sonoramente produtos, lojas e serviços, proporciona às pessoas que 

residem na cidade de Picos a sensação de pertencimento, conforme especifica Alain 

Bordin (2001) ao se referir a localidade: “[...] ela exprime a proximidade, o encontro 

diário, em outro ainda, a existência de um conjunto de especificidades sociais, 

culturais bem partilhadas...”. 

 A utilização dos carros de som termina por se constituir em uma forma de 

resistência não organizada ao novo, ao moderno, ao que há de mais atual, pois 

todos os dias recebemos uma gama incalculável de informações e de como estas 

estão se propagando rapidamente. É cada vez mais comum ouvir falar em defesa da 

cultura regional e, segundo Bordin (2001), da valorização do que é familiar a um de 

terminado povo. 

 

“A afirmação radical do local passa igualmente pela valorização 
sistemática das entidades comunitárias territoriais. Associam-
se então o postulado da importância absoluta de uma herança 
partilhada, a idéia que toda especificidade constitui um 
instrumento de resistência a uma modernidade perigosa” 
(BORDIN, 2001, p. 22). 

 

 Portanto, a realização desse trabalho e o que pode ser encontrado em seu 

conteúdo é a análise da propaganda sonora volante a partir de quem a faz, 

destacando-a como característica da cidade e região de Picos. É importante 

mencionar ainda que um tema tão interessante não possui trabalhos acadêmicos 

que o esmiúcem, podendo ser este o primeiro que servirá como base para estudos 

complementares. 
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2 OS CARROS DE SOM COMO CARACTERÍSITCA DA CIDADE DE PICOS 

 

 Antes de tudo é preciso especificar que o estudo em questão não buscou 

analisar apenas automóveis que irradiam propaganda sonora volante, mas todo e 

qualquer veículo que desempenha o mesmo papel, como bicicletas e motocicletas. 

Dessa forma, para a elaboração deste trabalho de pesquisa era necessário 

descobrir os dados mais gerais sobre a propaganda volante praticada na cidade, 

tendo como ponto de partida o órgão responsável pelo seu registro, regulamentação 

e fiscalização: a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de 

Picos (SEMAM). A referida pasta emite as licenças ambientais que garantem a um 

indivíduo a possibilidade explorar o serviço de som automotivo remuneradamente. 

Estes devem obedecer ao que diz a Lei 2.270/2013, apresentada pelo poder 

executivo e aprovada pela Câmara Municipal. Ela substituiu a legislação anterior, Lei 

2.230/2006, primeira a disciplinar a propaganda volante na cidade. Antes disso, não 

havia nenhuma forma de regulamentação que os impusesse limites aos carros de 

som. Apenas com o aumento do número de veículos houve o entendimento de que 

mais do que difundir produtos e serviços, as altas emissões sonoras irradiadas pelas 

ruas também estavam resultando em “poluição sonora”, trazendo, portanto, danos 

físicos aos cidadãos. 

 Após a apresentação de ofício os acadêmicos do IV período de Comunicação 

Social da Faculdade R.SÁ, que cursam a disciplina de Comunicação Regional I, 

compareceram a sede do órgão, localizada no Centro Administrativo Waldemar 

Rodrigues Martins, na Av. Getúlio Vargas, centro de Picos, munidos de um roteiro 

previamente elaborado. Os estudantes colheram as informações do porta-voz dos 

fiscais da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, João Carlos.  

Foi realizada uma entrevista semiestruturada, pois as perguntas já estavam 

elaboradas, mas davam margem para o surgimento de novas informações 

(FUJISAWA, 2000). Inicialmente o fiscal informou que o número de veículos de 

propaganda sonora, sejam carros, motocicletas ou bicicletas, em circulação pela 

cidade de Picos e com a documentação devidamente regularizada, estão no número 

de 10. No entanto, existem mais 12 veículos cadastrados cujo registro precisa ser 

atualizado, mas, mesmo com a pendência, continuam circulando livremente. Além 

destes, o fiscal relatou uma quantidade incalculável de veículos clandestinos 

oriundos de outras cidades. Estes se deslocam para a cidade de Picos 
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principalmente nos finais de semana, com objetivo divulgar festas e ventos da 

região. Esse reduzido número de automóveis registrados no órgão competente 

mostra um descaso quanto a necessidade de regulamentação, talvez pela 

fiscalização ainda não ser a mais eficiente. 

 Outro dado extremamente interessante acrescentado nesse contato inicial 

sobre os veículos de propaganda volante é o de que o seu número, mesmo 

inconstante, estaria aumentando nos últimos anos. Tal fato revela um 

desconhecimento ou rejeição das novas formas de se fazer comunicação por parte 

dos grandes e pequenos comerciantes, que continuam apostando no uso arcaico 

dos carros, motocicletas e bicicletas de som. Ainda é importante destacar que 

grandes empresas apostam em novos meios de comunicação, mas não abandonam 

o uso dos carros de som; como exemplo pode ser citado o Armazém Paraíba do 

Grupo Claudino. Este dispõe dos próprios veículos.  

Em meio a essa debatida questão da propaganda volante com fins 

econômicos, há de se considerar a prática recorrente das famílias picoenses 

anunciarem o falecimento de entes queridos através da propaganda volante, uma 

forma de garantir que parentes e amigos tenham conhecimento do ocorrido e 

possam prestar as suas últimas homenagens. Esse método está ligado ao que 

Stuart Hall (2006) convencionou chamar de “identidade cultural”, que estaria 

passando por uma crise, com a intensificação da globalização através dos veículos 

de comunicação de massa em especial, a internet. 

 

“A identidade, nessa concepção sociológica, preenche o 
espaço entre o ‘interior’ e o ‘exterior’ – entre o mundo pessoal e 
o mundo público. O fato de que projetamos a ‘nós próprios’ 
nessas identidades culturais, ao mesmo tempo em que 
internalizamos seus contatos e valores, tornando-os parte de 
nós, contribui para alinhar nossos pensamentos subjetivos com 
os nossos os lugares objetivos que ocupamos no mundo social 
e cultural”, (HALL, 2006, p. 12). 

 

 Mesmo com o contato cada vez mais comum com novas práticas culturais, o 

que segundo Hall tem resultado num processo cada vez mais rápido e intenso do 

alheio em detrimento do que nos é comum, a utilização da propaganda volante, em 

especial com as “notas de falecimento”, mostra a resistência da população em 

abandoná-la, transformando-se em uma verdadeira tradição. Há, portanto, o 
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fortalecimento do local e do que é comum a coletividade de um determinado lugar, 

nesse caso, Picos e sua região. 

 

“Toda espacialidade exprime a pertença a um nós, que se 
constrói e se manifesta em recortes territoriais. O espaço de 
pertença resulta do conjunto de recortes ‘que especificam a 
oposição de um ator social e a inserção de seu grupo de 
pertença num lugar’, o espaço de referências define o sistema 
de valores espaciais em que se inserem esses recortes e 
organiza a relação do aqui com o alhures” (BORDIN, 2001, p. 
33).   

 

 A procura pela propaganda sonora volante abrange muito mais do que uma 

questão apenas comercial, mas algo que é comum e identifica a população picoense 

enquanto localidade. Esta é uma forma de comunicação característica da cidade de 

Picos, embora também se faça presente em outras partes do país. Mesmo com a 

impossibilidade de se definir claramente as fronteiras entre local e regional, a 

utilização e abrangência dos carros de som terminam por cumprir uma parte desse 

papel. 

 

 

3 A PROPAGANDA VOLANTE POR QUEM A FAZ 

 

 Entende-se que nos seus primórdios comunicação e deslocamento espacial 

era uma coisa só, uma vez que as mensagens eram enviadas através de pessoas. 

As informações se prolongavam por igual tempo do deslocamento humano 

(COSTELLA, 1984). Com a modernização das comunicações a partir do século XIX 

com a invenção do telégrafo elétrico, depois telefone, rádio, televisão e a internet, as 

mensagens se tornaram mais dinâmicas, independendo da velocidade atingida por 

uma pessoa. No entanto, no uso da propaganda volante percebe-se uma volta no 

tempo, pelo menos nesta questão do deslocamento espacial e temporal, uma vez 

que a mensagem está onde o veículo está circulando, ou seja, escutam apenas os 

residentes de uma rua e adjacências por onde passa o carro de som. Essa 

observação nos remete a outro fato interessante apontado por Cicilia M. Krohling 

Peruzzo (2005) quando afirma da dificuldade de definir as fronteiras do local e 

regional na comunicação, uma vez que esta não obedece fronteiras definidas. As 

transmissões de uma emissora de rádio, por exemplo, mesmo com a especificação 
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dos limites de sua abrangência através de legislação própria, nem sempre são 

obedecidas, pois as ondas sonoras podem se deslocar muito além do que é 

imposto.  

 

“Um segundo aspecto é a questão do território. Hoje está 
superada a noção de território geográfico como determinante 
do local e do comunitário. Para lá das dimensões geográficas, 
surge um novo tipo de território, que pode ser de base cultural, 
ideológica, idiomática, de circulação da informação etc.” 
(PERUZZO, 2005, p. 72). 

 

 No entanto, o território percorrido pelos veículos de propaganda sonora é bem 

definido, limitando-se a cidade e, por vezes, a região. Para descobrir como se dá o 

trabalho dos veículos de propagada volante foram realizadas três entrevistas 

semiestruturadas com pessoas que exploram esse serviço, averiguando como 

desenvolvem o seu trabalho. Deve-se mencionar que as entrevistas ainda são 

consideradas por muitos estudiosos a melhor formar de obter material de campo em 

pesquisas quantitativas (DUARTE, 2004). Para este trabalho optou-se por 

entrevistas que permitissem aos objetos de estudo expressar a sua opinião e 

pensamento. O número já mencionado permite um entendimento geral sobre o 

trabalho de propaganda sonora volante a partir de quem o faz. Para descobrir como 

a população vê os carros de som, seria necessária uma pesquisa quantitativa, por 

tanto, mais ampla, o que ficará para estudos posteriores. 

Os entrevistados, Salvador Brandão Filho, Inácio Gomes da Cruz e Antônio 

de Sousa (Atleta Nego Antônio), foram escolhidos aleatoriamente, sem distinção ou 

preferência, para os quais foram realizadas as mesmas indagações. As entrevistas 

aconteceram no período da manhã no centro comercial de Picos, quando a 

movimentação dos automóveis é maior. Todos responderam de forma similar, com 

pequenas variações. Através das respostas foi possível descobrir que pela manhã 

os veículos de propaganda volante circulam principalmente pelo centro da cidade, 

ao passo que a tarde eles partem para os bairros periféricos, entendendo que no 

período vespertino as pessoas estão em casa. A quilometragem percorrida por eles 

variou, atingindo até 100 quilômetros por dia, destacando-se que dos três, “Nego 

Antônio” é o único que utiliza bicicleta. Curiosamente, nenhum deles se demonstrou 

temeroso quanto ao futuro de suas profissões, principal forma de sustento da 

família, mesmo com o surgimento de meios de comunicação mais dinâmicos, como 
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a sempre mencionada internet. Todos apontaram a existência de uma preferência 

dos comerciantes locais pelos carros de som, usando como justificativa o “corpo a 

corpo”, atestado pela presença física, além da impossibilidade de se esquivar de 

absorver a informação sonora. “A televisão e internet contribui no que diz respeito ao 

anúncio de propaganda imediata, e o carro de propaganda é solicitado porque ouve 

quem quer e quem não quer, ainda que não estiver a fim de ouvir”, afirmou Brandão 

durante a sua entrevista. 

As principais divergências apontadas se deveram quanto ao 

desconhecimento do limite de decibéis permitidos pela Secretaria de Meio Ambiente 

e Recursos Hídricos segundo a Lei. 2.270/2013. Esta estabelece como 80 decibéis o 

limite para a propaganda sonora durante o dia. Mesmo com esse fato curioso todos 

afirmam nunca ter recebido multas nem reclamação por parte da população. Os dias 

de maior faturamento também representaram fator de discordância. Brandão Filho 

relatou que as sextas-feiras, sábados e segundas são os principais, enquanto Inácio 

Gomes afirmou serem as datas comemorativas o período de maior faturamento, ao 

passo que “Nego Antônio” disse que o rendimento é igual ao longo da semana. 

 

“[...] todos os dias são iguais para o faturamento principalmente 
pela dedicação em fazer aquilo que gosto por vocação, a 
propaganda leva a comunicação ao consumidor sem distinção 
de época, trabalho somente com um veículo para vários 
anunciantes com a sociedade em geral respeitando com 
igualdade social” (SOUSA, 2016). 

 

Assim a resistência de uma forma particular de comunicação, neste caso 

alternativa e não-comunitária (PERUZZO, 2005), é invocada pelos personagens 

principais deste estudo como fruto da tradição do local. A sua preferência em 

detrimento de outras veiculações midiáticas seria apontada como característica da 

cultura local e da região de Picos, uma prática sempre presente junto a população. 

Assim a identidade local transcende a questão da religião, cultura, etnia, minoria, 

podendo-se acrescentar o uso da comunicação sonora volante como a 

especificidade de uma localidade, misto de rural e urbano, enraizada no centro-sul 

do Piauí. Os donos de carros de som se constituem mais do que simples 

exploradores de um serviço, mas também são agentes de construção de uma 

identidade. “Ao mesmo tempo, a localidade, como conjunto dos dispositivos 



8 

 

espaciais, é uma construção social permanente. Isso nos faz levar a sério, sobretudo 

o trabalho político dos recortes territoriais”, (BORDIN, 2002, p. 52). 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Longe de esgotar o tema, este trabalho revelou a necessidade de 

aprofundamento das pesquisas em torno da propaganda sonora volante. Se por um 

lado foi possível atestar que a mesma se constitui como um traço característico da 

cidade de Picos, por outro, inúmeras perguntas estão por ser respondidas, como a 

visão da população local sobre esses veículos e por que os comerciantes, seus 

principais financiadores, não a abandonam. O certo é que os carros, motos e 

bicicletas de som se tornaram agentes de identidade local e, mesmo com as 

inovações tecnológicas, ainda terão seu lugar na sociedade por longo tempo. 
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