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RESUMO 

 

O presente texto visa revisitar o camelódromo de Cuiabá e “reobservá-lo” depois de tantas 

idas e vindas. Pensar a maneira como os objetos e as pessoas em trânsito desenham 

caminhos quase invisíveis pelas ruas, caminhos subalternos. E por falar em subalterno, 

pretendemos discutir de onde ele parte, pelo menos em parte, para acabar (ou pelo menos 

tentar) com o limbo epistemológico ao qual o termo foi submetido. 

 

PALAVRAS-CHAVE: camelôs; subalterno; cidade; fluxo; made in china. 

 

 

A virada do século XIX para o século XX marcou o crescimento urbano atrelado ao 

processo de industrialização e deslocamento das pessoas pelo mundo. Esses deslocamentos 

desencadearam um aumento nos problemas urbanos, as cidades se transformavam e foi 

preciso pensá-las a fim de minimizar os problemas da “nova” cidade. Dos estudos da Escola 

de Chicago até os dias atuais, muitos pesquisadores se debruçaram sobre as problemáticas 

das cidades e se utilizaram de diversas características das mesmas para desenvolver suas 

teses. Esses trabalhos servem para compreendermos como se deram esses processos e mais, 

o que eles nos dizem a cerca da cidade contemporânea e suas práticas. 

Décadas depois dos estudos de Robert E. Park, a modernidade em Cuiabá, assim 

como a brasileira chegará, especialmente, na década de 1970, quando a cidade apresentou 

as mais altas taxas de crescimento populacional do país, atingindo índices de 12% ao ano
4
. 

Um novo “problema” para a municipalidade decorrente desse crescimento populacional
5
, 

que se acentuará nas décadas seguintes em função de outros problemas de ordem nacional, 

foi a ocupação dos espaços públicos pelo comércio popular informal de comerciantes 

ambulantes. Esses ambulantes foram afetados diretamente pelo processo de modernização 

da cidade que resultou em várias tentativas de disciplinamento da atividade desses atores 

sociais por parte daqueles que detinham o poder de viabilizá-la. 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação e Culturas Urbanas do XII Encontro dos Grupos de Pesquisa em 

Comunicação, evento componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Mestre em Estudos de Cultura Contemporânea (ECCO/UFMT) e Professor na Universidade de Cuiabá, email: 

rodolfo@rodolfopolzin.com. 
3 Mestrando em Estudos de Cultura Contemporânea (ECCO/UFMT), email: hloriano@gmail.com 
4 BRANDÃO, 1997, p. 70. 
5 BOMFIM, 2010, p. 97. 
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Os camelôs se apropriam das ruas, supostamente ordenadas pelo poder público, e as 

utilizavam em favor de suas práticas. Néstor García Canclini diz que a cidade moderna (a 

que não escapa ao controle), por vezes, deixa de ser moderna: 

O que era um conjunto de bairros se espalha para além do que 

podemos relacionar, ninguém dá conta de todos os itinerários, nem de 

todas as ofertas materiais e simbólicas desconexas que aparecem. Os 

migrantes atravessam a cidade em muitas direções e instalam, 

precisamente nos cruzamentos, suas barracas barrocas de doces regionais 

e rádio de contrabando, ervas medicinais e videocassetes (CANCLINI, 

2008, pp. 86). 
Os migrantes que Canclini aponta, em nosso caso, equivalem aos camelôs que 

também caminham nas mais diversas direções dentro da cidade e fora dela, instalando suas 

barracas por entre ruas e cruzamentos, vendendo seus produtos ilegais e transformando, a 

todo o momento, os fluxos urbanos. Manuel Delgado, no livro Sociedades Movedizas, diz 

que nas cidades, mais precisamente, nas ruas, o que encontramos é uma vida coletiva que só 

pode ser observada no instante em que emerge, já que está destinada a se dissolver de 

imediato. 

Para Delgado (2007), a cidade não é um esquema de pontos, nem um marco vazio, 

nem um envoltório, tampouco uma forma que se impõe aos eixos, como pretendiam os 

urbanistas; e sim, uma ação interminável na qual os transeuntes reinterpretam a forma 

urbana a partir dos estilos com os quais se apropriam dela. Os “praticantes ordinários da 

cidade”, como nos diz Michel de Certeau (2007, p. 171), “cujo corpo obedece aos cheios e 

vazios de um ‘texto’ urbano que escrevem sem poder lê-lo”, junto a outros corpos, 

escrevem uma história múltipla da cidade habitada, formada em fragmentos de trajetórias. 

Kevin Lynch (2005, p. 13), considera a cidade não como algo em si mesmo, mas como 

objeto da percepção dos seus habitantes. Estas perspectivas, concomitante com a apontada 

por Canclini, nos colocam diante menos de um problema e mais de um fenômeno a ser 

investigado. 

O ato de perambular pelas cidades comercializando produtos não era novo, advinha 

dos antigos mascates que andavam pelas estradas do Brasil levando seus produtos que 

dificilmente chegariam a esses lugares por outros meios. Os mascates, a nosso ver, tinham o 

papel de ligar produtos e pessoas de diferentes lugares (como ainda hoje fazem os camelôs, 

por e pelo mundo). É como as raízes da globalização na visão de Serge Gruzinski (1999), 

no qual as grandes navegações, a “descoberta” das Américas e o escambo de iguarias 

marcaram os contatos e início da vida social das mercadorias pelo globo. Os mascates eram 

detentores de uma modernidade brejeira, das novidades da capital, do imaginário do que 
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estava para além do horizonte, dos produtos que se convertiam em imagens do lado de lá. 

Ludmila Brandão, a propósito da “transformação” dos mascates em camelôs, descreve que, 

 

no século XX, no âmbito das transformações sociais, 

econômicas, culturais e urbanas, a figura do mascate foi 

paulatinamente escasseando e cedendo lugar à figura do camelô 

que, diferentemente do seu predecessor, ganha localização fixa em 

algum ponto da cidade com grande circulação de pedestres. 

Enquanto o mascate visitava a conhecida freguesia, de porta em 

porta e com certa regularidade, o camelô fica, sistematicamente, à 

espera de seus fregueses, agora anônimos, nos pontos cotidianos de 

passagem (BRANDÃO, 2009, p. 240). 

 

Com o passar dos anos, o desenvolvimento das cidades e das estradas, os mascates 

foram gradativamente perdendo sua função. O campo perdia espaço para a cidade, o rural 

era engolido pelo urbano. Os produtos começaram a chegar por outros meios e mesmo as 

menores cidades deixavam de estar tão isoladas das demais. O capitalismo avançou, 

transformando-se aceleradamente, e nele não há espaços iguais para todos. Os mascates 

deram lugar aos camelôs. É claro que não há uma ligação direta entre eles. O que vemos é 

uma aproximação, uma prática que se reconfigurou com os anos e continua viva na 

sociedade contemporânea. Eles são então, a subversão do capitalismo dentro dele próprio, o 

que sobra, faz a curva e entra novamente no sistema, sem impostos, sem taxas. É das 

práticas desses atores, no camelódromo de Cuiabá, que trataremos neste trabalho. 

Em abril de 1995, após inúmeros embates entre os “ambulantes”  e o Poder Público 

Municipal, os camelôs, que transitavam pelas ruas e praças de Cuiabá vendendo suas 

mercadorias, foram transferidos para o local onde hoje encontramos o “Shopping Popular 

de Cuiabá
6
”. Entretanto, antes de ocuparem o atual prédio do “camelódromo”, ficaram por 

mais de três anos tentando, sem sucesso, acordos e concessões com os governantes da 

época.  

Em 1992, o então prefeito Dante Martins de Oliveira (figura nacionalmente 

conhecida por sua participação no processo de eleições diretas) inaugurou sua 

administração com a disposição de “limpeza” das ruas e praças de Cuiabá  que significava, 

entre outras coisas, a remoção dos camelôs. Wilson Santos (que veio posteriormente a ser 

prefeito de Cuiabá), assumiu a Secretaria de Serviços Urbanos na administração Dante de 

Oliveira com a responsabilidade de coordenar o processo de negociação e posterior 

remoção dos camelôs do recém-tombado Centro Histórico da capital.  

                                                 
6 Tratado daqui em diante por SP. 
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Segundo Misael Galvão
7
, o discurso do Poder Público, na época, era o de que 

Cuiabá não comportaria a demanda de ambulantes nas ruas; eram muitas pessoas 

transitando e obstruindo as frentes das lojas (obviamente desagradando aos interesses dos 

comerciantes legalizados). A remoção dos camelôs foi realizada em 26 de abril de 1995 sob 

forte esquema de segurança, com apoio da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar 

de Mato Grosso que, à força, retirou os camelôs do centro e os levou até a nova área 

imposta para a ocupação. Misael diz ainda que, na época, a área foi entregue apenas com o 

asfalto e dois banheiros, sem qualquer infraestrutura básica.  

A postura opressiva adotada pelos então governantes reforça a principal 

característica do subdesenvolvimento, “a impossibilidade de uma organização social capaz 

de concentrar e dirigir os meios existentes em direção ao desenvolvimento da coletividade” 

(CASTELLS, 1983, p. 57). Na ocasião, ao invés de buscar medidas que atendessem às 

diversas demandas que envolviam a questão dos camelôs, preferiu-se expulsá-los do 

convívio central, como se fosse possível dizimá-los da nova postura da cidade.  

Diante da situação cada vez mais difícil, os camelôs resolveram se organizar e criar 

a Associação dos Camelôs do Shopping Popular (ACSP). A operação desses usuários, 

“supostamente entregues à passividade e à disciplina” (CERTEAU, 2007, p. 37), já que 

foram retirados à força do centro
8
 e “acomodados” no bairro do Porto

9
, resultou na 

transformação dos então ambulantes em “associados
10

”, que passaram a articular uma 

parceria com o Poder Público para a construção do que hoje chamamos de Shopping 

Popular. A construção aconteceu com a ajuda de diversos setores, mas em sua maioria, com 

o capital investido pelos próprios associados da ACSP. Os ambulantes subverteram a 

ordem, não a rejeitando diretamente ou a modificando, mas a usaram para fins e em função 

de referências até nesse momento estranhas ao sistema do qual não podiam fugir. Estranhas 

porque na época, era inconcebível pensar uma organização comercial que não a de lojas 

bem estruturadas em prédios bem localizados. A ACSP, torna-se então, a CDL (Câmara dos 

Dirigentes Lojistas – instituição representante dos comerciantes lojistas de Cuiabá) 

                                                 
7 Misael Oliveira Galvão, presidente da Associação dos Camelôs do Shopping Popular, participou de todo o processo de 

negociação até a remoção. Na época era conhecido como “líder de rua” (como o próprio se intitula) e, posteriormente, 

assumiu o mandato de presidente da associação, cargo este que ocupa há mais de 12 anos. Em 2010, foi eleito Deputado 

Estadual por Mato Grosso. 
8 Local no qual há grande carga simbólica na relação que a cidade estabelece com seus habitantes, já que ali surgiu Cuiabá 

e dali a mesma cresceu. A nosso ver, é como seu a própria cidade degredasse seus habitantes, essa parcela da população 

que subvertia a onda modernizadora e “sujava” a capital. 
9 Ponto que, no passado, conectava a cidade com o resto do mundo por meio do rio Cuiabá e nesse período era 

marginalizada por causa de seus transeuntes. 
10 Essa denominação é usada pelo presidente da associação para referir-se aos camelôs vinculados ao Shopping Popular. 
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subalterna. A propósito desse termo, fundamental para esta discussão e marco de nossa 

perspectiva epistemológica, trataremos de contextualizá-lo para, depois, retomar o 

camelódromo a luz desse conceito. 

 

Os Estudos Subalternos 

 

Por volta da década 70, na Índia, a expressão “subalterno” passa a ser utilizada 

como alusão às pessoas colonizadas do subcontinente sul-asiático, e possibilita um novo 

ponto de vista na história dos locais dominados, vistos até esse momento apenas pela 

perspectiva dos colonizadores e seu poder hegemônico. Essa crítica à historiografia vigente 

foi direcionada a duas escolas: a Escola de Cambridge e a escola dos historiadores 

nacionalistas. Segundo Dipesh Chakrabarty
11

, ambas as aproximações eram elitistas e não 

contemplavam a perspectiva dos que não estavam falando.  

Ranajit Guha
12

, no início da década de 80, propõe os Estudos Subalternos como 

tentativa de intervir no modo como a história da Índia estava sendo contada. Em parceria 

com outros estudiosos indianos publica Subaltern Studies, uma coletânea de textos que 

mudaram para sempre os rumos desse campo de estudos. Essa intervenção na historiografia 

sul-asiática espraiou pelos continentes e rapidamente foi adotada por diversos pensadores, 

inclusive latino-americanos
13

. O Grupo de Estudos Subalternos idealizavam a 

espontaneidade da mobilização popular e, ao insistir que os subalternos tivessem uma ação 

humana positiva e pudessem ser pensados como sujeitos históricos autônomos, o próprio 

grupo colocava-se em uma posição subalterna dentro da historiografia (MALLON, 2001, p. 

129). 

Gayatry Spivak
14

, Dipesh Chakrabarty e Ranajit Guha utilizam “subalterno” para se 

referir a grupos marginalizados que não possuem voz ou representatividade, em decorrência 

de seu status social, em termos de classe, casta, idade, gênero e ofício. Para Florência 

Mallon (2001), quando os subalternos lutam politicamente para criar suas próprias 

organizações cada vez mais autônomas, o fazem em diálogo com e em luta contra, as 

formas políticas dominantes. A reflexão a que chegamos neste momento é de aproximação 

                                                 
11 Dipesh Chakrabarty é historiador indiano, professor da Universidade de Chicago e tem contribuído para o debate a cerca 

da teoria pós-colonial e os estudos da subalternidade. 
12 Ranajit Guha é professor e pesquisador em várias universidades na Índia, Inglaterra, Estados Unidos e Austrália. 
13 São exemplos John Baverly, Robert Carr, José Rabasa, Ileana Rodrigues, Javier Sanjines, entre outros. 
14 Gayatri Chakravorty Spivak é crítica literária e professora na Universidade de Colúmbia, nos Estados Unidos. Sua obra 

“Can the subaltern speak?” é mundialmente conhecida e considerada um texto de fundação do pós-colonialismo. 
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entre realidades. Embora a maioria dos países da América Latina há muito tenham deixado 

de ser colônias, muito antes da Índia, é inegável que a experiência da colonização ainda 

marca singularmente cada um destes países, além de lidar seguidamente com formas neo-

colonizadoras interna ou externamente. 

Spivak
15

, mulher e indiana, entende o termo “subalterno” para além de oprimido, 

entende como uma representação aos que não conseguem lugar em um contexto capitalista, 

excludente, globalizante e totalitário. Para a autora, o subalterno não pode falar, pois, se o 

fizer, já não o é. Ele precisa de um representante por sua própria condição de silenciado. 

Dessa forma, ela propõe uma discussão a respeito da capacidade de autorrepresentação do 

subalterno, teorizando “quais são as possibilidades do subalterno de se subjetivar 

autonomamente
16

”. Por essa leitura de Spivak, o que tento aqui é atividade contínua de 

análise e reflexão a cerca dos subalternos em nossa sociedade, jamais falando “sobre” eles. 

Entendemos então o pós-colonial na América Latina, no nosso caso brasileiro, como 

uma “descolonização intelectual” (CHAKRABARTY, S/D, p. 4). Por uma questão de 

aproximação, entendo estarmos mais próximos do que escreveram os indianos do que da 

realidade europeia da maioria dos pensadores contemporâneos. Como vimos, o processo de 

“criação” do camelódromo de Cuiabá se deu mediante diversas pressões hegemônicas 

municipais, colocando os camelôs em uma situação “sem voz”. Entretanto, a resposta com a 

criação da ACSP e a contínua insubordinação, marca a nosso ver, a tentativa dos 

subalternos de fala.  

 

O camelódromo hoje  

 

Nesses mais de quinze anos, o Shopping Popular tem realizado melhorias, 

principalmente de infraestrutura a fim de melhor atender aos seus usuários e clientes. Sua 

vitalidade comercial é evidente, pelo trânsito de clientes e trabalhadores que abriga, em 

número cada vez maior, já sendo apontado como o maior centro popular de compras do 

Estado. Definir esse grande prédio conceitualmente nos aproxima das proposições de 

Michel de Certeau
17

 referentes a espaço. Para Certeau espaço é todo “lugar praticado”, isto 

é, todo lugar que traz, em si, o “peso” da vivência de seus praticantes. Nele ocorrem “os 

                                                 
15 “Can the subaltern speak?” foi traduzido, em 2010, pela Editora UFMG. 
16 FIGUEIREDO, 2010, p. 86. 
17 Pode parecer contraditório o uso de alguns autores europeus diante minha proposta de leituras “subalternas”, porém, 

esse distanciamento só reforçaria uma discriminação. Assim sendo, utilizo concomitantemente todos àqueles que 

contribuírem para a discussão, sem juízos ou prejuízos para a proposta epistemológica. 
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cruzamentos dos móveis [e é] de certo modo animado pelo conjunto dos movimentos que 

[ali] se desdobram” (CERTEAU, 2007, p. 202). Esses movimentos são determinantes na 

existência do espaço. Dessa forma, o camelódromo só existe porque ali transitam 

diariamente milhares de pessoas comprando, vendendo, procurando, trabalhando, enfim, 

“vivenciando” aquele espaço. 

Pensando um pouco além com o aporte de Certeau podemos dizer que há entre a 

cidade e o SP uma estreita relação. Uma espécie de tríplice operação do discurso utópico 

urbanístico
18

 que reitera a ideia de subversão da ACSP. Usamos aqui apenas dois, dos três 

conceitos trabalhados pelo autor, por entendermos que são mais próximos de nossa 

discussão. 

A primeira delas é “a produção de um espaço próprio” (CERTEAU, 2007, p. 173) 

que organiza racionalmente a cidade recalcando todas as “poluições físicas, mentais ou 

políticas que a comprometeriam”. Ora, se o propósito do poder público era “limpar o 

centro”, o que se fez no camelódromo foi criar também um “espaço próprio”, um prédio 

que abrigaria os degredados e suas práticas. A subversão está na contínua quebra do 

discurso utópico urbanístico, que teve então que lidar com um imenso galpão erguido por 

centenas de braços. Esse galpão comporta uma parcela das práticas da cidade, essa “Cuiabá 

de consumidores
19

” que mantém o comércio informal praticado no SP e o legitimam, nesse 

espaço próprio criado pelos associados a fim de resignificar o lugar que lhes foi “dado” na 

cidade. A segunda operação é “estabelecer um não-tempo”, ou seja, “um sistema 

sincrônico, para substituir as resistências inapreensíveis e teimosas das tradições”. Nesse 

ponto podemos pensar na “chegada” da modernidade à Cuiabá, a necessidade de identificar-

se com suas irmãs mais velhas, sábias e limpas, sem o traço de cidade retrógrada e atrasada. 

É nesse não-tempo da cidade que a criação da ACSP e a construção do SP imprimem ao 

mercado informal um novo tempo, visando o crescimento e modernização (a cidade se 

moderniza e os camelôs também). Se era tempo da cidade mudar, era então, tempo dos 

camelôs, “recomeçarem”. 

Portanto, se pensamos a relação entre o “espaço” e a cidade, podemos inicialmente 

constatar que tratamos de um terreno de práticas, de usuários diversos que transitam entre 

                                                 
18 O que para Certeau trata-se de um discurso, Max Weber (1979) entende como um complexo de caracteres que formam o 

modo de vida da cidade. 
19 O termo faz alusão à discussão de Max Weber (1979, p.72) a propósito dos conceitos e categorias da cidade. Para ele, 

uma “cidade de consumidores” remete às “cidades de principado” e são os conglomerados urbanos que se sustenta 

economicamente, em sua maioria, de consumidores e pensionistas do Estado. Porém, não acreditarmos que Cuiabá seja 

apenas uma cidade de consumidores, mas tal perspectiva corrobora com a discussão a cerca do SP e suas práticas. 
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um e outro sem preocuparem-se com demarcações, a vivência é múltipla e sem um sentido 

único, caminha-se pela cidade e pelo SP ao mesmo tempo, sem “ler” os caminhos nesse 

imenso texto cultural. Com as proporções de um pequeno Shopping Center, o 

“camelódromo” ou Shopping Popular, hoje, consiste num grande galpão com portas “de 

correr” verticais em toda sua extensão exterior que abriga, dentro de si, as bancas 

individualizadas de metal (onde ficam as mercadorias), as lanchonetes e restaurantes (ao 

modo de uma praça de alimentação horizontal), os estacionamentos improvisados e outros 

espaços de comercialização. Na parte “dos fundos”, encontramos o acesso ao prédio da 

ACSP. Cada associado colabora mensalmente com a taxa de duzentos e setenta reais para a 

manutenção do espaço e pagamento dos funcionários da associação. 

Atualmente, no SP, existem três tipos de bancas (ou boxes) utilizadas pelos 

associados: as mais antigas, que são caixas metálicas com abas laterais e superiores que 

abrem e fecham, funcionando ora como container dos produtos armazenados, ora como 

banca de mercadorias à vista; as intermediárias, que funcionam como “minilojas”, nas quais 

o vendedor além de possuir bancadas em vidro que funcionam como vitrines e prateleiras, 

ainda dispõem da opção de ficar dentro da banca; e as mais novas, que mais parecem lojas 

de departamentos com araras e mostruários suspensos. As bancas já não são mais 

igualmente verdes, como foram no passado.  

Retomando Certeau, as bancas têm seus “lugares”. Para o autor um lugar “é a ordem 

(seja qual for) segundo a qual se distribuem elementos nas relações de coexistência” 

(CERTEAU, 2007, p. 202). Cada banca tem seu lugar, se acham umas ao lado de outras, 

situadas num lugar “próprio” e distinto que as definem. Entretanto, ainda que as bancas 

ocupem um lugar nessa organização (lugar enquanto localização), ela se constitui como 

espaço desde quando nela acontecem vivências e práticas diversas. As bancas ocupam 

lugares, mas são, efetivamente, espaços, ou seja, lugares praticados. As bancas são 

dispostas lado a lado e “fundo com fundo” formando fileiras duplas com corredores 

paralelos entre si e algumas passagens transversais, por onde transitam os clientes. As 

sinalizações existentes (nome e/ou número da banca) permitem aos clientes se localizarem 

facilmente (após um primeiro contato com a engenharia do espaço). As mercadorias, por 

sua vez, são organizadas cada banca a sua maneira, de acordo com a observação e prática 

dos vendedores, que, é claro, privilegiam as novidades expondo-as na frente, entre outros 

pequenos truques de publicidade. 
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Os números
20

 do SP surpreendem. São 392 associados registrados que geram mais 

de 1200 empregos diretos (são vendedores, técnicos entre outros profissionais prontos para 

atender as demandas dos clientes). Por dia, circulam em média 10.000 pessoas pelo espaço, 

nos fins de semana esse número duplica. Próximo a grandes datas comemorativas (como o 

dia das mães, por exemplo), chegam a circular, em um só dia, mais de 30.000 pessoas por 

entre os becos e corredores do SP. Noventa e cinco por cento dos associados possuem 

máquinas de cartões de débito/crédito como uma das formas de pagamento para os clientes. 

Os estacionamentos contam com cerca de 300 vagas para veículos, tanto de compradores 

como dos próprios associados. Além disso, o SP ainda conta com noventa e três câmeras de 

segurança que o monitoram integralmente. Em dezembro de 2010, por exemplo, um 

locatário de uma banca assassinou um cliente dentro do SP e, graças ao sistema de 

segurança, todo o crime foi registrado, ajudando a polícia nas investigações. Nos 

estacionamentos, seguranças da associação fazem rondas por entre os carros, cuidando da 

segurança no local. 

O caráter informal e clandestino garante a principal característica dessas 

mercadorias, vendidas pelos camelôs: o preço mais baixo que o de mercado e, 

consequentemente, acessível. Para os consumidores do SP, as mercadorias expostas e 

vendidas no camelódromo representam o acesso a produtos globalizados, em geral 

fabricados na Ásia e distribuídos por todo o mundo, chamados aqui de Made in China. 

Esses produtos materializam o processo de globalização mundial que integra mercadorias, 

serviços e pessoas por e entre o mundo, derrubando fronteiras e usufruindo das tecnologias 

da informação que transformam o espaço e o tempo. Os Made in China, estigmatizados 

como produtos de “baixo valor”, constituem o resultado das trocas econômicas informais e, 

dessa forma, pouco valorizados socialmente. Essas mercadorias circulam por todo o mundo, 

conectando cidades separadas geograficamente, mas que possuem um “nó” que as integra, 

um ponto de convergência e dispersão de mercadoria (e, consequentemente, de 

informações) que redefine as relações da cidade com o mundo. O camelódromo serve então 

como “porta” de entrada para a tecnologia estrangeira, já que vende aquilo que não se 

produz aqui (ou oferece opções para todos os bolsos e gostos). Ele retira Cuiabá da 

margem
21

 dos fluxos de informação ao passo que disponibiliza a venda de tecnologias 

produzidas do outro lado do globo, mas isso discutirei depois. 

                                                 
20 Todos fornecidos pelo presidente da ACSP em entrevista concedida em 28 de agosto de 2010. 
21 A internet também desempenha esse papel em todas as cidades conectadas, já que a margem dos fluxos da informação 

representa o lugar desconectado (virtual e espacialmente) do resto do mundo. 
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Pensando um pouco mais na relação dos consumidores do SP com o espaço, 

podemos constatar que a maioria dos clientes do SP entrevistados procuravam o 

camelódromo com um objetivo definido, com um produto em vista. Para tal, eram 

estimuladas pelos mais diferentes impulsos, seja a busca pelo menor preço ou ainda a 

“exclusividade” e “praticidade” do produto a venda no SP. Um bom exemplo disso são os 

aparelhos chamados MP7
22

, que são encontrados no camelódromo (ou pela internet) e 

acumulam em si as funções de telefone celular dual sim (dois chips telefônicos GSM 

funcionando simultaneamente em um só aparelho), câmera fotográfica, filmadora, TV, 

reprodutor de MP3 entre outros recursos que o tornam algo muito além de um simples 

telefone celular. Ele é uma espécie de “híbrido Made in China” que, em Cuiabá, só se 

encontra no SP.  

Aqui, assim como nos “shoppings tradicionais”, é frequente a clientela que vai 

apenas para “dar uma olhada” e passear, de todo modo se expondo à possibilidade de ser 

“afetado” por alguma novidade ou produto. Parece que esse tipo de visita, espécie de 

"deambulação”, é menos provável, porém existe. Um frequentador assíduo do SP nessa 

situação de circulação errante se coloca mais disponível para as mercadorias do que ao 

contrário (o que se diz correntemente), uma vez que são eles que se deixam estimular pelos 

objetos a ponto de o adquirirem mesmo quando não havia uma disposição prévia para isso. 

Temos então um espaço que, curiosamente, transita entre a legalidade e a clandestinidade, 

uma espécie de “mercado cinza”, como nos diz Arjun Appadurai (2005, p. 58), esse 

mercado que não é totalmente negro (imerso na criminalidade), mas também não é 

totalmente branco (legalmente realizado), tornado-se cinza, uma vez que foi construído com 

o apoio da Prefeitura da cidade (portanto, existindo legalmente), mas que vende 

mercadorias, em geral, adquiridas no Paraguai
23

, contrabandeadas para o Brasil (e pelo 

Brasil) e negociadas no SP, sem nota fiscal e sem garantia.  O fato é que os associados, 

quando estão “em trânsito” com suas mercadorias, não têm permissão para fazê-lo, já que 

elas não possuem nota fiscal (transitam na ilegalidade); entretanto, quando estão “fixos”, 

em seus lugares, cartesianos, como pede a cidade moderna e disciplinada, em suas bancas, 

tem legalidade de venda, já que são licenciadas pelo poder público municipal.  

                                                 
22 Devido ao grande sucesso desses aparelhos, a tecnologia evoluiu e encontramos hoje a venda diversos MP’s, ao passo 

que, quanto maior o número de funções, maior é o número que segue a sigla (MP12, MP13, etc.) e ainda coube a esses 

produtos tornarem-se a réplica de celulares de grandes marcas, como Iphone (da Apple) entre outros. 
23 Pudemos vivenciar parte desse processo de contrabando feito via Ponte da Amizade durante a pesquisa de campo 

realizada em maio de 2011. O texto etnográfico resultante foi apresentado neste mesmo GT, no ano de 2011. 
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Com o propósito de sempre oferecer novidades, os associados possuem suas rotinas 

de viagens a fim de repor os estoques de suas bancas. Transitam por entre cidades do Brasil 

e do exterior, na maioria das vezes, escondidos em carros particulares com medo de terem 

suas compras confiscadas pela Polícia Federal. A grande maioria responde a processo 

judicial por contrabando, muitos até já foram presos. Empresas de aluguel de ônibus não 

aceitam mais fretar seus carros para a ACSP, como já o fizeram por muito tempo, porque 

quando são descobertos, a empresa é responsabilizada e multada. Em geral, as confecções 

são compradas em Goiânia. Alguns eletrônicos e brinquedos são comprados em São Paulo. 

E por fim, o maior fluxo de compras dos associados são as cidades paraguaias de Pedro 

Juan Cabalero e Ciudad Del Este, onde encontram maior variedade e o melhor preço. 

O que pareceu ter início, na cidade, como um paliativo para o problema da suposta 

ocupação desordenada dos espaços públicos adquiriu força e “vida própria”. É um espaço 

constituinte da cidade, por mais que comumente seja tratado como residual e secundário. O 

SP forma um sistema sócio-cultural cuja prática maior é a compra e a venda das e para as 

classes subalternas cujas precariedades, mais do que designarem um “modo informal” de 

existência (sobrevivência diriam uns) urbana, constituem um complexo mundo para o qual 

concorre a criatividade, a velocidade, a flexibilidade, a agência para, arranjando-se com 

pouco, dele extraírem o máximo de qualidade da própria existência. As práticas de consumo 

que abriga, longe de serem privadas, atomizadas e passivas, e do mesmo modo que outros 

consumos socialmente menos estigmatizados, como o artístico, o comunitário, o cultural, 

desenham pertencimentos. Exatamente por isso, por essa capacidade de constituir 

pertencimentos, o consumo (e por tabela os espaços de sua prática) não pode ser visto 

“como simples cenário de gastos inúteis e impulsos irracionais, mas [sim,] como espaço que 

serve para pensar, onde se organiza grande parte da racionalidade econômica, sociopolítica 

e psicológica nas sociedades” (CANCLINI, 2001, p. 15).  

Pensar toda a investigação desenvolvida e apresentada ao Grupo de Trabalho em 

Comunicação e Culturas Urbanas nos últimos três anos demonstra que estamos no rumo 

certo. Abandonar a visão demonizadora do consumo bem como dos camelôs e suas práticas, 

sem dúvidas, é um caminha para o qual a cultura das/nas ruas segue. Re-apresentar esse 

espaço para falar de suas práticas e do fluxo de seus objetos por/pelo/para o mundo sustenta 

o desejo de continuar a investigar esses atores sociais e ainda pensar a cultura a partir dos 

objetos de suas práticas. Assim sendo, seguimos como publicitário/biólogo sacoleiros, 

pesquisadores subalternos, interessados nas pequenezas. Então, em homenagem ao artigo 
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inaugural apresentado a este GT em 2010, terminamos com a seguinte reflexão “como 

espaço que desenha pertencimentos, o SP está longe de ser residual e secundário, é ao 

contrário, lócus de intensa e rica produção sociocultural” que chama nossa atenção a mais 

de cinco anos. 
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