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Resumo 

A cidade como questão no campo comunicacional e os espaços de sociabilidade são o tema 

que constituem este artigo. O recorte temático se dá nos processos de consumo midiático e 

de visibilidade do corpo no espaço público como produção de um território simbólico que 

se constitui entre dois bares na cidade de Cuiabá (Mato Grosso, Brasil). O foco define-se 

precisamente por um circuito simultaneamente comunicacional e cultural em sua relação 

com a produção da sociabilidade no lazer noturno, enfaticamente pelo segmento jovem. Na 

interface entre comunicação e cultura, a cidade emerge com questões relativas aos modos 

de se consumir produtos midiáticos e fazer subjetivar a vida em comum na experiência 

urbana, marcada hoje pela pluralidade de visões de mundo na lida das identidades com suas 

diferenças. Ao cosmopolitismo forçado engendra-se o desafio de cosmopolitizar a 

realidade. 
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 Introdução 

Neste artigo, busca-se descrever e analisar, na perspectiva da comunicação como 

ciência da cultura (LIMA, 2001), o que consideramos um circuito simultaneamente cultural 

e comunicacional constituído pela circulação de pessoas e informações musicais e que se 

define como espaço de sociabilidade na cidade. Este espaço, que se recorta como objeto de 

pesquisa, são dois bares: Caminito e Lucius do Caju, que consideramos dois marcadores de 

uma imagem do que pode ser a sociabilidade no espaço urbano em suas relações com o 

campo da comunicação na cidade de Cuiabá (Mato Grosso, Brasil). 

O Lucius do Caju é o que genericamente, no Brasil, se denomina de “boteco”: 

cerveja como bebida mais consumida, petisco como acompanhamento, música popular 

como entretenimento e segmentos da classe trabalhadora como público principal. O 
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Caminito, de modo mais conceitual, buscou caracterizar-se como bar cultural, inicialmente 

pensado como espaço de circulação de informações artísticas e o segmento artístico e 

cultural como público principal. Em comum aos dois bares, a conversa, a visibilidade do 

corpo e a demanda por sociabilidade para além do mundo do trabalho. 

O funcionamento dos dois estabelecimentos, dirigidos a públicos hipoteticamente 

distintos, promoveu uma espécie de cosmopolitismo banal (BECK, 2005), na qual a 

convivência entre as diferenças tornam-se uma condição da experiência urbana. O que fica 

sugerido, no circuito formado pelos dois bares, é a virtualidade do exercício das relações 

sociais com a diferença, tal qual pode ser apreendida numa cidade localizada entre o 

cerrado e o Pantanal e entre suas tradições e os desafios da vida contemporânea marcada 

pelas demandas por uma vida mais subjetiva. 

O que interessa, neste artigo, são os processos de consumo midiático (musical) e os 

modos como o trânsito de freqüentadores de um bar a outro constituiu, aos poucos, um 

circuito que coloca em contato públicos distintos, promovendo a experiência urbana da 

relação social com a diferença e os desafios de um olhar cosmopolita na cidade. 

O trânsito de pessoas de um bar a outro no entorno do Caminito e do Lucius do 

Caju, mais que referir-se a lugares de permanência e plenos de identidade, sugerem a 

potência da mobilidade dos territórios de passagem e as virtualidades dos encontros de 

distintas representações sociais no espaço urbano. Entre público de trabalhadores, dos quais 

se evidencia os ligados aos campos cultural e artístico, emerge enfaticamente públicos em 

suas afirmações principalmente em representação de gênero. 

A imagem do trânsito e da circulação remete, no espaço urbano, aos acréscimos que 

a ciência e a técnica atribuem ao conceito de território, produzindo um novo meio 

geográfico (SANTOS; SILVEIRA, 2005, p. 93) – que inclui, para este caso, a lida com 

equipamentos midiáticos e a mobilidade facilitada pelo uso de automóveis. A circulação de 

informações e pessoas, portanto, é uma variável que constitui uma imagem das condições 

de sociabilidade na cidade contemporânea. A geografia urbana, em suas atualizações já de 

um século de debates, sugere que territórios estão em movimento, as paisagens, inacabadas 

(SALGUEIRO, 2006, p. 98) 

A perspectiva da comunicação como ciência da cultura, adotada neste trabalho, 

dialoga, entre outras disciplinas, com a antropologia e as artes – incluímos a geografia 

como interface relevante neste caso. Busca-se fazer uma análise histórica crítica com 

observação participante. Embora o foco sejam grupos sociais (jovens), considera-se a 
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condição de classe (trabalhadores) como variável a ser considerada no processo descritivo e 

analítico. Nessa perspectiva teórica, busca-se elucidar leis e significados de instituições e 

formações culturais – neste caso, um circuito de sociabilidade. Na perspectiva adotada, a 

definição de comunicação é “processo simbólico através do qual a realidade é produzida, 

mantida, reparada e transformada”. (LIMA, 2008) 

  

 Bares e a sociabilidade difusa na cidade 

Os bares Caminito e Lucius do Caju, que funcionam um em frente ao outro, 

localizam-se na rua Estevão de Mendonça, transversal à avenida Getúlio Vargas, no bairro 

Quilombo, nas proximidades do Centro Norte. Nessa região encontra-se a Praça Oito de 

Abril, onde se localizam também restaurantes que funcionam enfaticamente no período 

noturno e local de eventuais manifestações cívicas e populares. 

A Praça Oito de Abril, em formato triangular, localiza-se num entroncamento que 

liga três avenidas: Getúlio Vargas e Isaac Povoas, que se encontram na Lava-Pés. Nessa 

praça funciona um posto de gasolina que tornou-se um ponto de “esquenta”, ou seja, as 

pessoas passam, abastecem o carro, compram bebidas e dali partem posteriormente para 

outros lugares na noite. Nas segundas-feiras funciona uma feira de gastronomia popular, 

com comidas típicas de Cuiabá e de outros estados e países. Do outro lado da rua funciona a 

Procuradoria Geral do Trabalho da 23ª Região e um conhecido restaurante que tornou-se 

referência na boemia local. 

O Lucius do Caju tem aproximadamente 15 anos de existência. No início, com uma 

estrutura modesta, era um bar freqüentado por trabalhadores, enfaticamente comerciários e 

funcionários públicos dos mais diversos setores, mais precisamente pelos segmentos de 

menor poder aquisitivo. A partir de 2004, a freqüência de professores e estudantes 

universitários passou a atrair também profissionais liberais, o que alterou o perfil do 

público. Ganhou, portanto, ares de espaço “cult” e tornou-se ponto de encontro da 

intelectualidade artística e acadêmica da cidade, embora seja um público ligado ainda à 

classe dos trabalhadores. 

Um cajueiro e pinturas de frutas da região constituem a decoração do Lucius do 

Caju. Iluminação baixa, mesas e cadeiras fornecidas por fabricantes de bebidas e toalhas de 

napa preta e algodão cru com figuras florais completam o visual do interior do bar. Música 

popular brasileira, brega e flash back são os principais gêneros musicais tocados no som 

mecânico. O bar possui um pequeno palco nos fundos, onde o proprietário que dá nome ao 
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bar e artistas convidados se apresentam. No repertório eclético, música popular brasileira 

em suas variantes clássica e o chamado “brega”. O público já acostumado com a 

diversidade costuma pedir músicas que passeiam pelos vários estilos e épocas. O público 

costuma chegar por volta de 23h e vai embora às 4h. 

O palco possui uma pequena aparelhagem com caixas de som potentes e um 

amplificador, que o músico conecta ao seu teclado. A partir de então o público que dita as 

regras e vão pedindo as músicas, o que podemos entender é “as praticas musicais implicam 

o reconhecimento dos meios de comunicação como dispositivos tecnológicos de 

configuração de mensagens” (Cardoso & Janotti, 2006, p. 8). 

Mesas são colocadas na calçada, sob a copa do cajueiro, permitindo aos 

freqüentadores observar o movimento de automóveis e pedestres na rua enquanto tomam 

alguma bebida, comem algo e conversam sobre um assunto qualquer. Do outro lado da 

calçada, o bar vizinho: o Caminito. 

O Caminito funciona quinta, sexta e sábado, eventualmente em vésperas de 

feriados, a partir das 23h30. Tem o perfil de pub: o interior resume-se a um corredor com 

mesas e cadeiras, com quadros nas paredes. Do lado de fora, uma ou duas mesas encostadas 

na parede sugerem a possibilidade de se permanecer no bar, mas do lado de fora. 

Inicialmente, o perfil desenhado para o bar era o de profissionais liberais ligados 

direta ou indiretamente ao circuito cultural e artístico na cidade. Aos poucos, embora o 

perfil tenha se mantido, o Caminito passou a caracterizar-se pela freqüência do público 

GLBTT, mas enfaticamente um público jovem. 

No Caminito, um notebook ligado à internet fica disponível para que o público faça 

a seleção musical do ambiente. Ele funciona conectado a uma aparelhagem com caixas de 

som suspensas próximas a uma TV de plasma. Assim, como sugere Cardoso e Janotti 

(2006, p. 21), a música que consumimos na cultura contemporânea está indissocialvemente 

atrelada às redes midiáticas de produção de sentido. 

Ao longo da noite, os usuários escolhem e selecionam no site YouTube o vídeoclipe 

que será tocado para todos verem e ouvirem. Cada usuário escolhe quantas músicas quiser. 

Basta saber mexer no equipamento digital e não precisa pagar pela escolha das músicas. 

Porém, num exercício de sociabilidade, cada usuário espera que as músicas toquem na 

sequencia de escolha. Enquanto se executa uma música, abre-se uma nova página do 

Youtube e a música fica carregando no sistema. 

O repertório musical selecionado pelo público denota variáveis de gosto no plano de 
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consumo midiático: música pop, eletrônica, sertanejo, entre outros gêneros, constituem o 

ambiente musical no bar. Artistas populares constantes na lista do público: Britney Spears, 

Beyoncé, Lady Gaga, Madonna, Cher, Florence and the Machine, Rihanna, mas 

enfaticamente astros da música pop em sua variação dançante. 

Quem não consegue entrar no recinto fica na calçada, que tornou-se uma espécie de 

prolongamento do bar. Em geral, grupos de freqüentadores ficam em pé na calçada, onde 

podem ver o movimento na rua, mas, principalmente, podem ser vistos. Do outro lado da 

rua estreita, o bar vizinho: o Lucius do Caju. 

 

 Espaços de circulação: Difusos, mais ainda 

Da esquina da rua Estevão de Mendonça com avenida Getúlio Vargas aos bares 

Caminito e Lúcius do Caju, as calçadas são ocupadas por um público enfaticamente jovem. 

Encostados nos muros das casas comerciais ou caminhando até o posto de gasolina, o 

público faz-se multidão e subjetiva as ruas da cidade. 

Umas das principais características nesses novos espaços criados pela 

contemporaneidade é que a ocupação pelos frequentadores altera a imagem espacial. O 

Caminito e o Lucius do Caju evidenciam a busca por processos de subjetivação nos espaços 

de sociabilidade que traduzem, em certa medida, o amadurecimento do que seja a noção de 

cidadania nos dias de hoje. 

Ao contrário de territórios demarcados por princípios identitários definidos, os dois 

bares tornaram-se espaços fluidos. Frequentadores dos estabelecimentos, embora 

originalmente destinados a públicos distintos, constituíram lugares de passagem. Fala-se 

hoje em circuito “Camilucius”, na medida em que esse trecho da rua tornou-se um espaço 

aberto marcado mais pelo trânsito do que pela permanência. 

Frequentadores dos dois bares passam de um bar a outro. Mais que permanecer em 

territórios fixos e imutáveis, eles circulam, tendo as calçadas e a rua simultaneamente como 

pontos de observação e vias de trânsito. Embora destinados a públicos originalmente 

distintos, eles se alteram na medida em que o trânsito promove uma sociabilidade difusa, 

marcada pelos processos de troca simbólica. 

Como espaços não solidamente demarcados, os dois estabelecimentos, ligados pela 

rua e pelas calçadas estreitas, vem constituindo uma experiência urbana que se considera de 

relevante anotação na vida contemporânea: a convivência pacífica e tolerante entre públicos 

distintos no mesmo espaço na cidade. 
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À variação de classe social incluíram-se distintos grupos sociais que produzem o 

território com marcas enfaticamente ligadas à visualidade corporal com usos de moda 

andrógina (o visual “emo”), invenção dos corpos por travestis, sátiras à representação 

feminina por drag queens e, de modo igualmente evidente, de manifestações públicas de 

homoafetividade. 

Nas calçadas dos dois estabelecimentos, casais de jovens rapazes ficam abraçados, 

drag queens sentam-se em cadeiras com suas roupas marcadas pelo exagero, travestis de 

uma nova geração desfilam sobre saltos altos e com bolsas vistosas. O corpo, no caso, 

torna-se um artifício comunicacional que constitui simbolicamente o território no espaço 

urbano. 

Se a discrição indisfarçável dos casais de garotos e garotas promovia um processo 

de desterritorialização nas calçadas dos dois bares, a presença posterior de jovens travestis e 

vistosas drag queens tendem a marcar o espaço num regime maior de visibilidade. 

Em hipótese, a presença de drag queens tem a conotação da presença de uma 

categoria ligada à produção de performances, portanto, de atores sociais ligados direta ou 

indiretamente à uma noção de vida cultural urbana. Paradoxalmente, a presença de travestis, 

por terem vínculo simbólico de menor intensidade com a vida cultural, tende a ser a 

diferença mais radical que se apresenta no espaço.  

A noção de lugar de passagem, mais que de espaço identitário, sugere a virtualidade 

de tais espaços estarem em constante transformação pelo fluxo simultâneo de informações e 

de pessoas. Entre o público pensado como clientela e o público que circula pelos 

estabelecimentos há uma profusão de imagens que transforma uma idéia de lugar. 

 

Dois bares e seu entorno no espaço urbano 

Os dois bares deste estudo localizam-se numa região considerada nobre para fins 

comerciais. Restaurantes mais antigos, que cultivam há décadas o hábito de sair à noite, 

funcionam nas redondezas. Na mesma rua, e praticamente ao lado do Caminito, passou a 

funcionar uma das mais antigas casas destinadas ao choro e ao samba, o Chorinho, que 

mudou-se do Coxipó para o Quilombo em 2012. 

Num raio de aproximadamente 300 metros funcionam outras casas noturnas 

destinadas a distintos gêneros musicais (música sertaneja, eletrônica, funk e mais 

recentemente o choro e o samba) e distintos públicos (GLBTT). A Praça Popular, a cerca de 
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três quadras, concentra bares e restaurantes noturnos para prática gastronômica e outros 

modos de consumo cultural, enfaticamente musical. 

No caso de Cuiabá, o Quilombo e a Praça Popular eram, até décadas atrás, áreas 

populares, de apelo residencial e comercial muito restrito. Apenas de dez anos para cá é que 

o desenvolvimento dos negócios e dos empreendimentos imobiliários passou a valorizar 

economicamente a área. 

Bairros populares tornam-se espaços disputados na medida em que o investimento 

em casas noturnas se incrementou na região, com bares e restaurantes funcionando de 

segunda-feira a domingo. O que detalha a singularidade em Cuiabá é que espaços de 

sociabilidade em geral produzidos imaginariamente em áreas menos nobres – GLBTT e 

funk, por exemplo – se instituem nos espaços mais disputados. 

O entorno do Centro Norte, nessa configuração dos espaços de lazer, denotam a 

diversidade da vida noturna numa cidade que historicamente se aproxima dos 300 anos de 

fundação, recriando suas tradições folclóricas, mas ao mesmo tempo cultivando e se 

apropriando de novos modos de se fazer circular produções midiáticas e culturais. 

Nesse trecho da cidade, o início da rua Estevão de Mendonça, onde se localizam o 

Caminito e o Lucius do Caju, é considerada ainda mais via de passagem. O trecho da rua é 

cortado por linhas de ônibus que levam à região Oeste da cidade, em direção ao bairro 

Quilombo, já nas proximidades da avenida Perimetral que divide o perímetro urbano, e 

também em direção ao Leste e ao Norte. 

É neste entorno da vida socioeconômica e cultural na cidade que os frequentadores 

dos bares deste estudo se representam nas questões de consumo midiático (música e 

videoclipe) e produzem seus próprios modos de representação social tendo o corpo como 

modo de produzir seus territórios simbólicos. 

Embora seja um espaço que busca singularidade, o circuito “Camilucius” não conota 

a formação de um gueto. Historicamente, a cidade de Cuiabá, cuja população é formada por 

imigrantes estrangeiros desde o século XIX, tem apresentado a tendência a lidar com uma 

idéia de diversidade étnica. 

 A lida com a diversidade comportamental também tem historicamente tendido a se 

fortalecer, na medida em que os espaços de sociabilidade, ao invés de se fecharem, 

ganharem uma característica de totalidade aberta. 

A produção de um território subjetivo denota um certo regime de sociabilidade 

marcado pela divergência de modos de vida. As relações, portanto, são de atrito, embora 
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não necessariamente violentas. Instala-se nesse circuito “Camilucius” a afirmação de 

distintos modos de se conceber o que pode ser uma cidade, na medida em que se trata de 

produzir um território que, em busca de produzir diferença, permanece aberto ao trânsito de 

outras diferenças. 

A condição difusa do circuito “Camilucius” passa a sugerir os modos como a 

circulação de informações e pessoas tende a fazer do espaço urbano simultaneamente 

lugares de permanência e de passagem.  

 

 

A cidade e as demandas da vida cosmopolita 

Na cidade contemporânea, as pessoas tem necessidade de viver suas cotidianidades 

no que Maffesoli chama de “território flutuante”. 

Todo mundo é de um lugar, e crê, a partir desse lugar, ter ligações, 

mas para que esse lugar e essas ligações assumam todo o seu 

significado, é preciso que sejam, realmente ou fantasiosamente, 

negados, superados, transgredidos (MAFFESOLI, 2001, p. 79). 

 

O Aglomerado Urbano de Cuiabá-Várzea Grande, que reúne uma população de 

aproximadamente 850 mil habitantes, centraliza a Região Metropolitana do Vale do Rio 

Cuiabá (RMVRC), criada em 2009. É considerada a terceira concentração populacional da 

região Centro-Oeste do Brasil. O que cria um perfil de uma cidade, porém, não são dados 

apenas demográficos ou econômicos, mas os modos de habitar ou ocupar a cidade ou o 

território urbano. Pode-se dizer que são os entrelaçados de convivências e vivências dos 

cidadãos que surgem os chamados territórios a partir da “vivencia individual, mas uma 

vivencia que se inscreve em um conjunto, que só tem valor porque participa de um todo” 

(MAFFESOLI, 2001, p. 67). 

O que move uma cidade são os seus habitantes e também os que por ela transitam. O 

fluxo de pessoas é o que oferece características do que se pode chamar de cultura urbana, na 

medida em que haja espaço para as manifestações das singularidades em suas demandas 

não apenas por vida econômica, mas também subjetiva. Como defende Maffesoli (2001, p. 

88), o território só vale se ele se põe em relação, se remete a uma outra coisa a outros 

lugares e os valores ligados a esses lugares. O território, portanto, não é suficiente para si 

mesmo. 
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Sendo assim, os territórios cosmopolitas estão cada vez mais comuns nas chamadas 

aldeias globais. Ulrich Beck denomina a essas relações com as diferenças de 

“cosmopolitismo banal”, promovido historicamente de maneira forçada no cotidiano. O que 

o sociólogo sugere é “cosmopolitizar” o cotidiano, ou seja, pensar nas condições e 

promover um olhar cosmopolita para a vida social. 

A cidade, enquanto complexidade volúvel, vê-se necessitada de oferecer aos 

cidadãos lugares que possibilitem suas vivências urbanas. O cotidiano, na cidade 

contemporânea, muitas vezes é permeado pelo isolamento. Mas, na virtualidade das 

relações sociais, pode permitir processos de interação e de processos comunicativos. Na 

cidade são criados preceitos de moral e ética que norteiam a ordem de sociabilidade. Viver 

numa cidade é quase sempre está pautado por estes requisitos. 

Na cidade de Cuiabá (assim como aconteciam ou ainda acontece em muitas cidades) 

para as minorias sempre eram reservadas as periferias ou guetos. A cidade vai proporcionar 

aos seus cidadãos uma busca constante da diversão, que, na leitura de Maffesoli, pode-se 

chamar de gozo. 

En sus diversas manifestaçiones, este instinto también debe ser 

compreendido como sensual y sexual. En su sentido etimológico, 

siempre hay algo de panicum em toda sociedad y es inútil querer 

negarlo o relegarlo. Esta turbulencia de los afectos, enfretada al 

espíritu del orden, permite la resistência en el seno mismo de la vida 

cotidiana, resistencia violenta o calma, sugún los períodos. 

(MAFFESOLI, 1996, pág. 121). 

 

No circuito entre Caminito e Lucius do Caju é comum encontrar essa busca do gozo 

através de gestualidades e marcas visuais usadas pelos notívagos para transgredir a 

moralidade hegemônica. Esta busca leva as pessoas a viver em uma cidade numa 

perspectiva cosmopolita, levando em conta que para muitos grupos a transgressão vai ser 

uma constante, tanto na produção de espaços de sociabilidade quanto na invenção de modos 

de expressar as demandas por uma vida mais subjetiva. 

No perímetro urbano, os ambientes que proporcionam à cidade uma caracterização 

cosmopolita está relacionada com a polidimensional pluralidade de valores, como sugere 

Maffesoli (1996, p. 123). Os costumes, diz o sociólogo, se adaptam sempre às 

potencialidades tanto do próprio corpo quanto do corpo social. A subversão dionisíaca vai 

ser uma constante na busca da manifestação latente das identidades em conflito. 
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 Considerações finais 

Este trabalho teve como foco os modos subjetivos de se viver na sociedade do 

século XXI, que contemporaneamente se relaciona com modos de se fazer usos midiáticos e 

de se usar o corpo como ferramenta de visibilidade social. Nesse sentido, buscou abordar os 

hábitos que atualizam no âmbito da cultura jovem na experiência de urbanização. 

Com base num recorte de dois bares, buscou-se conceber que “a originalidade 

espacial da night é resultante dos novos padrões subjetivos e sociais” (Almeida & Almeida, 

20006), cujas mudanças oferecem novos olhares sobre como viver numa cidade em sua 

dinâmica cultural e comunicacional. 

Nesta pesquisa notamos a cidade e os fluxos comunicacionais que surgem de forma 

itinerante no meio urbano. Formadora de redes e entrelaçados de convivências e vivências 

dos cidadãos (MAFFESOLI, 2006), buscou-se produzir uma reflexão sobre esta 

cotidianidade na vida contemporânea. Em que pese as cidades muitas vezes serem um local 

que força o isolamento dos indivíduos, acaba sendo palco de redes de interações 

comunicacionais. 

A demanda pela noite em suas extensões favorece os fenômenos de nomadismo 

(trânsito) articulados e originados por este cosmopolitismo contemporâneo. Esse 

nomadismo criado na pós-modernidade pelo conflito de identidades latentes no meio 

urbano faz com que as pessoas busquem cada vez mais a diversão (o prazer e o “gozo”) na 

cidade que produz simultaneamente modos de trabalho enquanto produz seu próprio gozo. 

O percurso dos notívagos criado por esta busca permite a reconstrução simbólica e 

econômica dos espaços urbanos e a criação de espaços de sociabilidade na cidade 

direcionado para este “gozo” e os desafios da vida cosmopolita. Lugares surgem às vezes de 

modo discreto, transformando-se em pouco tempo em lugares de visibilidade, na medida 

em que as diferenças passam a viver em comum. 

O cotidiano urbano, conforme sugere Maffesoli, possibilita o entendimento dos 

processos comunicacionais e culturais existentes entre os bares Caminito e Lucius do Caju, 

na cidade de Cuiabá, entre o cerrado e o Pantanal Mato-Grossense. 
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