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Resumo: O presente trabalho se refere à pesquisa das relações entre cultura, território e 
espaço urbano, enfocando as microteritorializações de agregados sociais nas praças do 
centro de Manaus. Procuramos fazer um mapeamento dos lugares de encontros do “estar 
junto por si só” (MAFFESOLI, 2002) e entender o desenvolvimento de culturas orgânicas 
específicas e condicionadas a territorialização de relações informais e amigáveis. Nesse 
sentido, o interesse é discutir a cidade contemporânea pelos processos multiculturais, de 
tolerância e segregação em grandíssima escala, evidenciando o território (ou a 
microterritorialização) como expressão máxima das diversas culturas urbanas. 
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Abstract: The present work if relates to the research of the relations between culture, 
territory and urban space, focusing the microteritorializações of social aggregates in the 
squares of the center of Manaus. We look for to make a mapping of the places of meeting 
of "being together by itself" (MAFFESOLI, 2002) and to understand the development of 
specific organic cultures conditional for the territorializations of informal and friendly 
relations. In this direction, the interest is to argue the city contemporary for the 
multicultural processes, of tolerance and segregation in greatest scale, evidencing the 
territory (or the microterritorialization) as maximum expression of the diverse urban 
cultures. 
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A respeito da importância atribuída pela facilidade que circula a informação na cidade, 

as pessoas vivem num plano de convivência cosmopolita, no qual podem saber de fatos e 

assumir comportamentos produzidos em outros lugares muito distantes. O cosmopolitismo 

urbano contemporâneo tende a produzir e disseminar múltiplos comportamentos, idéias, 

estéticas e conhecimentos, o que produz múltiplas possibilidades de perspectivas de vida e 

formas de identificação. Por isso, a vida na cidade se tece por um emaranhado de processos 

subjetivos que vão disseminando inúmeras possibilidades identitárias, confundindo e 

desagregando psico, social e espacialmente os indivíduos. Ao mesmo tempo em que se 

produz essa confusão identitária, a insegurança e a escassez da vida coletiva geram uma 

extrema necessidade de encontro com os iguais, tornando crucial dois processos: primeiro, 

a fragmentação de grandes possibilidades de coletivização pelo fracionamento dos amplos 

processos de identificação (sindical, classe, grupos políticos amplos); segundo, a extrema 

necessidade de agregar-se a uma ou algumas formas identitárias que se multiplicam na 

cidade (diferentes formas de consumo, lazer e diversão, trabalho, estética, música, 

sexualidade, tendências políticas variadas e difusas, etc). 

Concebemos a identidade como um processo reflexivo construído por relações sociais. 

As identidades são construídas e manipuladas constantemente a partir das relações sociais 

estabelecidas em diferentes grupos com que os indivíduos convivem em seu cotidiano. 

Nesse sentido, as identidades não se apresentam como atributos rígidos e únicos no tempo e 

no conjunto de círculos relacionais de que as pessoas participam: “ela nunca é uma, é 

múltipla” (HAESBAERT, 1999, p. 175). Antes disso, ela é estabelecida justamente por 

uma necessidade de afirmação, seja dos papéis sociais, seja das reais necessidades do ser, 

frente à caracterização de outros seres sociais que circulam e se relacionam. “A(s) 

identidade(s) implica(m) uma busca do reconhecimento que se faz frente à alteridade” 

(TAYLOR apud HAESBAERT, 1999, p. 175). Essa alteridade remete à própria existência 

e permanência dos grupos sociais encontrados no espaço urbano das grandes cidades. 

Toda identidade implica numa territorialização, assim como a territorialização permite a 

permanência identitária. É o espaço delimitado que proporciona a materialização, ou a 

objetivização, ou a visibilidade da organização e dos atributos dos diferentes grupos sociais, 

em diferentes escalas. Conforme Raffestin (1993) é no território que se estabelecem as 

relações de poder, ou seja, o território é base e produto das ações dos atores sociais que se 



apropriam do espaço e produzem sistemas sêmicos ( processos sociais vinculados a 

identidades e objetivados no espaço ), cujos limites do território são os limites dos sistemas 

sêmicos. “Em graus diversos, em momentos diferentes e em lugares variados, somos todos 

atores que produzem territórios” (RAFFESTIN, 1993, p. 152), nesse sentido, a 

territorialidade teria “senso de identidade espacial, senso de exclusividade, 

compartimentação da interação humana”, sendo assim inscrita “como constituída de 

relações mediatizadas, simétricas ou dissimétricas com a exterioridade” (RAFFESTIN, 

1993, 161-162). 

Nesse sentido, podemos entender a cidade como uma rede de relações onde se tecem 

múltiplos processos de identificação. A diversidade social produz o constante encontro com 

o “outro”. Nesse encontro geram-se convivências pacíficas, trocas de informação, que 

causam a instabilidade identitária, ou a negação e o conflito, acentuando a necessidade de 

se proteger aspectos e atributos identitários. Nesse jogo de identidades se produzem 

múltiplas apropriações sociais em grande escala (em micro partes do espaço urbano), ou 

seja, no encontro e na reunião dos “iguais”, procura-se solidificar o campo de relações e 

materializar os signos e valores constituintes da identidade. As identidades, assim, 

disputam seu lugar no espaço, procuram se territorializar, definindo as pessoas pertencentes 

àquele grupo e àquele território e segregando ou sendo segregadas de/por outros.  

A produção espacial da cidade pode ser entendida, genericamente, como dualizada 

(GOMES, 2002), e está vinculada à produção de identidades coletivas que irão se 

territorializar e constituir agregados socioespaciais que darão conformação a um espaço 

urbano “cravejado” ou “fragmentado” por micro territorialidades. Nesse sentido, teremos a 

cidade formal, constituída por grupos e agregados socioespaciais formais (trabalho, 

religião, família, negócios, burocracia estatal, instituições formais, etc.), e uma cidade 

informal, constituída por grupos ou agregados socioespaciais informais (de cunho afetivo, 

estético, sexual, festivo, etc).  

Chamamos atenção aos dois tipos de produção identitária pensados por Goffman 

(1988): a identidade virtual e a real. Os processos de identificação virtual, produzidos pela 

encenação dos papéis sociais em ambientes formais, se produziriam em micro 

territorialidades institucionais formais, enquanto a identidade real, o conjunto do ser e todas 



as suas necessidades relacionais, inclusive as não-aceitas nos meios sociais formais, 

produziriam micro territorialidades informais, vinculadas aos lugares em que o indivíduo 

poderia realmente demonstrar o que é e o que quer das relações sociais. Sennet (1998) 

observa que no meio urbano os indivíduos se relacionam devido a condições privadas e 

públicas e que na cidade contemporânea, pelo mesmo viés de Gomes (2002), estariam 

produzindo-se uma série de pequenos grupos relacionais restritos em suas práticas sociais, 

interesses econômicos e atributos culturais, o que causaria o “declínio do homem público”. 

Segundo esse autor, perceber-se-ia a produção de “geografias públicas” e “geografias 

privadas”, que, respectivamente, relacionando a idéia de Gomes (2002), remeteria à 

visualização de uma “cidade dos indivíduos dos interesses racionais e lógicos” e a “cidade 

dos grupos de afinidades, das tribos”. Conforme as idéias de Goffmann (1988), as 

“geografias públicas” seriam produzidas por processos espaciais vinculados às relações 

sociais produzidas por “identidades virtuais”, assim como as “geografias privadas” estariam 

sendo produzidas por processos sociais relacionados à “identidade real” dos indivíduos. 

O encontro com os "iguais", os processos de identificação e pontuação de alteridades, se 

processa constantemente e vai provocando microssegregações, ou seja, singulariza 

pequenas partes do espaço do parque ou da praça pública por uma convivência específica 

ou pela presença de determinado tipo social. Esses microagregados sociais se apropriam de 

pequenos espaços (territorializam-se) durante um período de tempo relativamente efêmero 

e produzem fronteiras de convivências bastante permeáveis e elásticas (que se retraem e se 

expandem esporadicamente) em estreita proximidade com outro agregado – que às vezes 

está sobreposto ou divide o espaço em tempos diferentes (COSTA, 2002). 

 É importante realizar um estudo do movimento populacional do espaço público das 

grandes cidades e procurar entender as características das expressões culturais diversas que 

utilizam estes espaços e os fragmentam em microterritórios singularizados por práticas 

culturais, comportamentos, estéticas, níveis de renda, e expressões de subjetividades 

diferenciados. É interessante, também, argumentar sobre a importância desses lugares para 

o convívio social e suas definições como lugares públicos que abrigam uma diversidade de 

expressões culturais próximas. Além disso, é necessário entender os processos de 

identificação que reúnem determinados tipos sociais em agregados de convivência, assim 

como os processos de microssegregação espacial desses agregados, para, finalmente, 



entender o estabelecimento de alteridades e segregação/singularização espacial, ou seja, de 

formação de microterritorializações urbanas. Nesse sentido, chamamos atenção à 

proposição de uma nova abordagem metodológica para estudo desses microagregados 

sociais que se territorializam nos espaços públicos das grandes cidades. Tais espaços 

públicos (o parque, a praça, a rua) tornam-se complexamente apropriados por uma 

diversidade de agregados sociais tênues que constroem fronteiras de convivência, sejam 

simbólicas, relativas as suas práticas sociais, características estéticas ou, até mesmo, 

referentes a economias informais.  

A partir da compreensão dos dados levantados, discussões e análises bibliográficas 

a respeito dos temas principais que organizam a pesquisa - tais como: culturas urbanas e 

“tribos urbanas” (MAFFESSOLI, 2002); multiculturalismo e segregação cultural na cidade; 

território e territorialidade; organização do espaço público e cotidiano -, este projeto propõe 

estabelecer um reconhecimento sobre as convivências culturais nas praças do centro da 

cidade de Manaus-AM. Entre seus objetivos propõe fazer uma delimitação das áreas de 

estudo; conviver e participar do cotidiano das praças do centro da cidade, delimitadas na 

etapa anterior da pesquisa, buscando entender as agregações culturais que tecem seus 

espaços; organizar e aplicar questionário não-diretivo e semi-estruturado, procurando 

aprofundar as relações e as características dos grupos culturais que se territorializam nesses 

lugares; organizar e aplicar questionário socioeconômico; analisar os dados obtidos; 

produzir uma representação “cartográfica” sobre as territorializações culturais encontradas 

no interior das praças e as conexões existentes entre elas; desenvolver trabalho textual que 

explique a diversidade cultural e suas relações com os espaços das praças pesquisadas. 

A metodologia utilizada na pesquisa esteve ligada ao que Gomes (2001) salientou 

na “abordagem da micro-geografia” e refere-se à análise das diferenciações do espaço em 

grande escala (idéia cartográfica), principalmente pela apropriação do espaço público 

urbano por grupos sociais que são muito diferentes em relação a suas práticas culturais. 

Nesse sentido, podemos perceber que diferentes grupos sociais se produzem ao 

longo dos espaços públicos da grande cidade, estando convivendo no mesmo espaço (a rua, 

a praia, o parque, a praça), mas microssegregando-se, pela diferença de suas práticas 

culturais, e produzindo microterritorializações. Seriam, então, territorializações que se 

produzem no cotidiano (COSTA, 2002); por isso são tênues, com fronteiras de convivência 



elástica, informal e facilmente permeável, muitas vezes estando sobrepostas e altamente 

mutantes em curtos períodos pela diversidade de grupos que se desterritorializam e 

retornam a se territorializar. Assim, é necessário desvendar o "apego" e a importância dos 

pequenos lugares às práticas sociais dos agregados sociais, ou seja, a imbricação entre o 

lugar, a identificação social e a cultura dos agregados sociais. O importante é entender essas 

práticas culturais, ou seja, como elas singularizam lugares e que tipos de relações se 

mantêm com outros, nas quais se teceram apropriações diferenciadas.  

As microterritorializações que se produzem no espaço urbano estão representadas 

pelos processos de identificação que se produzem e se reproduzem pelas práticas culturais 

do microagregado socioeapacial em diferenciação com outros. Defendemos que cada 

agregado social territorializado no espaço urbano é constituído por sua identificação 

coletiva e sua cultura. Entendemos as práticas culturais como processos e não como 

padrões, estabelecidos por pequenos grupos em seus espaços cotidianos, que irão definir 

seus valores, comportamentos, estéticas e signos embutidos nas atividades relacionais. A 

análise micro-geográfica centra-se na análise dos fenômenos locais que produzem e 

diferenciam o espaço geográfico (produzindo territórios). Essa análise permite desvendar as 

ações dos agentes sociais (tanto sua lógica econômica e quanto seus atributos simbólico-

culturais) e seus interesses e conseqüências materiais e simbólicas (subjetivas) locais. 

Evidenciamos a produção de diferentes contextos culturais no espaço urbano 

contemporâneo. A metrópole se caracteriza por diferentes campos relacionais constituintes 

de múltiplas práticas culturais que estão territorializados em microespaços de convivência. 

Conforme Duncan (2003), entendemos cultura como a qualidade da interação entre as 

pessoas, expressando contextos para ação e conjuntos de acordos em vários níveis de 

agregação.  

Observamos a inexistência de uma homogeneidade cultural no espaço urbano. 

Haesbaert (2002) argumenta que a cidade cresce vertiginosamente, mas não num processo 

contínuo. Dentro dela se produzem várias formas de diferenciação socioespacial, que se 

apresentam pela diferença material e simbólica dos objetos espaciais, das formas de 

relações sociais e das práticas culturais diversas dentro da malha urbana descontínua. Nesse 

sentido, não existe uma homogeneidade cultural no urbano, mas diferentes processos de 

identificação, reunião e apropriação espacial, formas de comunicação e geração de 



símbolos, rituais, comportamentos e estéticas. Os processos de encontro e agregação social, 

reunião e segregação são estabelecidos, produzindo e sendo produzidos por contextos 

materiais necessários à manutenção da interação entre as pessoas (cultura), ou seja, a 

multiplicidade de culturas urbanas se territorializa, produzindo e sendo produzida por 

territórios.  

Para entender essa multiplicidade de culturas e territorializações que se produzem 

no espaço urbano, verificamos a necessidade de recorrer aos paradigmas dos estudos do 

cotidiano. Para isso é preciso fazer uma imersão no cotidiano urbano nebuloso, faze-lo se 

revelar sobre os nossos olhos e buscar a condição social e cultural dos diferentes grupos 

que fazem parte desse cotidiano. É necessário fazer um estudo etnográfico, mais ainda, 

etnogeográfico (BONNEMAISON, 2002), buscando interpretar as relações, desvendar o 

que está por trás dos discursos, apreender o senso comum e aprofundar sobre a construção 

dele e a diversidade que ele muitas vezes esconde. Devemos penetrar nos gostos e 

desgostos, costumes e desacostumes das pessoas e dos grupos que estamos estudando, ou 

seja, participar e penetrar nas relações que se estabelecem dia-a-dia. Devemos ser 

desbravadores do cotidiano, descrevendo e entendo as maneiras de ser (sociocultural), de 

estar (espacial) e de se apropriar (territorial) da dimensão do vivido.  

É necessário desvendar os “vínculos territoriais” (HEIDRICH, 2003), todos os 

conflitos, interações, experiências, valores, necessidades e afetividades que relaciona o 

território vivido. Antes de tudo, como argumenta Bonnemaison (2003), o território é uma 

convivialidade, uma relação de intimidade com o espaço, de segurança, de sentimento 

coletivo, de se sentir conhecido e de poder exercer suas necessidades relacionais, de 

necessidade de inclusão. Por esse viés, sugerimos a análise de uma geografia do cotidiano e 

de uma abordagem microgeográfica que pode ser experienciada a partir dos diferentes 

“círculos” de convivências informais e amigáveis que se estabelecem nas praças do centro 

da cidade de Manaus-AM. 

Para isso devemos enfocar as correntes teórico-metodológicas ou os “paradigmas do 

cotidiano” (TEDESCO, 2000). Podemos observar duas linhas mestras e uma intermediária 

nesses estudos que irão nortear nosso trabalho. Em primeiro plano, a necessidade de se 

fazer um estudo do cotidiano como ele se apresenta sobre os nossos olhos, enfocando os 

determinantes construídos no dia-a-dia, a escala local das expressões sócio-territoriais, a 



análise situacional pura e crua que estabelece as correntes do interacionismo simbólico e da 

etnometodologia. Por outro lado, caberá dar atenção às macro-definições sócio-culturais do 

cotidiano, o enfoque das ideologias e das verdades absolutas construídas por interesses e 

relações de poder entre as escalas do vivido e do concebido.   
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