
Poster Print Size: 
This poster template is 1m (39.37” 
high by 1m (39.37”) wide. It can be 
used to print any poster with a 1:1 
aspect ratio. 

Placeholders: 
The various elements included in this 
poster are ones we often see in 
medical, research, and scientific 
posters. Feel free to edit, move,  add, 
and delete items, or change the 
layout to suit your needs. Always 
check with your conference organizer 
for specific requirements. 

Image Quality: 
You can place digital photos or logo 
art in your poster file by selecting the 
Insert, Picture command, or by using 
standard copy & paste. For best 
results, all graphic elements should 
be at least 150-200 pixels per inch in 
their final printed size. For instance, 
a 1600 x 1200 pixel photo will usually 
look fine up to 8“-10” wide on your 
printed poster. 

To preview the print quality of 
images, select a magnification of 
100% when previewing your poster. 
This will give you a good idea of what 
it will look like in print. If you are 
laying out a large poster and using 
half-scale dimensions, be sure to 
preview your graphics at 200% to see 
them at their final printed size. 

Please note that graphics from 
websites (such as the logo on your 
hospital's or university's home page) 
will only be 72dpi and not suitable for 
printing. 
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Change Color Theme: 
This template is designed to use the 
built-in color themes in the newer 
versions of PowerPoint. 

To change the color theme, select 
the Design tab, then select the 
Colors drop-down list. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The default color theme for this 
template is “Office”, so you can 
always return to that after trying 
some of the alternatives. 

Printing Your Poster: 
Once your poster file is ready, visit 
www.genigraphics.com to order a 
high-quality, affordable poster print. 
Every order receives a free design 
review and we can delivery as fast as 
next business day within the US and 
Canada.  

Genigraphics® has been producing 
output from PowerPoint® longer 
than anyone in the industry; dating 
back to when we helped Microsoft® 
design the PowerPoint® software.  

 
US and Canada:  1-800-790-4001 

Email: info@genigraphics.com 
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Multiterritorialidade e espaço social: A construção de banco 
de dados a partir do uso do corpus de pesquisa. 

Discente: Thiago dos Santos Marques. Orientador: Álvaro Luiz Heidrich. 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Laboratório do Espaço Social. 

Fazendo parte do projeto de pesquisa “Vínculos Territoriais: 
Revisão sobre o estudo das territorialidades locais e suas relações 
com a multiterritorialidade e o espaço social”, o presente trabalho 
visa aprofundar a discussão sobre a noção e o conceito de vínculos 
territoriais, uma formulação elaborada para compreender as 
ligações de comunidades e seus atores com um espaço em 
processo de apropriação por eles mesmos. Para a sua discussão, 
fez-se necessário o aprofundamento teórico da noção de vínculos 
territoriais e promover estudos de casos com esforço analítico com 
vistas à problematização da teoria, através de elaboração de 
revisão bibliográfica dos estudos sobre territorialidades humanas 
Neste primeiro momento da pesquisa, foram selecionados 
periódicos no banco de dados Qualis Periódicos da Capes 
classificados como A1, A2, B1 e B2, compondo um grupo de vinte 
e nove revistas eletrônicas que utilizam o Sistema Eletrônico de 
Editoração de Revistas (SEER). 

Introdução 

O segundo momento do processamento tem a intenção de 
visualizar os momentos em que a temática acerca dos estudos que 
discutem territorialidades humanas assume maior visibilidade. A 
partir de um apanhado advindo da primeira seleção de artigos, 
contendo material ainda bruto, das mais variadas vertentes da 
geografia (climatologia, geomorfologia, geografia urbana, 
geografia cultural,...) pelo processamento realizado com o 
software AntConc. A metodologia auxiliou na seleção de 
produções textuais permitindo assim o avanço para a estruturação 
teórica através dos documentos selecionados, visando a análise 
teórico-empírica, em um próxima etapa da pesquisa. Os resultados 
alcançados revelam previamente dados acerca do uso da noção e 
do conceito de vínculos territoriais e termos a ele associados, 
assim como a cronologia com que o tema aparece, os periódicos 
do país que fazem uso mais recorrente e aprofundado do conceito, 
entre outras detecções que estão sendo feitas sobre o termo 
vínculos territoriais. 

Metodologia e Materiais 
Os objetivos da pesquisa estão estruturados por dois caminhos: 
I. Desenvolver aprofundamento teórico da noção de vínculos 
territoriais e promover estudos de casos com esforço analítico com 
vistas à problematização da teoria, elaborando revisão 
bibliográfica dos estudos sobre territorialidades humanas e 
discussão articulada do conceito  e de uma noção de Vínculos 
Territoriais 
II. Pesquisar vínculos territoriais da sociedade em geral, no 
território integrado e nas territorialidades sociais de coletivos 
locais, utilizando os referentes de apropriação e dominação em 
ambos os casos.  
Busca-se alcançar estes objetivos através de estudos analíticos de 
base empírica nas comunidade em processos tensionados por sua 
permanência e ocupação,  na cidade de Porto Alegre. 

Objetivos 
Foi elaborada a catalogação dos documentos e estruturação de um 
banco de dados , através da organização e identificação das 
revistas e periódicos e suas edições, juntamente de dados 
pertinentes (i.e. Instituição, Ano, Estado, etc.), para uma seleção 
de conteúdo contemplando o foco do projeto,. Fazendo uso do 
AntConc, um software livre que constrói concordâncias 
automaticamente a fim de evidenciar padrões na linguagem, 
elencando ocorrências de um determinado termo ou sentença de 
interesse para a pesquisa (i.e. território, territorialidade, 
territorialização, desterritorialização, reterritorialização,...). Este 
recurso suporta grande quantidade de arquivos digitais e opera de 
forma altamente dinâmica. Aproximadamente 15.000 artigos 
científicos contendo diferentes tópicos relacionados ao campo da 
geografia foram processados em distintas parcelas com o intuito 
de selecionar os documentos. Após essa triagem inicial, o software 
NVivo foi utilizado para auxiliar na elaboração de seleção e 
classificação de conteúdos textuais de maneira mais refinada, 
permitindo que o banco de dados para o presente projeto seja 
reestruturado, porém desta vez com enfoque inclinado para a 
pesquisa acerca dos vínculos territoriais (populações 
desterritorializadas, impactos socioterritoriais, conflitos 
territoriais,...). 

Resultados 

Figura 1. Banco de Dados Inicial. 

Nº 
Identificaçã
o 

Artigo 
Palavras-

chave 
Autor Nome Volume Número Ano Local 

Termos da 
Pesquisa 

1 7286-27422-2-PB 

A GEOGRAFIA CULTURAL 
CONTEMPORÂNEA E OS FOCOS 
DE TENSÃO NO MUNDO: uma 

contribuição ao debate  

Etnogeografia, Geografia das 
Civilizações, Conflitos Mundiais.  

 
José Antônio Souza de Deus  Ateliê Geográfico 3 2 2009 UFGO/Goiânia 

1. Apropriação do espaço / 7. 
Conflitos Territoriais / 9. Espaço 
/ 11. Exclusão Social / 12. 
Identidades Territoriais / 17. 
Práticas Socioespaciais / 21. 
Territórios / 23. Valor / 24. 
Vínculos Territoriais 

2 8600-33051-2-PB 
TERRITÓRIOS E ESPAÇOS 

VIVIDOS NO MUNICÍPIO DE 
ITABAIANA/SE  

Geografia Cultural, Território, 
Espaço Vivido, Identidade 

Clêane Oliveira dos Santos  Ateliê Geográfico 3 3 2009 UFGO/Goiânia 

1. Apropriação do espaço / 3. 
Coletividade / 7. Conflitos 
Territoriais / 8. Consciência 
Territoriais / 9. Espaço / 11. 
Exclusão social; inclusão social / 
12. Identidades Territoriais / 16. 
Participação Social / 18. 
Representações / 19. 
Pertencimento / 21. Território 

Tabela 1. Catalogação dos documentos selecionados. 

Figura 2. Software Antconc. Figura 3. Software  NVIVO. 
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Gráfico 1. Cronologia: Tema alvo da pesquisa. Gráfico 2. Distribuição Regional. Gráfico 3. Objetivação dos Artigos. 
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