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Vínculos  Territoriais em territorialidades locais: uma 

abordagem teórica metodológica sobre a produção 

deste conceito na Geografia Brasileira 

Introdução 
Este trabalho tem como pano de fundo o 

projeto de pesquisa intitulado Vínculos 

Territoriais  - Revisão sobre o estudo das 

territorialidades locais e suas relações com a 

multiterritorialidade e o espaço social. A 

compreensão dos vínculos se deu a partir do 

entendimento de que as práticas associadas 

à  apropriação do espaço em territorialidades 

locais são diretamente conflituosas às 

territorialidades hegemônicas; partindo desta 

constatação a pesquisa buscou e busca 

realizar-se em duas fases: estudos e 

discussões teóricas e análise teórica e 

empírica.  

 

Objetivo 
O objetivo  principal da pesquisa visa o 

aprofundamento teórico sobre o conceito de 

vínculos territoriais  associados às práticas da 

apropriação espacial em grupos sociais e 

comunidades tradicionais. 

 

Resultados 
Para uma melhor classificação quanto a 

objetivação dos artigos foram feitas as 

seguintes divisões:  artigos de discussões 

teóricas, discussões teóricas-práticas, 

análise de territorialidades e leituras e 

cartografias de territorialidades (Figura 1). 

As territorialidades locais perpassam por 

amplo espectro dos estudos territoriais, 

entretanto com maior força em estudos 

sobre terras indígenas e quilombolas, 

territórios de populações tradicionais, 

acampamentos e assentamentos de luta por 

terra, e bairros periféricos em centros 

urbanos. A territorialidade percebida aqui 

deve ser interpretada como uma ação de 

apropriação, ou meta, a prática de 

territorializar-se.  

Os vínculos territoriais percebidos no âmago 

do seu entendimento desta pesquisa, 

podem ser compreendidos como uma 

valorização do espaço por meio de uma 

ação coletiva de ocupação,  articulação ou 

reapropriação, acentuando-se seus vínculos 

de pertencimento a valoração do território.  

 

 

 

Metodologia 
Foram realizadas revisões bibliográficas 

sobre as territorialidades e estruturado um 

banco de dados  de artigos científicos de 

revistas de Geografia Qualis CAPES A1e B2 

do banco SEER. Para refinamento dos mais 

de 15 mil artigos selecionados foram 

utilizados os softwares AntConc e  Nvivo, o 

primeiro auxiliando na busca pelo quantitativo 

de descritores selecionados e o segundo pelo 

significado dos descritores no contexto do 

texto qualificando a busca. Ao  fim, foram 

ordenados e classificados 256 artigos para 

análise, que servirão como base para os 

próximos passos da pesquisa, que envolvem 

campos empíricos em três distintas situações 

espaciais na cidade de Porto Alegre. 


