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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, onde o objetivo principal visa o aprofundamento teórico sobre o conceito de 
vínculos territoriais associados às práticas de apropriação espacial em grupos sociais e 
comunidades tradicionais. 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 
realizar-se em duas fases: estudos e discussões teóricas e análise teóricas e empíricas. Neste 
primeiro momento da pesquisa foram feitas revisões bibliográficas sobre as territorialidades 
onde estruturou-se um banco de dados de artigos científicos oriundos de revistas eletrônicas 
de geografia com classificação Qualis CAPES A1 a B2, que utilizam o Sistema Eletrônico de 
Editoração de Revistas (SEER). De um total de 48 revistas pesquisadas foram realizados o 
processamento de mais de 15.000 artigos. Para realizar este refinamento foram utilizados dois 
softwares: AntConc e Nvivo. Com o auxílio do AntConc foi possível selecionar os artigos 
com base nos descritores pré-selecionados pelo grupo - território, territorialidade, 
territorialização - admitindo uma grande quantidade de artigos. Para uma seleção com maior 
foco no corpus da pesquisa utilizou-se o Nvivo, onde a contagem de palavras e as linhas de 
prosseguimento dos textos possibilitaram níveis de análise mais apurados, descartando artigos 
que, apesar de contarem com os descritores selecionados, não aproximavam-se das discussões 
propostas pela pesquisa. Ao fim dos processamentos foram selecionados, ordenados, 
classificados e arquivados 265 artigos. Numa primeira análise dos artigos foram identificadas 
quatro diferentes enfoques de discussões: teóricas, teórico-práticas, análise de territorialidades 
e leituras e cartografias de territorialidades. Estes resultados proporcionam uma noção prévia 
do que tem sido pesquisado sobre as territorialidades humanas e as territorialidades locais na 
geografia brasileira, o enfoque dado na abordagem, os principais conceitos trabalhados e de 
que forma os vínculos territoriais são expressados nas diferentes leituras feitas.  
 
 

 


