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INTRODUÇÃO 

 

 A pesquisa visa aprofundar a discussão sobre a noção e o conceito de vínculos 

territoriais com enfoque sobre as abordagens utilizadas em produções científicas, que discutem temas 

do território como espaço social, além de termos que o permeiam, tais como territorialização, 

territorialidade(s), desterritorialização, reterritorialização, entre outros. Consideramos esse escopo do 

como um espectro de múltiplos enfoques para o termo vínculos territoriais. 

 
 

OBJETIVO 

 

Nesta fase da pesquisa, o objetivo é a estruturação de um 

bando de dados através da obtenção de artigos científicos 

oriundos de publicações de revistas eletrônicas, provenientes 

de uma listagem onde trinta e seis periódicos que utilizam o 

Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas (SEER) 

encontram-se disponíveis e referidos, em site da Associação 

dos Geógrafos Brasileiros (AGB). 

RESULTADOS 

 

Contando com 

aproximadamente 10.000 

artigos científicos contendo 

diferentes tópicos relacionados 

aos estudos da Geografia 

(climatografia, geomorfologia, 

geografia urbana, geografica 

cultural,...), a utilização de 

ferramentas para que se 

fizessem as leituras e seleções 

dos conteúdos de interesse da 

pesquisa. Neste primeiro 

momento 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, as regiões do país que 

fazem uso mais recorrente e 

aprofundado do conceito, entre 

outras detecções que estão 

sendo feitas sobre o termo 

vínculos territoriais 

METODOLOGIA 

 

A sistematização destes arquivos em forma de um banco de 

dados foi iniciada através da organização e identificação das 

revistas e suas edições, juntamente de dados pertinentes (i.e. 

Instituição, Ano, Estado, etc.). O procedimento metodológico 

da pesquisa segue para o próximo momento onde os artigos 

científicos inseridos neste banco de dados são encaminhados 

para análises de seus teores e discursos, fazendo uso de dois 

softwares para a realização de linguística de corpus de 

pesquisa, AntConc e Nvivo. Estes recursos permitiram 

selecionar, ordenar, classificar e arquivar as produções 

textuais contidas no banco de dados. A utilização do software 

Nvivo é encaminhada para uma análise mais apurada, com 

enfoque mais inclinado para a pesquisa acerca dos vínculos 

territoriais. 

APOIO: 


