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1. EMENTA
As possibilidades de leitura da cultura pela geografia: o lugar, a paisagem e o território. A questão
das identidades sócio-territoriais e as relações de poder que lhe são inerentes. Temas possíveis e
propostas metodológicas de leitura da cultura pelo espaço e no espaço. Os estudos culturais e as
perspectivas multiculturalistas no ensino de geografia.

2. OBJETIVOS
2.1. Geral:
Entender o espaço, sua (re)produção e sua vivência para além de sua materialidade, buscando o
simbólico contido nele e desvendar o papel que o espaço, enquanto território e lugar,
desempenha na construção das identidades.

2.2. Específicos:
a) Compreender a dimensão simbólica do espaço geográfico;
b) Entender o papel das identidades na construção do território e do lugar;
c) Discutir a perspectiva simbólica na construção de diferentes territorialidades do espaço
geográfico.

3. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
3.1 A gênese da geografia cultural e sua perspectiva contemporânea;
3.2 A dimensão simbólica do espaço geográfico e sua implicação sobre a construção de
diferentes territorialidades;
3.3 A identidade e a cultura na interpretação do espaço geográfico e sua relação com o ensino de
geografia.

4. METODOLOGIA
4.1. Ensino:
Aula expositiva. Apresentação e discussão de vídeos relacionados a temática da disciplina.
Atividades práticas.

4.2. Avaliação:
A avaliação será realizada mediante produção de texto a ser desenvolvida pelos alunos com data
pré-definida e em um período de 4 (quatro) aulas. Oportunadamente poderá ser solicitado
fichamentos de leituras de textos selecionados e comunicados previamente aos discentes.
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