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Culturas e geografias: conceitos e contextos. Relações entre espaço geográfico, social 
e 
cultura. Etnias e identidades de base territorial. Práticas e representações 
socioculturais e manifestações em lugar, paisagem e território. Método e 
metodologias. Trabalho de campo. 
 
Temas de estudo: 
Nas primeiras datas (25 a 27/abril/2017) 
 
1. Percursos de Geografia Cultural 
2. Cultura hoje (compreensão do que envolve e compreensões que a envolvem) 
3. Sociedades, etnias, Gênero de Vida, Modo de Vida e, principalmente, identidades. 
4. Os objetos-conceitos geográficos a moda cultural: território, lugar e paisagem (não 
necessariamente nessa ordem). Neles estariam atravessados outros enfoques, como 
religião, identidade, gênero, música e poética, etc. 
5. Método(s) e metodologia(s) em calda de cultura 
 
Nas datas finais (29, 30 e 31/maio/2017) 
 
6. Uma conversa de retomada, de reencontro e combinações para o campo - poderia 
ser umas 2 horas apenas. 
7. Campo (com a ideia de se ver um jeito de fazer) - um dia inteiro 
8. Conversa temperada (uma roda de fala com os avanços de cada um, comentários 
de 
pesquisa, problematizações da articulação dos temas estudados) 
 
 
Esboço de metodologia: 
 
Exposição dialogada. Exposição e debates em seminários. Elaboração de 1 artigo para fins de 
avaliação, articulando as leituras e sua pesquisa de dissertação ou tese. 
 
Pretende-se desenvolver o estudo as relações sociedade-espaço-cultura, com ênfase na 
articulação entre as feições, as ações e ideias que produtoras de geografias. Concebe-se a 
abordagem como uma aproximação à Geografia Social e Cultural. 
 
a. Para os temas 2, 3 e 4 serão indicados previamente textos com a solicitação de uma 
problematização para cada deles. 
 
b. No intervalo serão apontados estudos a serem aprofundados, considerando-se os 
interesses de estudo. 
 
c. No último dia (conversa temperada), haverá troca, debate, alinhavo de 
compromissos e avaliação. 
 
 


