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– Período especial de atividades remotas / 2º semestre de 2020 – 
 

Linha de pesquisa: Produção do Espaço e Cultura 

Disciplina: Tópicos Especiais II: Geografia das Emoções: teorias, 
conceitos e metodologias 

Código:GEOG7036 

Nível: (x ) Mestrado   (  x ) Doutorado Nº de matriculados/as: 20 
Natureza: (   ) Obrigatória  ( x )Eletiva              Carga horária: 30h Créditos: 02 
Professor/a/es: Profa. Dra. Marcia Alves Soares da Silva 
Ementa: conceito de emoções nas ciências humanas; relação entre emoções e espaço geográfico; 
emoções como fontes de construção do conhecimento geográfico; reflexões sobre espacialidades 
emocionais; emoções e a questão simbólica; metodologias qualitativas no olhar sensível sobre a 
dinâmica espacial. 
 
Conteúdos: 
- Conceito de Emoções em diferentes áreas do conhecimento 
- Relação emoção e espaço: contribuições geográficas 
- Sobre a Geografia das Emoções: temas, autores, reflexões 
- Espacialidades emocionais, atmosferas emocionais, embodiment, a questão simbólica, dimensão 
sensível e outros conceitos da Geografia das Emoções 
- Metodologias qualitativas e as emoções: fotobiografias, geoetnografias, hermenêutica 
cartográfica, entrevistas narrativas e outras metodologias possíveis 
 
Descrição das atividades e recursos tecnológicos a serem empregados: 
 
A proposta da disciplina é apresentar o recente debate intitulado como Geografia das Emoções, 
cujo interesse é entender as emoções enquanto mediações espaciais. Parte-se do pressuposto que 
nossas dinâmicas espaciais são parte de um agir emocional, condição fundamental da experiência 
humana, enquanto uma condição cultural, simbólica, (inter)subjetiva e sensível. Colocamos as 
emoções como centrais para entender as diferentes espacialidades que são construídas no 
cotidiano, pensando, portanto, que as emoções constroem espacialidades de sentido e significado.  
Como o medo faz parte de nossas experiências espaciais cotidianas? Porque sentimos alegria em 
determinados contextos? Como a angústia relaciona-se com lugares específicos de nossas vidas? 
Essas são algumas indagações que interessam à Geografia das Emoções, que busca compreender as 
emoções enquanto mediações de nossas relações espaciais. A proposta é discutir teorias, conceitos 
e metodologias que envolvem a Geografia das Emoções, especialmente através de contribuições 
internacionais, tendo em vista que o debate é incipiente na Geografia brasileira. O objetivo é 
elucidar a relevância de um olhar sensível sobre as espacialidades, colocando as emoções como 
fontes de construção do conhecimento e que formam o tecido de nossas geografias pessoais. 
Buscaremos entender tal reflexão na prática, a partir das espacialidades emocionais dos discentes, a 
relação dos pesquisadores e pesquisadoras com seus objetos de pesquisa, e o uso de metodologias 
que valorizem as singularidades de nossas experiências espaciais, como fotografias e mapas 
mentais. 
As aulas serão expositivas e dialogadas sobre a bibliografia indicada, utilizada a plataforma online 
Google Meet. A organização dos materiais de leitura, comunicações ao longo da disciplina e outras 
demandas serão realizadas via Google Sala de Aula. Ambas as plataformas são gratuitas, disponíveis 
para desktop e aplicativo. As aulas requerem leituras prévias dos textos que serão disponibilizados 
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em português, inglês, espanhol, francês, tendo em vista a produção internacional sobre o tema, 
embora o não domínio desses idiomas não impeça a participação. As leituras prévias serão 
fundamentais para os debates que acontecerão online e também subsidiarão a construção de 
mapas mentais online com as discussões coletivas, como forma de registrar as reflexões. Foram 
selecionados na bibliografia textos que estão disponíveis online, para facilitar o acesso à leitura. A 
atividade final solicitada é uma reflexão que alie os debates da disciplina, com os temas de pesquisa 
dos discentes, pensando a Geografia das Emoções como tema transversal, sendo possível dialogar 
com diferentes perspectivas geográficas. 
 
 
Cronograma (Período em que serão realizadas as atividades remotas e o total de carga horária): 
 
14 e 17 de setembro: 9h30 às 12h 
21 e 24 de setembro: 9h30 às 12h 
28 de setembro a 1 de outubro: 9h30 às 12h 
5 de outubro e 8 de outubro: 9h30 às 12h 
Total carga horária online: 20h 
Carga horária para leituras: 10h 
 
Formas de Avaliação: 
 
- Leitura e participação ativa nos debates durante os encontros estabelecidos 
- Construção coletiva de mapas mentais sobre as discussões 
- Texto final com 8-10 páginas, espaço 1,5, Times 12 com base na bibliografia disponibilizada e nos 
debates da disciplina, relacionando as reflexões com as temáticas de pesquisa dos discentes 
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