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Objetivo geral: 

Compreender os princípios e fundamentos teóricos e metodológicos da geografia cultural e seu papel 

na apreensão da organização espacial em seus múltiplos aspectos 

 

Objetivos específicos: 

 Discutir sobre a formação da geografia cultural e sua revalorização no período contemporâneo. 

 Estudar os principais conceitos e tendências da geografia cultural. 

 Entender a importância da dinâmica cultural nos estudos geográficos. 

 Perceber a dinamicidade da geografia cultural na compreensão das temporalidades e 

espacialidades e sua inserção no contexto local, regional e global. 

 

 

 

Geografia cultural: gênese, renovação e revalorização. Conceitos e temas da geografia cultural. 

Geografia cultural e o urbano. Geografia cultural e espaço rural. Cultura regional. Religião na 

perspectiva da geografia cultural. Cultura e simbolismo nas paisagens humanas. 
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1. Gênese, renovação e revalorização da geografia cultural 

1.1 - Geografia cultural: histórico de sua formação. 

1.2 - Renovação e revalorização da geografia cultural. 

1.3 - Principais autores e concepções de geografia cultural e cultura. 

1.4 - Métodos da geografia cultural. 

1.5 - Pesquisas na perspectiva da geografia cultural. 

2. Principais conceitos e temas da geografia cultural: cultura, paisagem cultural, região cultural, 

território e territorialidades, ecologia cultural, área cultural, história cultural, entre outros. 

3. Geografia cultural e o urbano 

3.1 - Estudo das relações entre toponímia e identidade. 

3.2 - Cidade enquanto produção de formas simbólicas. 

3.3 - Conteúdos da paisagem urbana. 

3.4 - Interpretação da paisagem urbana. 

4. Geografia cultural e espaço rural 

4.1 - Identidade, símbolos temporalidades e espacialidades. 

4.2 - Conteúdos da paisagem rural. 

4.3 - Interpretação da paisagem rural. 

5. Cultura regional. 

5.1 - Região cultural. 

5.2 - Identidade e regionalismo. 

5.3 - Pertencimentos e estranhamentos. 

6. Estudo geográfico da religião na perspectiva cultural. 

6.1 - Conceitos: sagrado e profano 

6.2 - Bens simbólicos e redes, territorialidades e religião cívica, vivência e percepção, paisagem 

religiosa, hierópolis, entre outros. 

7. Simbolismos e significação das paisagens humanas no período contemporâneo. 

7.1 - Cultura e simbolismo. 

7.2 - Paisagens humanas e simbolismo. 
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