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Ementa:  

Objetivo: Promover a reflexão sobre os jovens como sujeitos sociais atuantes no espaço. 

Entender a relação juventude e espaço procurando trazer a juventude para a centralidade 

do debate espacial.  

Metodologia: A disciplina ocorrerá de forma remota em cinco módulos. Será utilizado o 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) “Google para Educação”. As atividades da 

disciplina serão realizadas de forma assíncrona e síncrona. As atividades assíncronas serão 

disponibilizadas com no mínimo uma semana de antecedência para que possam ser 

entregues nas dias previamente informados aos discentes.  

Materiais didáticos: textos, documentários e reportagens de mídia e outros materiais a 

serem disponibilizados na plataforma.  

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

Módulo 1 – A invenção da juventude ou quem é o indivíduo jovem? 
1.1. Subjetividade, interioridade: o sujeito fundador de uma história universal 

1.1.1. A tensa relação entre indivíduo e sociedade 
1.2.1. A emergência do indivíduo 

1.2. O indivíduo moderno cria a juventude: condição histórica do jovem. 
1.2.1. A cronologização da vida 
1.2.1. Adultocentrismo: regulação e controle da juventude 
1.2.3. Discursos e representações sobre a juventude 

1.3. A “crise” do indivíduo moderno e a des-cronologização da vida 
1.3.1. A “crise” da modernidade é a crise do indivíduo 
1.3.2.  Identidades e alteridades 
 

Módulo 2 – O jovem como sujeito social 
2.1. A relação sujeito-mundo e o repensar da juventude 
2.2. Sociabilidade e condição juvenil 



2.3. Buscando uma “definição” de juventude 
 
Módulo 3 – Pensado a juventude a partir da relação sujeito-espaço 

3.1. O espaço como múltiplo e diferente 
3.2. A dimensão espacial da juventude 
3.3. Práticas espaciais dos jovens na cidade: estigmas, contenções e potências 

 
Módulo 4 - O campo dos estudos de juventudes na Geografia Brasileira 

4.1. Panorama da produção da Geografia brasileira  
 
Módulo 5 – Metodologias para o estudo das juventudes na Geografia 

5.1. Como estudar as juventudes pela perspectiva da Geografia 
5.2. Proposições metodológicas 

 

AVALIAÇÕES: Trabalho final escrito (70 pontos) e resenha e apresentação de textos (30 

pontos). 

CRONOGRAMA (sujeito a alterações): 

DATAS CONTEÚDO 

13/5  Apresentação da disciplina e da turma 

20/5 A invenção da juventude ou quem é o indivíduo jovem? 

27/5 A invenção da juventude ou quem é o indivíduo jovem? 

3/6 A invenção da juventude ou quem é o indivíduo jovem? 

10/6 A invenção da juventude ou quem é o indivíduo jovem? 

17/6 O jovem como sujeito social 

24/6 O jovem como sujeito social 

1/7 O jovem como sujeito social 

8/7 Pensado a juventude a partir da relação sujeito-espaço 

15/7 Pensado a juventude a partir da relação sujeito-espaço 

22/7 Pensado a juventude a partir da relação sujeito-espaço 

29/7 O campo dos estudos de juventudes na Geografia Brasileira 

5/8 O campo dos estudos de juventudes na Geografia Brasileira 

12/8 Metodologias para o estudo das juventudes na Geografia 

19/8 Metodologias para o estudo das juventudes na Geografia 

26/8 Finalização da disciplina 
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