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Sobre emoções e lugares: contribuições da Geografia das Emoções para um
debate interdisciplinar
On emotions and places: contributions of the Geography of Emotions to an
interdisciplinary debate
Resumo: a discussão sobre as emoções é um desafio para o debate científico, em especial,
por serem tratadas como questões subjetivas que não cabem na racionalidade da ciência. No
entanto, determinadas áreas do conhecimento percebem a necessidade de problematizar
essa questão, como é o caso da Geografia. Nesse sentido, o objetivo da discussão é
apresentar os caminhos que a Geografia, enquanto uma ciência que tem o espaço
geográfico como objeto central de estudo, percorre no debate sobre emoções e sua relação
com os lugares, visando contribuir na compreensão das emoções também enquanto fatos
espaciais. Sobre isso, iremos apresentar o percurso histórico sobre as questões afetivas na
Geografia, em especial, com o debate da Geografia Humanista e sua análise sobre os
conceitos de lugar e espaço vivido; a atual discussão sobre as emoções na Geografia das
Emoções e os temas de interesse na relação emoções e lugares dentro da perspectiva da
Geografia das Emoções, a partir de um panorama de publicações internacionais sobre o
tema. Pretende-se, com isso, inserir a categoria espacial e a perspectiva da Geografia no
debate interdisciplinar sobre as emoções, além de divulgar as recentes discussões sobre a
Geografia das Emoções, cuja análise ainda é escassa na Geografia brasileira. Palavraschave: geografia humanista, espaço vivido, lugar, geografia emocional
Abstract: the discussion over emotions is a challenge to scientific debate, especially
because they are considered as subjective issues that do not fit into science rationality.
However, certain fields of knowledge, such as the Geography, perceive the need to debate
them. In this sense, the purpose of this discussion is to present the paths that the
Geography, as a science that takes the geographic space as a central study object, travels
debating emotions and its relation with places, aiming to contribute in the understanding of
emotions also as spatial facts. On this, the historical course on affective issues in
Geography will be presented, especially alongside with the debate about the Humanist
Geography and its analysis over the concepts of place and lived space; the current
discussion on emotions in the Geography of Emotions and interest subjects in the
relationship between emotions and places within the perspective of the Geography of
Emotions from an overview of international publications on the theme. We aim to place the
spatial category and the perspective of the Geography in the interdisciplinary debate on
emotions, as well as expose the recent discussions on the Geography of Emotions, whose
analysis remains scarce in Brazilian Geography. Keywords: humanist geography, living
space, place, emotional geography
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