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EDITORIAL 

 

Ao contrário da edição de lançamento da Geodiálogos: Revista 

Eletrônica de Diálogo e Divulgação em Geografia, este novo número marca um 

dia que será lembrado como mancha na dinâmica do espaço geográfico 

brasileiro em seus registros históricos. Situação de reflexão, mas, 

principalmente, de ação pelos que discordam dos vetores traçados para os dias 

vindouros de nossa nação e do mundo. Situação em que, como nunca antes, o 

diálogo deve ser posto fervorosamente em prática, sob o sério risco de ser, 

simplesmente, banido do conjunto de direitos fundamentais, tal como está em 

curso a retirada dos direitos dos trabalhadores, duramente conquistados sob 

sacrifício e sangue de muitos! Situação em que se lançam à luz as bases 

obscuras dos alicerces das instituições alegadas como democráticas, mas que 

se propõem, tão somente, à manutenção de um sistema que consome, destrói, 

mata em benefício de uma minoria e o sofrimento atroz de uma ampla maioria! 

Como alento e forças críticas à busca por dias melhores, apresentamos 

entrevista gentilmente concedida pela professora doutora Maria Adélia 

Aparecida de Souza, grande teórica da ciência geográfica brasileira e amiga de 

Milton Santos no transcorrer de seu desenvolvimento teórico em Geografia. 

Dialoga um pouco acerca de sua trajetória pessoal e profissional com a 

Geografia, bem como fala francamente acerca de temas importantes para a 

ciência geográfica e o exercício profissional desse ramo do conhecimento 

humano. 

Também se encontra para apreciação dos leitores, instigante 

contribuição na sessão Coluna de Gilvan Charles Cerqueira de Araújo, acerca 

da existência cotidiana do indivíduo entre as massas humanas que compõem o 

urbano contemporâneo. 

Assim como proposto, a Geodiálogos se coloca como forma de 

expressão das liberdades democráticas prementes a todos os seres humanos 
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e convida, uma vez mais, ao diálogo, convidando a todos estudantes, 

geógrafos e professores de Geografia a expressarem suas concepções acerca 

dos temas afetos a nossa área de atuação.  

 

Saudações, 

 

Brasília, 31 de agosto de 2016. 

 

Nathan Belcavello de Oliveira 
Diretor da Geodiálogos 


