CARTA AO LEITOR

No mundo da economia globalizada do presente e do futuro, o grande
desafio de qualquer país, principalmente aqueles em desenvolvimento, será saber
articular sua estrutura intelectual para alavancar o desenvolvimento científico e
tecnológico para produzir a inovação necessária para desencadear processo de
melhoria significativa na cadeia produtiva tanto no meio rural quanto no urbanoindustrial, fortalecendo o seu mercado interno e tornando sua economia mais robusta,
sustentável e competitiva no mercado externo, condição primordial para produzir
riqueza, promover melhor distribuição de renda e elevar a qualidade de vida da sua
população. Não existe conhecimento científico descolado da realidade.
A produção científica é produto e reflexo de seu tempo, um saber
interdisciplinar das condições materiais e intelectuais que forjam o seu
desenvolvimento. Assim, para que seja possível desenvolver um país é necessário
desenvolver pessoas: elevar o patamar de informação disponível e prover a
população de conhecimentos básicos de ciência e tecnologia, porque esses
conhecimentos são centrais nos dias de hoje.
É neste importante cenário que o Comitê Editorial fornece a você,
estimado leitor, mais uma edição da Revista Ciência Geográfica. Os artigos que
integram esta publicação instigam importantes reflexões para a compreensão da
complexa dinâmica presente na (re)produção do espaço geográfico.

Os Editores.
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LETTER TO THE READER

In the world of the present and future globalized economy, the great
challenge of any country, especially those in development, will be to articulate
its intellectual structure to leverage scientific and technological development to
produce the necessary innovation to trigger a process of significant improvement
in the productive chain Both in rural and urban-industrial areas, strengthening its
internal market and making its economy more robust, sustainable and competitive
in the foreign market, a primordial condition to produce wealth, promote a better
distribution of income and raise the quality of life of its population. There is no
scientific knowledge detached from reality.
Scientific production is a product and reflection of its time, an
interdisciplinary knowledge of the material and intellectual conditions that forge its
development. So that it is possible to develop a country it is necessary to develop
people: raise the level of information available and provide the population with basic
knowledge of science and technology, because that knowledge is central today.
It is in this important scenario that the Editorial Committee provides you,
dear reader, with another edition of Geographic Science Magazine. The articles
that integrate this publication instigate important reflections for the understanding
of the complex dynamics present in the (re)production of the geographic space.

Editors
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