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CARTA AO LEITOR

Os Editores.

“Ouse saber!” A assertiva do filósofo Immanuel Kant é um convite à constante 
busca pelo conhecimento. 

A complexidade de compreensão do espaço globalizado aumentou, 
consideravelmente, para o cidadão. Estamos imersos em uma sociedade na qual há 
uma crescente multiplicidade de informações e linguagens com as quais temos de 
lidar, como resultado da revolução tecnológica responsável pela difusão e rapidez 
dos meios de comunicação. Mas isso não coincide com a inserção crítica da maioria 
dos indivíduos nesta sociedade, uma vez que geralmente eles têm de lidar com uma 
enorme massa de informações distintas, descontextualizadas e fragmentadas. Essa 
situação dificulta o estabelecimento de relações entre as informações dispersas e 
dificulta a construção do conhecimento.

Ciente da árida missão que passa a edificação desta construção intelectual, os 
editores descortinam mais uma edição da revista Ciência Geográfica. Os artigos que 
integram esta edição lançam importantes reflexões para a compreensão da complexa 
dinâmica presente na produção do espaço geográfico e os seus espelhos sociais.
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LETTER TO THE READER

“Dare to know!” The assertion of the philosopher Immanuel Kant is an invitation 
to the constant search for knowledge.

The complexity of understanding globalized space has considerably increased 
for the citizen. We are immersed in a society in which there is a growing multiplicity 
of information and languages with which we have to deal as a result of the 
technological revolution responsible for the diffusion and rapidity of the media. But 
this does not coincide with the critical insertion of most individuals in this society 
since they generally have to deal with a huge mass of distinct, decontextualized and 
fragmented information. This situation makes it difficult to establish relationships 
between dispersed information and makes it difficult to construct knowledge.

Aware of the arid mission that passes the edification of this intellectual 
construction, the publishers unveil another edition of the Ciência Geográfica 
magazine. The articles that integrate this edition launch important reflections for the 
understanding of the complex dynamics present in the production of the geographic 
space and its social mirrors.

The Editors


