CARTA AO LEITOR

Em continuidade à publicação especial sobre a Amazônia, a Revista Ciência
Geográfica tem a honra de apresentar o Dossiê II, fruto de um esforço de muitas mãos,
conhecimentos e ideias de autoras e autores que contribuem com o avanço da Geografia.
Assim, convidamos a percorrer conosco e conhecer as páginas da presente edição.
Região mosaico de identidades e lugares, a Amazônia, diversa em sua unidade,
é o mote da presente edição, composta por trinta e cinco artigos, que, assentados em
abordagens diversas, tem como sul, caminhares teórico-metodológicos fundados na
Geografia e ciências afins. Ainda hoje, a Amazônia de Lévi-Strauss, aquela do flerte com
a linguagem superlativa, revela a sua excelência por meio de singulares conhecimentos,
seres, alquimias, rituais, práticas e formas de ver e produzir o mundo.
A publicação dos artigos aqui presentes é uma forma de socializar e, principalmente,
defender o conhecimento técnico-científico, sobretudo em um momento obscuro no qual forças
de extrema direita grassam em nosso país. Privilegiar pesquisas, pesquisadoras e pesquisadores
nas periferias de nossa formação socioespacial, desponta como importante tarefa de cunho
emancipatório, pois reafirma as bases políticas e éticas do fazer científico contemporâneo.
Deste modo, apresentamos, primeiramente, doze artigos resultantes de pesquisas
realizadas no âmbito do Projeto de Cooperação Acadêmica (PROCAD-AMAZÔNIA)
intitulado “Uso do território, modernizações, desigualdades sociais e questão ambiental
no Maranhão”, sediado na Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), desenvolvido
em parceria com a Universidade Federal do Pará (UFPA) e a Universidade Estadual de
Campinas (UNICAMP).
Em seguida, apresentamos outros 23 artigos vinculados à Universidade Federal de
Rondônia (UNIR), à Universidade Federal do Acre (UFAC), à Universidade Federal do
Amapá (UNIFAP), à Universidade Federal de Roraima (UFRR), à Universidade Federal
do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA), à Universidade do Estado do Amazonas (UEA),
à Universidade do Estado do Pará (UEPA), à Universidade Federal do Tocantins (UFT),
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à Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), à Universidade Federal do
Maranhão (UFMA), à Universidade Federal de Goiás (UFG), à Universidade Estadual
Paulista (UNESP), à Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR), à Universidade
Federal Fluminense (UFF), à Secretaria Estadual de Educação do Pará (SEDUC/PA), à
Secretaria de Estado da Educação de Mato Grosso (SEDUC/MT) e ao Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado Mato Grosso (IFMT).
Este dossiê, assim esperamos, expressa a concepção de que a Geografia é uma ciência
revolucionária, uma vez portadora de uma leitura crítica do espaço e da sociedade. A
partir dessa Geografia instituinte, quiçá tenhamos um dos meios para pensar e agir rumo a
um projeto de nação que teima em surgir: fundado na superação das estruturas produtoras
e reprodutoras de desigualdades das mais diversas ordens, estas que assombram, há
séculos, a maior parte de nossa população.
Deste modo, a edição especial composta por três dossiês demonstra a valorização
e destaca o sentido de conhecer, de sentir e vivenciar o mosaico cultural, econômico,
social, político e ambiental do que ocorre na Amazônia. Assim, os editores da Revista
Ciência Geográfica proporcionam a valiosa contribuição e relevância técnico-científica à
essa região multifacetada e única ao mesmo tempo.
Ótima Leitura à todas e todos!

Os editores
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LETTER TO THE READER

Continuing the special publication on the Amazon, the Revista Ciência Geográfica
has the honor of presenting the Dossier II, the result of the eﬀort of many hands, knowledge
and ideas of authors and authors who contribute to the advancement of Geography. Thus,
we invite you to visit us and visit the pages of this edition.
Mosaic region of identities and places, the Amazon, diverse in its unity, is the motto of
this edition, composed of thirty-five articles, which, based on diﬀerent approaches, have as
their south, theoretical and methodological paths based on Geography and related sciences
. Even today, Lévi-Strauss’s Amazon, that of flirting with superlative language, reveals
its excellence through unique knowledge, beings, alchemy, rituals, practices and ways of
seeing and producing the world.
The publication of the articles presented here is a way of socializing and, mainly,
defending technical-scientific knowledge, especially in an obscure moment when
extreme right-wing forces are raging in our country. Privileging research, researchers and
researchers in the peripheries of our socio-spatial formation, emerges as an important task
of an emancipatory nature, as it reaﬃrms the political and ethical bases of contemporary
scientific practice.
Thus, we present, first, twelve articles resulting from research carried out within the
scope of the Academic Cooperation Project (PROCAD-AMAZÔNIA) entitled “Use of the
territory, modernizations, social inequalities and environmental issue in Maranhão”, based
at the State University of Maranhão (UEMA ), developed in partnership with the Federal
University of Pará (UFPA) and the State University of Campinas (UNICAMP).
Then, we present another 23 articles linked to the Federal University of Rondônia
(UNIR), the Federal University of Acre (UFAC), the Federal University of Amapá
(UNIFAP), the Federal University of Roraima (UFRR), the Federal University of the South
and Southeast of Pará (UNIFESSPA), the State University of Amazonas (UEA), the State
University of Pará (UEPA), the Federal University of Tocantins (UFT), the State University
of Mato Grosso (UNEMAT), the Federal University do Maranhão (UFMA), the Federal
University of Goiás (UFG), the Universidade Estadual Paulista (UNESP), the Universidade
Federal de São Carlos (UFSCAR), the Universidade Federal Fluminense (UFF), the
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State Secretary of Education of Pará (SEDUC / PA), the Mato Grosso State Secretariat
of Education (SEDUC / MT) and the Mato Grosso State Federal Institute of Education,
Science and Technology (IFMT).
This dossier, we hope, expresses the conception that Geography is a revolutionary
science, once it carries a critical reading of space and society. From this instituting
Geography, perhaps we have one of the means to think and act towards a nation project
that insists on arising: founded on overcoming the structures that produce and reproduce
inequalities of the most diverse orders, which have haunted, for centuries, the greatest part
of our population.
In this way, the special edition made up of three dossiers demonstrates appreciation
and highlights the sense of knowing, feeling and experiencing the cultural, economic,
social, political and environmental mosaic of what happens in the Amazon. Thus, the editors
of Revista Ciência Geográfica provide the valuable contribution and technical-scientific
relevance to this multifaceted and unique region at the same time.
Great reading to everyone!

The editors
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