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CARTA AO LEITOR

Ao apresentarmos a presente edição, a Revista Ciência Geográfi ca tem a honra 
de divulgar sua mais recente produção, fruto da participação e colaboração de inúmeros 
autores e autoras que nos abrilhantaram com seus conhecimentos, resultados de pesquisas 
que permitem pensar e dialogar com a Geografi a e outras áreas do conhecimento. Somos 
conscientes do quanto é árduo, mas também prazeroso em se produzir ciência nos dias 
atuais, os quais apresentam grandes desafi os, especialmente em tempos pandêmicos. 

As autoras e autores vinculados a Centros de Pesquisas, Universidades como a UNIR, 
UFPA, UEPA, UFU, UNIMONTES, UFRJ, UNIFAP, UFG, UNESP, Centro Estadual de 
Educação Tecnológica Paula Souza, UNEMAT, UNILA, Universidad Nacional del Sur/
Universidad Provincial del Sudoeste UNS-UPSO (Argentina), IFPA, FUNAI, da rede 
pública de ensino do Estado de São Paulo e das secretarias municipais de Educação de 
Bauru e Botucatu dentro da perspectiva da análise geográfi ca, contribuíram com temáticas 
atuais e necessárias ao debate, como: educação ambiental; questões agrárias; gênero; povos 
indígenas e recursos hídricos; organização de mulheres indígenas; produção, educação e 
saúde em terras indígenas; desterritorialização; metodologias de pesquisa em terras indígenas 
e comunidades tradicionais; metodologias de sensoriamento remoto; transformações 
espaciais em decorrência da ocupação em fronteira econômica; desmatamento e degradação 
em bacias hidrográfi cas; clima; exploração madeireira; desafi os do ensino; geografi a, 
adolescência e confl itos; confl itos em áreas de protegidas e turismo; ensino de geografi a; 
ensino de história; paisagens; Geografi a e comunicação.

Dos 22 artigos publicados, 12 deles têm relação direta com a análise sobre a 
Amazônia, região que ocupa o centro de atenção e preocupação do Planeta, devido sua 
importância estratégica para a humanidade. De modo sucinto, todos os textos são plenos 
de complexidades, as quais dizem respeito à sociedade e aos mais distintos modos de vida, 
à política, aos aspectos ambientais, culturais, econômicos, ao meio físico e às tecnologias. 
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Estes entrelaçamentos analíticos são relevantes, ao tempo em que são indispensáveis 
o aprofundamento e a realização de novas pesquisas e estudos que possam dar respostas 
concretas à sociedade em meio às crises política e de esgarçamento produzido pelo sistema 
econômico, o qual tem aprofundado as desigualdades, seja no acesso à moradia, à saúde, 
à educação, à terra para se produzir, aos recursos hídricos, dentre outros, tão importantes e 
indispensáveis à dignidade humana.

Deste modo, a Revista Ciência Geográfi ca, ao publicar as temáticas da presente 
edição, proporciona o debate, além de cumprir seu papel na difusão científi ca. Assim, 
entende que construir ciência é um ato de resistência e resiliência frente aos imensos 
desafi os colocados diuturnamente. 

Mediante tais considerações, tem o sentimento de dever cumprido, o que muito honra-
nos e fortalece-nos para seguir adiante. Destarte, agradecemos as autoras e autores por suas 
contribuições, e na oportunidade convidamos você leitor para prestigiar a presente edição 
realizada com muito carinho e apreço. 

De modo gentil, esperamos que apreciem esta produção.

Os editores
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LETTER TO THE READER

By presenting this edition, Geographic Science Magazine is honored to disclose its 
latest production, the result of the participation and collaboration of numerous authors 
who have enlightened us with their knowledge, research results that allow us to think and 
dialogue with Geography and others knowledge areas. We are aware of how arduous it 
is, but also pleasurable in producing science nowadays, which present great challenges, 
especially in pandemic times.

The authors linked to Research Centers, Universities such as UNIR, UFPA, UEPA, 
UFU, UNIMONTES, UFRJ, UNIFAP, UFG, UNESP, Centro Estadual de Educação 
Tecnológica Paula Souza, UNEMAT, UNILA, Universidad Nacional del Sur/Universidad 
Provincial del Sudoeste UNS-UPSO (Argentina), IFPA, FUNAI, the public education 
system of the State of São Paulo and the municipal education secretariats of Bauru and 
Botucatu within the perspective of geographic analysis, contributed with current and 
necessary themes to the debate, such as: environmental education; agrarian issues; genre; 
indigenous peoples and water resources; organization of indigenous women; production, 
education and health in indigenous lands; deterritorialization; research methodologies 
in indigenous lands and traditional communities; remote sensing methodologies; spatial 
transformations as a result of occupation in an economic frontier; deforestation and 
degradation in watersheds; climate; logging; teaching challenges; geography, adolescence 
and confl icts; confl icts in protected areas and tourism; teaching geography; history 
teaching; Landscapes; Geography and communication.

Of the 22 articles published, 12 of them are directly related to the analysis of the 
Amazon, a region that occupies the center of attention and concern on the Planet, due to 
its strategic importance for humanity. Briefl y, all the texts are full of complexities, which 
concern society and the most diff erent ways of life, politics, environmental, cultural, 
economic, physical and technological aspects.
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These analytical interweavings are relevant, at the same time that it is essential to 
deepen and carry out new research and studies that can give concrete answers to society 
amidst the political and fraying crises produced by the economic system, which has 
deepened inequalities, either in access to housing, health, education, land to produce, 
water resources, among others, so important and indispensable to human dignity.

Thus, the Geographic Science Magazine, by publishing the themes of this issue, 
provides debate, in addition to fulfi lling its role in scientifi c dissemination. Thus, it 
understands that building science is an act of resistance and resilience in the face of the 
immense challenges placed on a daily basis.

Through such considerations, we have the feeling of accomplishment, which 
greatly honors us and strengthens us to move forward. Thus, we thank the authors for 
their contributions, and on this occasion we invite you, the reader, to attend this edition, 
which was held with great aff ection and appreciation.

Kindly, we hope you enjoy this production. 

The editors


