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EDITORIAL 

 

Seguindo o lançamento das últimas edições da Geodiálogos: Revista 

Eletrônica de Diálogo e Divulgação em Geografia, eis que chegamos ao seu 

terceiro número, como encerramento do ano corrente de 2016. E é com um 

olhar sobre os derradeiros acontecimentos que se coloca em urgência não 

apenas no âmbito da ciência geográfica, mas de todo o saber científico, a 

necessidade de refletirmos e agirmos perante o que se coloca como prioridade 

em nosso país em diferentes esferas de nossa sociabilidade.  

Num cenário no qual o cinismo das instituições, e seus representantes, 

imperam soberanamente em seus desígnios de jurisprudência há de 

colocarmos em suspensão a maneira pela qual o rumo de nossa caminhada 

como sociedade está tomando, mesmo que o decurso da parada para este 

olhar de retaguarda nos mostre sinuosidades e óbices de difícil e complexa 

compreensão. O desafio está posto. 

 Dando prosseguimento nas contribuições trazidas pelos 

colaborades da Geodiálogos, apresentamos nesta edição, inicialmente, um 

importante estudo elaborado por Tom Adamenas e Pires intitulado 

Geograficidade como Sintoma sobre o conceito de geograficidade no escopo 

epistemológico do pensamento geográfico, com uma breve recapitulação de 

suas bases teóricas e metodológicas, bem como vistas a seus campos alhures, 

nos quais podemos traçar rotas de desenvolvimento ao nosso objeto de 

estudo, categorialmente ou em suas adjacências conceituais. 

 A segunda contribuição deste terceiro número da revista foi 

elaborada por um dos seus editores, Nathan Belcavello de Oliveira, com o 

artigo Debatendo o uso do geoprecessamento na Geografia. Em sua 

exposição, o geógrafo nos traz pertinentes reflexões sobre a importância de 

transgredir, construtivamente, o peso, importância e alcance dos sistemas de 

informação geográfica, tendo como objetivo orientar o seu uso para toda uma 
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gama de intervenções interdisciplinares passíveis de aprofundamento e 

desenvolvimento a partir da inserção do geoprocessamento em suas esteiras 

de análise. Bons geodiálogos a todos! 

 

Brasília, 30 de novembro de 2016. 
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