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EDITORIAL: DO FUTEBOL À REVOLUÇÃO 

 

 

O número 7 da Geodiálogos: Revista Eletrônica de Diálogo e Divulgação 

em Geografia fecha um ano com grande potencial de entrar para a história, 

assim como já está na geografia. Durante o centenário da mais exitosa 

experiência revolucionária da classe trabalhadora – a Revolução de Outubro na 

Rússia – fervilham processos que buscam impor novas perspectivas à 

dinâmica crescente de desigualdades assistida nesse sistema putrefato que é o 

capitalismo. 

Assim assistimos o desenrolar, ainda mal fadado, do processo de 

independência da Catalunha perante o governo central da Espanha. Este é o 

tema do texto publicado na Coluna. 

Contudo, não só de revolução se vive, mas também de formação. Essa 

é a proposta da nota de diálogo de Bruno José Rodrigues Frank, apresentando 

um interessante diálogo a partir da obra de Will Eisner. 

Da Argentina recebemos a contribuição de Clara Cantarelo, estudante 

de Geografia da Universidad Nacional de Luján, que faz uma análise da 

evolução urbana de Merlo, na Província de Buenos Aires. 

Também temos a entrevista com o professor doutor Helcio Ribeiro 

Campos, docente do Instituto Federal do Sudeste Mineiro, campus de 

Barbacena, Minas Gerais, pesquisador e autor que estabelece uma 

interessante e científica relação entre cultura, futebol e Geografia, analisando o 

caso de Juiz de Fora e da Zona da Mata Mineira e a torcida pelos times de 

futebol do Rio de Janeiro. 

E, desse modo, aguardamos 2018 com ainda mais contribuições para a 

Geodiálogos e melhores condições para lutar contra a retirada de direitos, que 
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no Brasil se fez tão presente em 2017. E que o diálogo vença a intolerância de 

incompreensão. 

 

 

Brasília, 30 de novembro de 2017. 

 

Nathan Belcavello de Oliveira 
Diretor 


