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A Geodiálogos: Revista Eletrônica de Diálogo e Divulgação em 

Geografia entra em seu número 9 em seu Ano 3. Foram dois anos com 8 

edições publicadas trimestralmente. Essas edições foram contempladas com 

20 Notas de Diálogos, contribuições vindas de colegas da Geografia que 

aceitaram contribuir na construção desse instrumento de debate de nossa 

ciência e objeto de trabalho de várias partes do Brasil e também da Argentina. 

A todos esses o agradecimento de cada membro do Conselho Editorial. 

Também houve duas interessantes entrevistas com a Doutora Maria Adélia 

Aparecida de Souza e o Doutor Helcio Ribeiro Campos que, gentilmente, 

disponibilizaram-se a responder a perguntas, até mesmo, pessoais, mas que 

ajudam a ir construindo essa trajetória de interesse que cada geógrafa, 

geógrafo ou professora e professor percorrem rumo à Geografia. Ainda a seção 

“Coluna” contou com a contribuição de textos de membros do Conselho 

Editorial. Todos os textos passaram pela avaliação dos membros do Comitê 

Acadêmico, que disponibilizaram tempo e capacidade intelectual para 

enriquecer ainda mais os textos presentes na Geodiálogos. 

Mas era necessário ir além da Nota de Diálogo e Entrevista. Por isso, a 

partir desse número 9 novas seções foram propostas. Agora as contribuições 

podem ser feitas na forma de Artigo, Resenha, Trabalho Técnico e Obra 

Artística, pois o diálogo na Geografia pode e deve ser expresso de maneiras 

variadas nas distintas expressões que o ser humano consegue. Mas, é claro, 

devido às restrições que o formato da revista tem, o esforço em sintetizar nas 

seções propostas. 

E para estrear a seção Artigo, duas contribuições estão presentes na 

atual edição da Geodiálogos. O primeiro artigo é de Jandes José de Sousa, 

propondo uma análise e diálogo teórico acerca do Sistema Clima Urbano e 
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seus subsistemas. Já o segundo artigo é um interessante levantamento e 

análise da evolução da cidade de Belém e sua importância e relação com o 

espaço amazônida realizados por Daniel Sombra, Alegria dos Santos Leite, 

Madson Quaresma, Mauro Pantoja de Moraes e Cledson Nahum Alves. Ainda 

na Coluna há a apresentação de uma Nota Técnica de análise de projeto de lei 

acerca da criação de Município no Brasil, como exemplo de Trabalho Técnico a 

ser publicado pela Geodiálogos. 

Esperando conseguir reestabelecer a periodicidade correta dos números 

da revista até o final do primeiro semestre de 2019, fica o convite para 

contribuir em uma das seções que a Geodiálogos propõe para o debate da 

Geografia. 

 

Brasília, 29 de maio de 2018. 

 

Nathan Belcavello de Oliveira 
Diretor 

 
 
 


