Editorial

E

m 25 de outubro de 2008, o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Espaço e Cultura
– NEPEC – celebra seus 15 anos de atividades acadêmicas. São múltiplas as razões

que justificam a realização de um número especial em comemoração desta trajetória, na UERJ,
da geografia cultural brasileira.
A escolha dos artigos que compõem este número especial focaliza a sua atenção em duas
seções. A temática Espaço e Religião compõe a primeira seção da coletânea. O artigo de Paul
Fickeler, publicado originalmente em língua alemã, em 1947, foi traduzido para o idioma
inglês em 1962, quando da sua publicação no clássico Readings in Cultural Geography, organizado por Philip Wagner e Marvin Mikesell. O texto de Claude Rivière é uma reflexão sobre
o tema religião em sua prática social espacialmente configurada nas peregrinações no contexto africano, enquanto o artigo de Maria da Graça Mouga Poças Santos aborda as peregrinações
e a difusão espacial do Santuário de Fátima em Portugal. Zeny Rosendahl sugere uma maneira
particular de olhar a cidade em relação a seu contexto cultural, estabelecendo um elo entre
religião e a organização funcional e espacial das cidades.
A segunda seção Teoria: conceitos, proposições e debates reafirma a partir do artigo de Don Mitchell
a natureza da cultura em Geografia, estabelece-se o debate com Peter Jackson, Denis Cosgrove e James e Nancy Duncan. À crítica segue-se a réplica. Complementando o debate, Scott
William Hoefle aborda o tema da discussão numa perspectiva antropológica e filosófica.
O debate evidencia o interesse, a seriedade, a erudição e a paixão com que as idéias são
produzidas, debatidas e defendidas, revelando um lado positivo e significativo da vida acadêmica. Nesta seção Welther Holzer nos remete à geografia humanista.
Memória e Paisagem foi o tema abordado por Otávio Costa. O autor retrata a busca do
caráter simbólico dos lugares como proposta de estudo. No artigo Paisagem e Simbolismo,
Maria Helena Braga Vaz e Costa, nos remete a representação fílmica da cidade através da
qual o mundo contemporâneo pode ser explorado. A autora considera as representações do
real como essenciais para as experiências, já que hoje experimentamos uma “cinematização”
do cotidiano.
O geógrafo João Baptista Ferreira de Mello apresenta como traço comum a relação e elucidação das mais diversas experiências geográficas dos indivíduos e grupos sociais, topofilia,
espaço e lugar. Finalizando este número comemorativo, Paulo César da Costa Gomes versa
sobre questões relativas à geografia cultural enquanto subcampo da Geografia.
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Os artigos foram reproduzidos como estavam originalmente publicados nos exemplares. Acreditamos que a trajetória da Revista Espaço e Cultura, inicialmente numa confecção artesanal, na
sala do NEPEC, e depois com as sucessivas alterações: versão gráfica e recentemente em acesso
no www.nepec.com.br , vem demonstrar os seus treze anos de vivência na academia e o contínuo reconhecimento junto a comunidade geográfica internacional da geografia cultural.
Finalmente, os agradecimentos. O NEPEC agradece a Mariangela Pires Esteves, Bárbara
Capque e Roseli Moraes de Vasconcellos que iniciaram comigo a criação do núcleo; a todos
os bolsistas que estiveram diretamente relacionados a organização do periódico. Neste número,
em especial Ivo Venerotti Guimarães, Melissa Souza dos Anjos, Olga Maíra Cerqueira Ferreira
Figueiredo, Rejane Silva Souza, Gabrielle Soares de Araujo, Fernanda Souto Maior Palitot e
Diogo Carvalho Oliveira. Também, neste momento aos bolsistas voluntários: Leonardo Alexandre de Siqueira Oliveira, Carla Monteiro de Sales, Alex Rodrigues de Oliveira e Alessandra Cordeiro. A bolsista CNPq/ UERJ, Ana Carolina Lobo Terra, a produção artística da capa
comemorativa dos 15 anos do NEPEC. A mestranda Patrícia Frangelli Bugallo Lopes pelo
apoio técnico na implantação da revista virtual no site www.nepec.com.br .
Os organizadores do VI Simpósio Nacional e II Simpósio Internacional sobre Espaço e
Cultura e o NEPEC – Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Espaço e Cultura agradecem o
apoio do CNPq e da FAPERJ, órgãos fundamentais para o sucesso e divulgação das idéias
científicas em nosso país.
Agradecemos, também, a equipe do NAPE/ DEPEXT – SR3 na elaboração e edição do
periódico durante vários anos. Somos agradecidos, também, a Sub-Reitoria de Extensão e
Cultura, Professora Dra. Regina Lúcia Monteiro Henriques pelo apoio na edição deste número comemorativo dos 15 anos do NEPEC.
Com grande alegria, compartilhamos com nossos leitores e colaboradores que contribuíram para o sucesso de nossa revista.

Os Editores.
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