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Revista Geo UERJ Revista do Departamento de Geografia apresenta no sexto número o
artigo "Que Reforma Agrária?" de Bernardo Mançano Fernandes (Unesp - Presidente
Prudente), no qual o autor analisa o crescimento das ocupações de terras e a política de
assentamentos rurais que está sendo implantada no país. A professora da UERJ Mônica
Sampaio Machado resgata a contribuição do geógrafo Carlos Delgado de Carvalho na construção da
geografia no Brasil; os geógrafos da Fundação CIDE, Inês Aguiar de Freitas, Waldir Rugero Peres e Ione
Salomão Rahy, escrevem sobre a recuperação da paisagem através a chamada Renaturalização do Mundo;
a geógrafa Ione Salomão Rahy (Fundação CIDE), analisa as estratégias de povoamento do território
Fluminense associadas às principais atividades econômicas; o professor da UERJ Alexander Josef Sá
Tobias da Costa aborda a temática das enchentes urbanas no município do Rio de Janeiro.
Os professores do CAP/UERJ Lincoln Tavares Silva e Ronaldo Goulart Duarte articulam a temática
da educação ambiental e o ensino de geografia, com o objetivo de resgatar a discussão sobre as
representações sociais e o conceito geográfico de lugar.
O trabalho apresentado na seção Iniciação à Pesquisa, de autoria de Claudia Arcanjo Otaviano,
Ilza Solis Lima e Vivian Castilho da Costa, analisa a erodibilidade das bacias hidrográficas Maciço da
Pedra Branca — RJ.
A entrevista apresentada neste número foi realizada com um dos maiores nomes da geografia
mundial: o Professor Paul Claval, que traça um panorama geral de sua trajetória na França até as duas
últimas décadas, em que se dedica à geografia cultural.
As resenhas abordam a questão da formação profissional em geografia, a manifestação do sagrado
sob a ótica geográfica, a Baia de Guanabara e a temática da pluriatividade como estratégia de reprodução
social de pequenos produtores rurais nos alpes franceses.
A periodicidade da revista é semestral e continuamos abertos às assinaturas, bem como ao
intercâmbio com outras publicações.
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