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Revista Geo UERJ Revista do Departamento de Geografia apresenta no nono número
os seguintes artigos: "Espaço, Tempo, Teletrabalho e o Mundo Virtual: uma nova leitura
conceituai?", de Álvaro Henrique de Souza Ferreira, que tece considerações sobre as
categorias espaço, tempo e o ciberespaço; "Notícias Bibliográficas Sobre o Urbanismo
Colonial Português dos Séculos XV a XVII (primeira parte: a década de 1980 e inéditos de Orlando
Ribeiro)", de Francisco Roque de Oliveira, que aborda o urbanismo colonial português; "A Geografia
Americana: da independência à guerra-fria", de João Rua, em que são discutidas as estratégias e
relações da potência imperial americana; "A Presença da Habitação Verticalizada na Paisagem Urbana
Brasileira", de Júlio Cesar de Lima Ramirez, que descreve o processo de verticalização para o uso
residencial nas cidades brasileiras; "Sistemas de Transporte e a Organização Interna da Cidade: uma
retrospectiva sinótica", de Ronaldo Goulart Duarte, que apresenta aspectos da inter-relação histórica
entre a estrutura da cidade e os transportes urbanos; "A Contribuição do Geoprocessamento à Análise
da Qualidade de Vida em Escala Local", de Marta Foeppel Ribeiro, que tece considerações sobre os
conceitos de exclusão social e qualidade de vida.
Na seção Contribuição ao Ensino, a professora Maria do Socorro Diniz, no artigo "A Geografia
que A Gente Aprende Não é A Geografia que A Gente Ensina", analisa a trajetória de professores de
geografia do ensino básico.
Na seção de Iniciação à Pesquisa, a licenciada em geografia, Salete Rodrigues, no trabalho
"Ilha Grande: simbolismos e mitos que construíram um santuário ecológico", procura apreender a
transformação da Ilha Grande como "santuário ecológico".
A entrevista apresentada neste número foi realizada com o professor Dr. Roberto Lobato
Corrêa e apresenta a trajetória profissional deste renomado geógrafo brasileiro.
As resenhas abordam as questões da formação do MST no Brasil, a globalização e seus reflexos
na agricultura e a crise brasileira.
A periodicidade da revista é semestral e continuamos abertos às assinaturas, bem como ao
intercâmbio com outras publicações.
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