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O número 10 da Geografares se inicia

dernos de pensar a sociedade não mais con-

com o artigo Por uma genealogia dos (des)

seguem

interpretar/significar/representar

o

encontros entre a Geografia e o urbano, de

atual arranjo técnico, científico e informacional

Sérgio Manuel Merêncio Martins, o autor, re-

otimizado por uma nova forma de acumulação

ferenciado na proposição teórico-metodológica

capitalista (flexível).

genealógica, tal qual elaborada por Nietzsche

O artigo Preservar a natureza na cida-

e retomada por Michel Foucault, propõe que

de: uma coprodução inscrita na longa duração

os encontros e desencontros entre a Geografia

(Préserver la nature en ville: une coproduction

e o urbano sejam considerados com base no

inscrite dans la longue durée) de Agnès San-

saber efetivo sobre o real, sobre o movimento

der, Daniela Festa, Pascale Philifert, Adriana

da história no qual se desdobra a dialética dos

Goni Mazzitelli, Claire Carriou e Frédéric Du-

possíveis.

faux, escrito em francês e publicado na revis-

Com o artigo A “crise da modernidade”

ta como forma de promover a diversidade e

e as linguagens: por uma geografia da inter-

acolher pontos de vistas de pesquisadores de

pretação, Robinson Santos Pinheiro suscita um

outros países, trata de um estudo do parque

debate sobre o produzir científico geográfico/

da Caffarella à Roma, Itália, que nos permite

humano na contemporaneidade e se insere no

compreender as maneiras pelas quais as inte-

contraditório e não consensual debate sobre

rações entre atores contribuem, à longo prazo,

a base Moderna e a Pós-Moderna de (re)fazer

para a preservação dos espaços naturais na

ciência. O autor nos diz que os modelos mo-

cidade e em sua transformação em um patri-
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mônio natural coletivo.

um fluxo considerável da população, ocasio-

O artigo Mercado Imobiliário e Produção

nando mudanças na relação dos citadinos com

do Espaço Urbano: a expansão dos empreen-

os espaços públicos, tendo como objetivo ana-

dimentos imobiliários na orla de Vila Velha/ES

lisar o North Shopping, localizado na cidade

a partir dos anos oitenta, de Jaime Bernardo

de Fortaleza, como um espaço de uso popular

Neto, discorre sobre os efeitos do mercado

onde as camadas de menor poder aquisitivo

imobiliário na configuração e produção do es-

podem adentrar e usufruir de seus atributos.

paço urbano do município de Vila Velha, Re-

Conclui-se que na cidade de Fortaleza, o North

gião Metropolitana da Grande Vitória- ES, em

Shopping é um verdadeiro simulacro da reali-

particular no que tange ao intenso e contínuo

dade, substituindo as experiências cotidianas

processo de produção de edifícios para mora-

dos espaços públicos, configurando-se, assim,

dia ao longo de parte da Orla do município a

a supervalorização do espaço privado que se

partir dos anos 1980, buscando entender quais

traveste de público tendo repercussões na

fatores desencadearam o crescente interesse

nova urbanidade fortalezense.

do mercado imobiliário por essa área a partir

No artigo Mapeamento do Crime e Análise Criminal: A Experiência do Estado do Paraná

de então.
No artigo Espaço Público e Shopping

de Marcelo Bordin e Rodrigo Perim de Lima,

Center na Cidade Contemporânea: Novos Sig-

investigam a implementação no Estado do Pa-

nificados do North Shopping em Fortaleza - CE,

raná, a partir do ano de 2003, do programa de

Tiago Estevam Gonçalves e Tatiane Rodrigues

acompanhamento e mapeamento da crimina-

Carneiro efetuam uma análise sobre os sho-

lidade por meio da análise criminal. Procuram

pping centers como espaços que tem atraído

verificar os avanços e as dificuldades encon-
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tradas para a sistematização e implementação de um sistema de acompanhamento das

O artigo Mulher: A quebra do Paradigma da

ocorrências policiais registradas e, consequen-

Função Reprodutiva, de

temente, o uso da análise criminal como fer-

de Sous e Maria das Graças Silva Nascimento

ramenta de gestão do trabalho policial, sejam

Silva, busca investigar a quebra do paradigma

eles operacionais, táticos ou estratégicos.

da função reprodutiva da mulher a partir do

Rubia Elza Martins

O artigo de Caio Vinícius Gabrig Turbay,

desenvolvimento de atividades de cunho plu-

Raisa Carvalho Silva, Tatiane Robaina Rangel

riativo. Para tal foi utilizada a pesquisa biblio-

de Carvalho e Erica Rodrigues Munaro, Carto-

gráfica como procedimento metodológico, de

grafia Geológica e Petrologia no Parque Esta-

forma que as autoras se basearam em livros,

dual da Cachoeira da Fumaça, ES - Subsídios

artigos científicos, bem como documentos go-

para Gestão de Unidade de Conservação, é re-

vernamentais. Foi constatado com a pesquisa

sultado de pesquisa efetuada no Parque Esta-

que as mulheres rurais estão cada vez mais

dual da Cachoeira da Fumaça (PECF), Alegre e

inseridas no mercado de trabalho por meio

Ibitirama, ES. A partir das análises estruturais

do desenvolvimento de atividades pluriativas,

realizadas os autores concluem pela existência

sendo assim é gerada renda complementar

de risco geológico para aquela área. Com base

à da família através do trabalho feminino, de

nos resultados obtidos sugerem a limitação de

forma que a mulher passa a ter além do pa-

acesso próximo às escarpas da cachoeira e o

pel reprodutivo o papel produtivo pelo fato de

aproveitamento dos elementos geológicos e

gerar renda por meio de seu desempenho no

geomorfológicos locais como atrativos ao tu-

desenvolvimento de atividades de cunho não-

rismo.

-agrícola.
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Esse número da revista nos trás, igualmente, três resenhas, a primeira de Rafael de
Souza Alves e Edson Soares Fialho se refere ao
livro Clima Urbano, organizado por Carlos Augusto de Figueiredo Monteiro e Francisco Mendonça e publicado pela Contexto, São Paulo,
2002. A obra faz-se pertinente à Climatologia
Urbana por apresentar diferentes possibilidades de se estudar o clima das cidades e analisar suas condições ambientais. A segunda
resenha, de Rafael Rossi, é sobre o livro de
CRAMPTON, J. e ELDEN, S. Space, knowledge
and power: Foucault and Geography. England:
Ashgate. 2007. O livro tem como premissa as
implicações e preocupações de Michel Foucault
com a espacialidade. Por fim, apresentamos a
resenha do livro O enigma do capital (The Enigma of Capital and the Crises of Capitalism), de
David Harvey, traduzido do inglês e publicado
pela Boitempo, São Paulo, 2011.
Boa leitura!
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