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EDITORIAL
Apresentamos a primeira edição de 2017 da Revista da Casa da Geografia de Sobral. Aos leitores,
gostaríamos de apresentar os oitos artigos e a poesia que compõem esta edição e de manifestar nosso
sentimento de revolta diante do estado de exceção em que vive o nosso país. Esperamos que o povo brasileiro
demonstre a sua indignação, e acima de tudo, lute e consiga reverter os retrocessos sociais e a perda de
direitos, impostos autoritariamente à classe trabalhadora; esperamos também que a universidade consiga
alcançar, com suas pesquisas e atividades de extensão, a população periférica da cidade e os povos do campo,
cujos direitos são negados cotidianamente; manifestamos nosso repúdio à criminalização dos movimentos
sociais e prestamos nossa solidariedade aos companheiros e às companheiras do MST por toda atrocidade
que vêm sofrendo nos últimos dias, bem como, à Central Única dos Trabalhadores (CUT/CE), pelo atentado
sofrido no dia 20 de junho de 2017.
Convidamos à leitura e à luta!
ESPAÇO URBANO E SUSTENTABILIDADE: A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NA CIDADE
DE PARNAÍBA (PI), de Francisco Pereira da Silva Filho, José Luís Lopes Araújo, Raimundo Lenilde de Araújo,
aborda uma das questões cruciais dos centros urbanos, qual seja, a problemática referente ao destino final dos
resíduos sólidos. Os autores tomam a cidade de Parnaíba como exemplo para entender e analisar as
atribuições da sociedade civil na administração desses resíduos.
OCUPAÇÕES URBANAS EM TERESINA NO CONTEXTO DA LUTA POR MORADIA: O CASO DA
VILA IRMÃ DULCE, de Ângela Oliveira Vieira e Antônio Cardoso Façanha, trazem a luta por moradia, presente
no processo de urbanização do Brasil, para se entender a produção do espaço urbano na capital do Piauí.
ESTUDO DO MEIO - PAISAGEM, SERTÃO E PATATIVA DO ASSARÉ - INSTALAÇÃO
GEOGRÁFICA, de Emerson Ribeiro, se ampara na poesia de Patativa do Assaré, reconhecido como um dos
maiores poetas populares do Brasil, para fundamentar teoricamente a construção de uma prática pedagógica
voltada criticamente para o estudo da paisagem.
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TERRITÓRIO E REGIÃO: PARADIGMAS, CONTINUIDADES E RUPTURAS NA CONSTITUIÇÃO
DOS CONCEITOS NA GEOGRAFIA E EM SEU ENSINO, de Lucas Labigalini Fuini e Márcia Cristina de Oliveira
Mello, disserta sobre conceitos da ciência geográfica, principalmente território e região, e sua aplicabilidade no
ensino.
DINÂMICA POPULACIONAL E FORÇA DE TRABALHO NO CONTEXTO DA REGIÃO
METROPOLITANA DE FORTALEZA: DESAFIOS DE UMA PESQUISA, de Zenilde Baima Amora e Cristiane
Ferreira de Souza França, analisa o mundo do trabalho se pautando no crescimento simultâneo da formalidade
e da informalidade registrado nos últimos anos na Região Metropolitana de Fortaleza.
A DINÂMICA ESPACIAL DAS ÁREAS VERDES URBANAS NO MUNICIPIO DE NAMPULA
(MOÇAMBIQUE), de Reginaldo Rodrigues Moreno Muacuveia e William Rodrigues Ferreira, examina a
apropriação feita pelo comércio informal de áreas arborizadas, cuja finalidade seria o embelezamento e o lazer.
O estudo mostra que as áreas verdes foram transformadas em espaços de venda de mercadorias.
O PROGRAMA “MINHA CASA, MINHA VIDA” E AS TRANSFORMAÇÕES NO SETOR IMOBILIÁRIO
DA CIDADE DE RUSSAS – CEARÁ, de José Natanael Nunes Pereira de Lima e João César Abreu de Oliveira
Filho, trata da produção do espaço urbano, por meio da intervenção do Estado, a partir do impacto do programa
Minha Casa Minha Vida na cidade de Russas (CE).
PARÂMETROS MORFOMÉTRICOS LINEARES E ZONAIS APLICADOS A UM SEGMENTO DO
MÉDIO CURSO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PACOTI-CE, de Pedro Henrique Balduino de Queiroz,
Andrea Bezerra Crispim Juliana Maria Oliveira Silva e Marta Celina Linhares Sales é consequência de um
estudo sobre o Rio Pacoti, utilizando-se de procedimentos metodológicos cujos resultados favorecem o
planejamento de ações sócio-ambientais, visto que se produziu dados concernentes à dinâmica da paisagem,
considerando processos ambientais diversos.
Os geógrafos Régis Brito e Wellington Galvão nos falam poeticamente do lugar, um dos conceitos mais
importantes da Geografia, bem como, dos sentimentos de sonho, frustração e esperança que os lugares
despertam aqui e além.
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