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APRESENTAÇÃO

A Revista Geotemas, enquanto um canal de disseminação do conhecimento
científico, trilha caminhos em busca do conhecimento interdisciplinar entre a Geografia
e outras áreas.
Nesta edição encontram-se relacionados 07 artigos com temáticas variadas,
oriundos de trabalhos submetidos ao evento comemorativo aos dez anos do Curso de
Geografia do Campus Avançado Profa. Maria Elisa de Albuquerque Maia (CAMEAM).
Durante esse tempo, o Curso de Geografia cresceu em termos de qualidade, firmando
parcerias acadêmicas e promovendo a disseminação geográfico-científica bem como
qualificando profissionais para o mercado de trabalho nos municípios inseridos na
região do Alto Oeste Potiguar, além de municípios circunvizinhos do estado do Ceará.
No artigo de Franciclézia de Souza Barreto Silva “O ser vendedor no comércio
de rua em Pau dos Ferros/RN: expressões da informalidade na via pública”, a autora faz
uma discussão sobre as atividades econômicas informais que se desenvolvem nas ruas
dessa cidade, responsável pela geração de renda para aqueles que não têm empregos
formais.
No artigo seguinte, “Economia solidária em Portalegre - RN: as experiências do
Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural - PAPP e Programa de Combate à
Pobreza Rural – PCPR, Ana Valéria Marques Barros e Boanerges de Freitas Barreto
Filho discutem a importância de dois projetos financiados pelos programas PAPP e
PCPR, implantados no município de Portalegre – RN.
A “Análise geoambiental integrada da sub-bacia hidrográfica do riacho Santana,
como subsidio ao planejamento ambiental), dos autores Laerton Bernardino da Costa,
Fabio Souza e Silva da Cunha e Ernane Cortez Lima, apresenta um estudo das unidades
geoambientais de um riacho localizado na região do Alto Oeste potiguar.
O artigo “O apetite voraz dos chineses pelo Brasil: uma oportunidade de
desenvolvimento?, de Renata Jane Gomes Sarmento e José Elesbão Almeida, apresenta
uma discussão sobre como a economia chinesa que cresceu em função reformas na sua
economia e de sua abertura para outros mercados.
No artigo “A origem do latifúndio e as consequências de sua consolidação” de
José Ismael da Silva, Josefa Eliane de Aquino e Cícero Nilton Moreira da Silva, os
autores discute-se a questão agrária brasileira tendo como viés a formação da estrutura
fundiária existente em nosso país, com reflexo nos graves problemas existentes no
campo.
O artigo “A prática da interdisciplinaridade no ensino de Geografia”, dos
autores Cleanto Fernandes de Souza, Jesiel Everson Alves Ribeiro e Larissa da Silva
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Ferreira Alves, discute a interdisciplinaridade como caminho possível no processo
ensino-aprendizagem da Geografia.
“Desenvolvimento e urbanização: a rede urbana potiguar sob a ótica dos
REGICS”, de Joseney Rodrigues de Queiroz Dantas e Maria do Livramento Miranda
Clementino, os autores tecem considerações sobre a formação de rede urbana e funções
de algumas cidades no cenário norte-rio-grandense.
Esperamos que os leitores se deleitem com estes artigos e, a partir de sua leitura,
haja debates e discussões sobre os temas aqui expostos, na esperança de que a ao
completar mais dez anos do Curso de Geografia, a revista Geotemas esteja em pleno
fôlego e com qualis mais qualificado na área da Geografia e afins.
Boa leitura.
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