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NOTA  EDITORIAL

A questão urbana e regional no cenário nacional e internacional sobressai 
na pauta de discussões das ciências humanas e sociais na contemporaneidade. Na 
ciência geográfica esta se constitui em importante tema de pesquisa e abordagem 
desde a sua gênese. Nesse sentido, torna-se de fundamental importância que o 
geógrafo contemporâneo busque conhecer os processos socioespaciais relaciona-
dos à temática, de modo que auxilie na compreensão e explicação dos processos 
sociais, verificados nos espaços urbano e regional, buscando ser propositivo e 
provocativo quanto aos estudos e às ações que configuram e produzem o espaço 
geográfico contemporâneo. 

Na busca por contribuir com esse debate, o III Seminário Nacional e I Semi-
nário Internacional sobre o Papel do Geógrafo no Contexto Social Atual trouxeram 
para a pauta de discussões da ciência geográfica o tema em questão. O evento 
organizado em setembro de 2012, na cidade de Natal – Rio Grande do Norte, 
denominado III SPGEO e I SIPGEO, contou com a participação de mais de 200 
professores, pesquisadores e alunos universitários de cinco países da América, 
Europa e África. 

No contexto da temática-chave do evento, “A questão urbana e regional no 
cenário nacional e internacional”, os debates evidenciaram uma clara preocupação 
com as contradições que marcam a produção do espaço geográfico na comtempo-
raneidade, sobretudo, no que concerne a produção da cidade, geralmente marcada 
pela capacidade motora do modo capitalista de produção, pautada na maximização 
do lucro de determinados agentes, independentemente do que isto provoca às 
populações que ai vivem e trabalham.

Nesse sentido, foram apresentadas e problematizadas técnicas de pesquisas, 
além de terem sido expostos resultados destas, propiciando o intercâmbio de con-
hecimentos e a troca de experiências acadêmicas permeadas por debates teóricos 
que subsidiaram a explicação das realidades estudadas.

O evento foi promovido pelo Departamento de Geografia da Universidade 
Federal do Rio Grande do  Norte, por  meio  da  Coordenação  do Curso de 
Graduação em Geografia e do Programa de Pós-Graduação em Geografia, cujo 
apoio recebido do Centro de Ciências Humanas Letras e Artes e das Pró-Reitorias 
de: Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão foi de fundamental importância para 
efetivação da proposta.

Esta publicação é composta por textos norteadores das conferências e 
palestras proferidas no referido evento, contribuindo significativamente para a 
compreensão da questão urbana contemporânea numa abrangência e perspectiva 
multiescalar. 



6

Mercator, Fortaleza, v. 12, número especial (2)., p. 5-6, set. 2013.

Comissão Editorial

Tendo  em  vista  a  cooperação acadêmica existente entre a Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte e a Universidade Federal do Ceará, através 
de projetos de pesquisa e atividades de ensino e, considerando o intercâmbio 
de experiências entre os Programas de Pós-Graduação em Geografia de ambas 
universidades, através dos seus docentes, este número especial da MERCATOR 
corrobora com este processo, além de tornar acessível, de forma digital, os resul-
tados das discussões e pesquisas apresentadas durante o III SPGEO e SIPGEO.

Francisco Fransualdo de Azevedo


