EDITORIAL
A Revista GeoUECE do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Estadual
do Ceará (PropGeo/UECE), apresenta o volume 10, número 19, edição julho-dezembro de 2021. Neste
número, temos o prazer de tornar público um conjunto de dez artigos escritos por pesquisadoras e
pesquisadores, cujos recortes temáticos, espaciais e temporais dos artigos entrelaçam escalas no intuito
de apresentar a diversidade teórico metodológica da Geografia brasileira.
Num momento tão paradigmático para a humanidade (enfrentamento da pandemia global da
Covid-19), o ensino de Geografia ganha destaque nos trabalhos que são publicados nesta edição da
GeoUECE, seja a partir do estudo do meio articulado às atividades de consumo desenvolvidas nas
pequenas cidades, como também pelas propostas metodológicas vinculadas às aulas de campo e
formação de professores. Por fim, a relação entre a climatologia geográfica e suas aplicações ao estudo
da paisagem contemplando o ensino, finaliza o conjunto de artigos com o perfil temático evidenciado.
A escala das pequenas cidades e cidades centro regionais que articulam múltiplas escalas
continuam a fazer parte dos trabalhos que se preocuparam em analisar as dinâmicas geográficas por
intermédio das atividades econômicas, sejam elas industriais, comerciais, de serviços e novas práticas
de uso e ocupação do solo pela agricultura urbana.
Com um “olhar geográfico” crítico, a degradação ambiental é apresentada a partir de uma
discussão que articula produção urbana e economia política nos levando a compreender como as
dimensões do espaço estão articuladas e necessitam de uma análise global dos fenômenos.
Por fim e não menos importante, a economia e a política continuam sendo as dimensões
abordadas nos trabalhos que primaram por analisar as cidades a partir dos megaeventos esportivos na
escala mundial, como também a intensificação de práticas comerciais em metamorfose na escala da
metrópole.
Agradecemos aos envolvidos na edição deste número da Revista GeoUECE, de maneira especial
aos nossos pareceristas que realizam com dedicação a avaliação dos textos.
Boa leitura, saúde e resistências múltiplas!
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