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APRESENTAÇÃO
Adriana Dorfman

A presente edição do Boletim Gaúcho de Geografia retoma sua
periodicidade semestral, oferecendo aos seus leitores artigos, notas e
resenhas produzidos pela e para a comunidade geográfica, num diálogo
continuado.
Destacam-se neste número textos de Geografia Humana e Social,
abordando questões como a importância da aviação na constituição da
fronteira agrícola, no meticuloso e inovador trabalho de Fabrício Gallo.
Problemas de legislação territorial ligados ao destino dado ao lixo
produzido na Antártica são tratados no texto de Rogério M. Gandra.
Uma análise geopolítica e econômica nos é oferecida por Diego
Pautasso, ao abordar o desenvolvimento da Ásia do Pacífico. Eduardo
Marques Martins e Carla Hirt nos apresentam sua análise da
Oktoberfest em Santa Cruz do Sul, questionando o caráter
alegadamente tradicional da comemoração.
Artigos de cunho mais teórico abordam a interface entre Geografia
e Psicologia, contribuição de destacada originalidade de Rozalia
Brandão Torres, que se lança também à pesquisa empírica. O ensaio
Redes técnicas e globalização, escrito por Regina Bega em homenagem
à saudosa colega Vanda Ueda e apresentado no XXVIII Encontro
Estadual de Geografia é aqui registrado. A memória da Geografia no
Rio Grande do Sul também é consolidada com a publicação da nota de
Eduardo Schiavone Cardoso, relatando de forma interessante os
eventos ocorridos em Santa Maria há meio século, numa reunião
nacional da AGB. Por fim, Adriana Dorfman resenha três obras
recentemente lançadas em que se enfatizam conceitos como território
e territorialidade; paisagem, lugar e identidade, e onde se vislumbram
tendências da Geografia Brasileira.
Desejamos a todos uma leitura frutífera e aguardamos sua
contribuição para a construção orgânica e teórica da Geografia.
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