Editorial
A Territorium Terram tem o prazer de disponibilizar aos seus leitores o seu primeiro
número. Desde o século XVII, as revistas científicas foram substituindo as cartas ou as
atas, também conhecidas como anais, das reuniões entre os investigadores e, se
constituindo no principal meio de divulgação científica. Digitalizada, a Territorium
Terram está na rede, podendo ser facilmente acessada e, assim socializar seu conteúdo,
sobretudo, preservar este conhecimento através do registro dos artigos, pré-avaliação
pelo editor, ou comissão editorial, pela avaliação de consultores e sugestão de
reformulações sugeridas segundo revisão linguística, seguindo os padrões de
formatação estabelecidos pela revista.
A linha editorial da revista eletrônica Territorium Terram prioriza a discussão
interdisciplinar do território a partir de resultados de pesquisas e reflexões teóricas e
empíricas sobre as diversas áreas temáticas da Geografia, além de relatos de
experiências pedagógicas e resenhas.
O primeiro artigo desta edição é da Professora Beatriz Pontes da Universidade Federal
do Rio Grande do Norte sobre os Patrimônios Históricos Culturais e sua conceituação
frente à nova legislação; o segundo artigo, uma contribuição da professora Fernanda
Padovesi, da Universidade de São Paulo, discute o espaço euclidiano e as novas
necessidades que o espaço relativo coloca para o ensino de cartografia e da geografia. O
professor Levon Boligian da Universidade Estadual Paulista que faz uma importante
leitura dos conteúdos nos livros didáticos de geografia e como a cartografia tem sido
abordada não como linguagem, mas como ilustração. Outro artigo é o da Professora
Zuleika, Instituto Federal de Educação do Mato Grosso e discute como as corporações
agroindustriais reorganizam o território. O professor Flamarion da Universidade federal
de Alfenas discute o problema da escala nas análises realizadas pelos estudos realizados
pela geografia agrária. Finalmente com a colaboração do Laboratório Costel da
Universidade de Rennes, França é apresentado aos leitores os impactos ambientais da
rodovia transpantaneira, Poconé, MTS.
A Geografia vem ampliando os limites de suas indagações, as fontes pelas quais se
apoia para refletir o espaço social e, principalmente, têm incorporado, apesar do
formalismo acadêmico, conceitos e epistemologias renovadoras, diálogos teóricos,
novos instrumentos.
A Territorium Terram ou “território da terra” está na rede eletrônica para explorar as
potencialidades que resultam deste novo meio, sobretudo, a participação social na
cidade geográfica.
Finalizando, gostaríamos de agradecer a todos que até o momento contribuíram para a
criação da Revista, principalmente, para que esta edição pudesse se materializar
eletronicamente, compartilhando conhecimento e experiência.
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