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NOTA EDITORIAL
É com grande satisfação que publicamos o novo número da REVISTA GEONORTE, DOSSIÊ TEMÁTICO Municípios do Amazonas: Parintins e o baixo Amazonas, V.10, N.35,2019.
O atual número da Revista Geonorte apresenta o primeiro Dossiê Temático, que tem como objetivo
publicar resultados das pesquisas desenvolvidas nos municípios do estado do Amazonas.
Com a prevalência do modelo de desenvolvimento estadual pautado no Polo Industrial de Manaus
gerando extrema concentração das atividades econômicas, prestação de serviços e por fim, da geração
de conhecimento científico na capital amazonense, olhares e interpretações acadêmicas sobre os
demais municípios interioranos do Amazonas foram sendo predominantemente gerados a partir da
metrópole. A presente publicação contribui para demonstrar a insipiente reversão dessa tendência de
produção do conhecimento, particularmente atrelada às interpretações da ciência geográfica sobre o
Baixo Amazonas e sua principal cidade, Parintins. Consta no presente dossiê, pesquisas realizadas por
estudantes que nasceram e estudaram nos interiores, frutos da recente interiorização das
Universidades Públicas UEA e UFAM. Graduados na Universidade do Estado do Amazonas, campus de
Parintins, sete jovens pesquisadores que aqui escrevem concluíram mestrado em Programas de PósGraduação na capital Manaus, com resultados apresentados nesta edição. Os professores Msc.
Arenilton Monteiro Serrão, Luís Fernando Belém da Costa, Valdilene Siqueira de Souza, Dilson Gomes
Nascimento, Rildo Oliveira Marques, Vilsélia de Souza Pires e Hugo Levy da Silva de Melo, filhos de
interiores, carregam com seus objetos de estudo parte das vivências e percepções que estiveram
submetidos, conferindo certa proximidade e intimidade às temáticas analisadas. Ensino em ambientes
ribeirinhos, pesca artesanal, produção de guaraná, Gemorfologia e Terras Caídas, Colônias Agrícolas e
ainda textos sobre a produção do espaço urbano, são os temas apresentados por esses pesquisadores.
Outros textos que completam o presente dossiê possuem autoria e coautoria de pesquisadores
renomados, também nascidos nos interiores, possuindo longa trajetória de pesquisas e vivências. Os
professores doutores José Aldemir de Oliveira, Manuel de Jesus Masulo da Cruz, José Camilo Ramos
de Souza, em parceria com os orientados supracitados, contribuem para construção desse novo
“olhar” advindo dos interiores. Outros dois pesquisadores manauaras com larga experiência em
pesquisas no baixo Amazonas, Pedro Rapozo e Juliana Araújo Alves apresentam relatos sobre a Gestão
de Territórios rurais. Por fim, o único não amazonense da coletânea (que vos escreve), reside em
Parintins há 10 anos trabalhando na unidade da UEA, e apresenta parte da pesquisa oriunda de tese
de doutorado relativa a sistemas territoriais enfatizando as tensões oriundas na atividade de pesca no
ambiente urbano. Agradecemos a todos os autores, cientes dessa nova empreitada que vai contra a
correnteza do rio em direção à capital, e que depois retorna aos interiores para continuidade da missão
partindo do baixo Amazonas, sub-região complexa e de extrema importância para o Estado.
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