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Escopo e objetivos 

Geograficidade é uma revista eletrônica do Grupo de Pesquisa Geografia 

Humanista Cultural, do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade Federal Fluminense. O grupo é interinstitucional e interdisciplinar, 

congregando pesquisadores de várias disciplinas e instituições do país. 

Em vista disso, Geograficidade é um periódico aberto à reflexão interdisciplinar 

em torno das abordagens humanistas e culturais, notadamente as inspiradas na 

fenomenologia. Partindo de uma concepção existencial do espaço, privilegia a 

diversidade de manifestações culturais e artísticas, valorizando abordagens 

cientificamente abertas. A pluralidade de conhecimentos e uma concepção 

experiencial do mundo vivido animam suas páginas, buscando a interface na 

pluralidade de concepções sobre o mundo, a geografia e o ser.  

Geograficidade, noção dardeliana que expressa a essência da relação homem-

meio, é revelada por paisagens, lugares, identidades e territorialidades manifestas e 

vividas na literatura, no cinema, na fotografia ou na vida cotidiana, a experiência. 

Artigos, ensaios, resenhas, traduções e pesquisas são bem-vindos. 

 

Primeira Chamada 

Para o primeiro número da revista, n.1, v.1, 1º Semestre de 2011, estamos 

recebendo artigos até o dia 28 de Fevereiro de 2011. Os originais deverão ser 

encaminhados exclusivamente por e-mail para geografiahumanista@yahoo.com.br. 

 

Normas 

Os originais devem ser encaminhados em arquivo .doc ou similar, formatados 

em papel tamanho A4, com 2,5 de margem de todos os lados, fonte Arial tamanho 11 

e espaçamento entrelinhas de 1,5. A primeira página deve apresentar o título em 

Negrito, seguido de seu correspondente em inglês, o nome completo do(s) autor(es), 

sua vinculação institucional e endereço de e-mail, um resumo (e correspondente em 

inglês) com 100 a 150 palavras e três a cinco palavras-chave (também acompanhadas 

de suas versões em inglês). As referências (somente as citadas no texto) devem vir no 

final, listadas em ordem alfabética, segundo as normas da ABNT. Ex. TUAN, Yi-Fu. 

Espaço e lugar: a perspectiva da experiência. (Trad. Lívia de Oliveira) São Paulo: Difel, 

1983. As figuras devem ser enviadas em arquivos separados, em formato .jpg ou 

equivalente, em boa resolução. Cada figura deve ter uma chamada no corpo do texto 

bem como a indicação do local de sua inserção, juntamente com o respectivo título e 

fonte. Os artigos originais (pesquisas ou ensaios) deverão ter entre 15 e 25 páginas 

numeradas, enquanto as resenhas de duas a cinco páginas. 
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Mais informações: http://geografiahumanista.wordpress.com/revista-geograficidade/. 


