A asserção incessante do conhecimento
“A investigação científica se inicia quando se descobre que os conhecimentos
existentes, originários quer das crenças do senso comum, das religiões ou da
mitologia, quer das teorias filosóficas ou científicas, são insuficientes e imponentes
para explicar os problemas e as dúvidas que surgem”

(KÖCHE, J. C.)

É com enorme prazer que convidamos todos para a 15ª edição da Revista
Observatorium, alcançando aqui seu quinto ano de vida. Uma edição para se comemorar
o fato alcançado com discussões dos mais variados temas.
Cientes dos infinitos problemas a serem enfrentados e do papel da ciência na
busca de soluções é que empenhamos em trazer temas que procurem respostas as
demandas da sociedade. Sabemos que o conhecimento é infinito, assim como os
problemas, dúvidas e inquietações da humanidade e somente através da investigação
incansável e dos questionamentos poderemos almejar uma nova realidade.
Vivemos uma crise ambiental de várias ordens, e partindo destas, visíveis aos
nossos olhos, nos deparamos com uma depreciação dos elementos básicos a nossa
sobrevivência, seja da água, do ar, do solo. Outro grande problema advém do
crescimento desordenado das cidades, criando novos paradigmas sociais, no qual damos
os primeiros passos para compreendê-los.
Esta edição é composta de sete artigos com discussões sobre impactos ambientais,
questões urbanas e comércio eletrônico, dois relatos de experiência sobre métodos de
ensino e uma resenha que traz reflexões sobre a sociedade de consumo. Produções que
refletem parcela dos temas e discussões contidos nesses cinco anos da Revista
Observatorium.
É com imensa satisfação que rematamos aqui o quinto ano da revista, com muita
energia e garra para dar embalo às novas contribuições à sociedade através de nossas
produções cientificas.

Tenham todos uma ótima leitura.

Carlos de Souza Novais
PET Geografia – Universidade Federal de Uberlândia
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