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A

PRESENTAÇÃO

Nesta edição da Geotemas trazemos uma série de artigos associados às questões de
cunho geográfico relacionadas a importantes questões atuais, de qualidade de água, violência,
consumo e resíduos sólidos, desenvolvimento sustentável e sustentabilidade econômica,
saneamento básico em zonas rurais em comunidades quilombolas, fenomenologia e ciência
geográfica.
O primeiro artigo trata da avaliação espacial e temporal da qualidade da água do rio
Doce por meio da análise de parâmetros físicos e químicos e os elementos relacionados a
agricultura com agrotóxicos, resíduos líquidos de zonas urbanas e vias de tráfego próximas
aos canais de drenagem
O artigo seguinte discute a compreensão do fenômeno da violência estrutural a partir
do aumento das contradições socioespaciais decorrentes do modelo de globalização adotado
nas últimas décadas e as novas morfologias da exclusão. Concluindo que a violência, em sua
complexidade, deve ser abordada também se levando em consideração fatores como a cultura,
a economia e as relações sociais e políticas.
O terceiro artigo aborda a problemática dos resíduos sólidos urbanos na cidade de
Pau dos Ferros/RN, observando os aspectos espaciais, sociais e ambientais. Realidade que
evidencia a destinação inadequada de resíduos e constitui grande desafio para os gestores
municipais.
O quarto artigo traz uma visão da dinâmica do novo rural brasileiro e seus reflexos
nos brejos de altitude do estado da Paraíba. Nos municípios de Areia e Bananeiras em foco
são analisadas questões de urbanização, planos diretores, APPs e aspectos ambientais.
No artigo seguinte temos a discussão do desenvolvimento sustentável, ética e
sustentabilidade econômica mundial, sob o foco da dependência dos países subdesenvolvidos
diante dos países desenvolvidos e as desigualdades das trocas comerciais, perpetuando a
pobreza, a miséria e a degradação ambiental.
No sexto e no oitavo artigo são discutidos os problemas relacionados ao saneamento
básico em diferentes realidades de um mesmo contexto rural, aonde são feitas observações do
saneamento básico nas comunidades quilombolas do estado de Alagoas e sobre as
características do saneamento básico na zona rural de um município potiguar de Riacho de
Santana.
O sétimo artigo aborda a construção do pensamento fenomenológico baseado no
pensamento de alguns filósofos contribuintes à sua formação, destacando as principais
características da fenomenologia Husserliana tendo em vista que a sua abordagem é uma
discussão aprofundada da fenomenologia, enquanto base de renovação da ciência geográfica
que passou de puramente racionalista para a valorização da subjetividade dos fenômenos
espaciais, principalmente com a sua abordagem cultural.
O nono e último artigo trata questão dos resíduos sólidos no município de Mossoró e
da iniciativa da elaborar uma cartilha explicativa sobre o gerenciamento e descarte correto dos
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resíduos domésticos, utilizando a metodologia de pesquisa-ação, que associa a ação com a
atividade de pesquisa onde o participante é considerado sujeito ativo da pesquisa.
Neste ínterim, destacamos nesta edição o mosaico de perspectivas geográficas em
suas diversas faces e as dinâmicas múltiplas que são discutidas pelos autores e autoras nos
artigos aqui apresentados, na busca pelo entendimento e aprofundamento da perspectiva
geográfica apoiada em tantas outras bases científicas diretamente associadas.
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