8
OLIVEIRA, Tiago Mendes de. Sapere Aude! Dez Anos de Ciência.

SAPERE AUDE! DEZ ANOS DE CIÊNCIA

A Revista Brasileira de Gestão e
Engenharia | RBGE | ISSN 2237-1664

Tiago Mendes de Oliveira1
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Não se pode escusar, no entanto, de
agradecer a todas as pessoas que confiaram
no trabalho desenvolvido, seja submetendo
os resultados de suas pesquisas, seja
avaliando e sugerindo melhorias ou como
leitor/a.
Manter uma revista científica, sobretudo
no interior do País, não é uma tarefa fácil,
mas inspirados pelo entendimento de que a
ciência

é

fundamental

para

o

desenvolvimento, acreditamos que, nestes
dez

anos,

tivemos a

oportunidade

de

colaborar com a divulgação do conhecimento,
da educação e da cultura.
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Inspira-nos o adágio latino sapere aude,
que, entre outras traduções, significa "atrevase a conhecer", "ouse saber". E assim,
encerramos este ciclo para começarmos
outro, na busca de mais uma década
dialogando com grandes pesquisadores/as
do Brasil, em uma recíproca aprendizagem.
Encerramos com um trecho de um
poema de Castro Alves, grande escritor
brasileiro do século XIX, que traduz de forma
brilhante a importância da leitura e do saber:

Por isso na impaciência
Desta sede de saber,
Como as aves do deserto –
As almas buscam beber...
Oh! Bendito o que semeia
Livros... livros à mão cheia...
E manda o povo pensar!
O livro caindo n’alma
É germe – que faz a palma,
É chuva – que faz o mar.
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