
Editorial

STUDOS AVANÇADOS está cumprindo 10 anos de vida. A revista, concebida
como órgão da instituição que lhe dá o nome, foi assumindo gradativamente
o caráter com que se apresenta hoje a seus leitores. Fazem parte desse cará-

ter dois traços definidores: o interesse interdisciplinar e a atenção voltada para os
problemas cruciais do povo brasileiro.

Quem percorrer o elenco dos dossiês editados nos últimos números (con-
sulte-se o final do volume) dar-se-á conta de que o fulcro temático de cada um
se identifica com o reconhecimento de carências básicas do nosso país: o
desequilíbrio regional agudo (dossiê Nordeste), a violência estrutural (dossiê
Direitos Humanos) e, neste 31º, a Questão Agrária.

A opção pela retomada de um desenvolvimento de cunho abertamente
social e ético exige, em primeiro lugar, o exame idôneo da realidade que se
deseja transformar. Daí, o cuidado do corpo editorial de informar-se escrupulo-
samente sobre os dados das situações em causa, expressos, no presente dossiê,
pela transcrição de resultados do Censo de assentamentos, trabalho que nos foi
facilitado graças à boa vontade da equipe montada para este fim junto à Univer-
sidade Nacional de Brasília. O mesmo critério de objetividade levou-nos a pu-
blicar textos de atores contrastantes ou, pelo menos, diferenciados, na fase atual
do drama da terra, de que o MST é, sem dúvida, o protagonista.

No cumprimento da sua vocação interdisciplinar, ESTUDOS AVANÇADOS  con-
tinua a acolher ensaios que franqueiam as divisões acadêmicas entre as discipli-
nas científicas e humanísticas.

Deixamos consignada uma palavra de agradecimento ao professor José de
Souza Martins e a João Pedro Stédile pelas substanciosas entrevistas que nos
concederam enfrentando temas polêmicos da vida e da cultura breasileira neste
final de século.

Nas páginas dedicadas à criação, ESTUDOS AVANÇADOS  homenageia o artis-
ta Fred Jordan reproduzindo alguns de seus admiráveis trabalhos gráficos.
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