
Editorial

C om este número, Estudos Avançados cumpre o sexto ano de
vida. Pareceu-nos oportuno que, ainda na esteira da temática
que marcou o V Centenário dos Descobrimentos, caberia diri-

gir um olhar mais atento para a situação atual desta Nossa América mal
egressa da chamada década perdida. Daí a compilação do dossiê sobre a
América Latina que se publica nestas páginas.

Se, por um lado, sempre é bom caminho partir da análise dos
dados, no caso, da realidade social concreta do continente (tal como o
fazem Anibal Quijano para a questão peruana e Kolhepp para a região
amazônica), por outro lado todo o conhecimento ganha em valor
quando aplicado ao projeto de transformar esse mesmo real no sentido
de humanizar as suas estruturas. Para este fim convergem as propostas
estratégicas amplas de Celso Furtado, de Eduardo Portella, do Programa
das Nações Unidas Para o Desenvolvimento e do Projeto Nacional de Soli-
dariedade já implantado pelo governo mexicano.

O objetivo comum é superar a pobreza na América Latina.

Na seção de artigos reunimos textos cujas questões nucleares vêm
sendo examinadas por grupos de estudos promovidos no âmbito do
IEA, como o de Biotecnologia, o de Assuntos Internacionais e a Cátedra
Jaime Cortesão voltada para a história dos descobrimentos portugueses
e do seu imaginário.



Devido à crescente elevação dos custos desta publicação, em virtude
de medidas que estão sendo tomadas, estamos empenhados em obter
apoio financeiro de instituições públicas e privadas. Respostas positivas
nesse sentido já nos foram dadas, como registramos na contracapa da
revista. Esperamos que outras instituições venham a contribuir para a
ampliação desse valioso apoio a Estudos Avançados.

Aos colaboradores de Estudos Avançados:

a) Estudos Avançados publica trabalhos sobre temas de cultura huma-
nística e cientifica; no processo de escolha das colaborações dá-se prioridade às
que envolvem áreas de pesquisa desenvolvidas no IEA.

b) Pede-se aos autores que façam acompanhar seus textos de resumos de
5 a 10 linhas (em português e inglês), bem como de um breve registro de sua
qualificação profissional.

c) Os conceitos emitidos nos artigos publicados pela revista são de exclu-
siva responsabilidade de seus autores.




