
E ste número de Estudos Avançados está voltado principalmente
para o trato de assuntos internacionais. O leitor encontrará tex-
tos de interesse histórico bem circunscrito, como a conferência

de Alberto da Costa e Silva sobre as relações Brasil-África no século
XIX, ou o artigo bastante pontual de B. Rockman que acompanha os
ziguezagues da política norte-americana nas últimas quatro décadas. E,
ao lado destes, publicam-se ensaios de reflexão livre e, às vezes, ima-
ginosa, em torno de conceitos complexos como o de Deseuropa, tra-
balhado por um pensador original, Edgard Morin, que esteve no IEA
em 1993.

Ainda na esteira dos estudos provocados pelo V Centenário dos
descobrimentos, Eduardo Peñuela Cañizal sondou expressões plásticas
ameríndias que articulam uma visão do Velho pelo Novo Mundo. Deste
mesmo Novo Mundo, já agora velho pela carga de uma colonização
predatória, nos fala Jacques Chonchol, que foi ministro da Reforma
Agrária no Governo de Allende.

No campo epistemológico, os temas correspondentes são os da
globalização e da transdisciplinaridade. O projeto de saltar as fronteiras
das áreas clássicas do conhecimento aproxima os ensaios de Ianni, para
as ciências sociais, e Nilson Machado, para as matemáticas. Por outro
lado, Chartier e Arlindo Machado se debruçam sobre as técnicas mul-
tiformes da comunicação eletrônica. Não por acaso, a seção de Criação
é, desta vez, dedicada a um vídeo artístico.

Nas páginas finais, que espelham a vida do IEA, transcreve-se a
íntegra do discurso de posse proferido pelo seu novo diretor, o profes-
sor Umberto Giuseppe Cordani.
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Aos colaboradores de Estudos Avançados:

a) Estudos Avançados publica trabalhos sobre temas de cultura huma-
nística e científica; 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.


