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EDITORIAL

Reginaldo Carmelo C. de Moraes *

Desde o início deste ano, Educação & Sociedade passa a estar dis-
ponível pela Web, a rede mundial de computadores, no seguinte endereço:

http://www.scielo.br

SciELO  - sigla equivalente a Scientific Electronic Library Online –
é uma biblioteca eletrônica mantida pela Fapesp – Fundação de Amparo
à Pesquisa do Estado de São Paulo,  em cooperação com a  Bireme – The
Latin American and Caribbean Center on Health Sciences Information.
Nesse endereço podem ser consultadas as melhores revistas científicas
do Brasil. As buscas podem ser feitas por vários caminhos – título, nome
do autor, número da revista, etc. E o leitor tem acesso não apenas aos su-
mários, mas também ao texto integral dos artigos.

 Nossa revista foi selecionada para figurar entre aquelas que cons-
tariam da biblioteca já nessa primeira fase de funcionamento pleno do
projeto. Desse modo, o leitor pode encontrar, inicialmente, os textos pu-
blicados desde o número 62. Posteriormente serão definidos prazos para
incorporação de números anteriores.

O projeto é sem dúvida atraente e  promissor, por um lado; audacio-
so, por outro. Desde logo, portanto, despertou muitas expectativas, muitas
perplexidades e mesmo alguns temores. Quanto ao primeiro aspecto, pode
ser sublinhado pelo simples fato de tornar possível a pesquisadores do país
e do exterior  o contato imediato com aquilo que de melhor e mais atual se
publica na ciência brasileira, facilitando, sem dúvida, o intercâmbio, a co-
laboração e a polêmica de que depende o avanço do conhecimento.
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 Quanto à audácia, basta lembrar que, ao franquear o acesso a um
“produto” anteriormente acessível apenas pela compra ou assinatura do
periódico, o projeto acentua o caráter de “bem público” assumido pela pro-
dução científica. Não há dúvida, portanto, que as respostas a esses dois
desafios do projeto –  promessa e  audácia – dependem do modo como
eles serão enfrentados pela comunidade voltada para a investigação cien-
tífica e pelos organismos nacionais que a sustentam. De qualquer modo,
tudo indica que com o projeto SciELO estamos num ponto em que as gran-
des questões relativas à produção, financiamento e circulação da pesqui-
sa científica estão cada vez mais no espaço que se abre à nossa frente - e
não naquele que deixamos para trás.

In Memoriam

O CEDES presta neste número sua homenagem à professora Maria
Felisminda (Mariazinha) de Rezende e Fusari, da Faculdade de Educação
da USP, que faleceu no dia 21 de abril deste ano. Sempre a lembraremos
como uma respeitada intelectual da área educacional, além de pessoa es-
timada por todos quantos com ela conviveram.

Seu aceite ao convite para participar do Conselho Editorial desta
Revista chegou-nos às vésperas do infortunado dia, o que nos impediu um
efetivo trabalho conjunto.


