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É com muita satisfação que conseguimos concluir mais um número da Revista
de Estudos Universitários, oferecendo aos nossos leitores e leitoras, um dossiê
sobre a Amazônia organizado pela professora da Universidade Federal do Acre e da
Universidade Federal de Pelotas, Karen Adami Rodrigues. Não são poucas as revistas
científicas nacionais e internacionais que têm publicado dossiês sobre o mesmo
tema. Ao optarmos pela Amazônia, o fizemos conscientes disso, mas queríamos
dar nossa colaboração, sem, no entanto, repetir autores, temas e opções teóricas
e metodológicas. Sendo assim, os leitores e leitoras encontrarão aqui artigos de
renomados pesquisadores, que nos orgulham com a sua colaboração e disponibilidade,
ao lado de jovens pesquisadores e outros com significativa produção, que trabalham
na região, ou em diferentes instituições nacionais e internacionais, a Amazônia como
temática. Ficamos muito gratos a todos os pesquisadores e pesquisadoras que nos
enviaram seus artigos para comporem o dossiê, o que não teria sido possível sem o
empenho de nossa colega e editora-convidada Karen Adami Rodrigues. O editorial
que ela escreveu mostra que é possível se fazer ciência com pertinência política,
social e ecológica e também com sensibilidade, responsabilidade e compromisso
pessoal. O dossiê nos mostra uma Amazônia para além das fronteiras geográficas e
limites impostos (e infelizmente acatados) pelos campos de conhecimento. Os onze
textos, em escala nano, nos mostram ideias, problemas, inquietações, sugestões,
dados, alternativas que por lá chegam, circulam e que, a partir da Amazônia, ganham
o espaço público, no Brasil e no mundo. Pesquisadores e pesquisadoras de diferentes
línguas, especializações e instituições aqui se encontram, se posicionam e nos
indagam. Suas questões não podem ser desconsideradas, muito menos negligenciadas
no atual momento histórico em que vivemos, no qual a Amazônia é um tema central.
Se como cidadãos e pesquisadores, brasileiros e planetários, queremos ter alguma
possibilidade de intervenção, não será com slogans e clichês que poderemos
apresentar alternativas, mas sim com muito estudo e debates de ideias, livres e
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democráticos, e muito, muito trabalho. Espero que a dedicação para que este dossiê
viesse a público seja recebida pelos leitores e leitoras como uma contribuição da
Revista de Estudos Universitários e da Universidade de Sorocaba a esse movimento.
Completam este número as entrevistas inéditas com o poeta Manoel de Barros e
com o filósofo Newton Aquiles von Zuben, realizadas pelo jovem pesquisador Antonio
Almeida da Silva, que de forma ousada e ficcional os colocou numa roda de tereré.
Contar com as presenças de um poeta com a nobreza de Manoel de Barros e de um
filósofo do porte de Newton Aquiles von Zuben e as respectivas colaborações com
Antonio Almeida da Silva (um mestre saído da Universidade de Sorocaba e atualmente
doutorando na Unicamp) nos enche de orgulho e testemunham nosso compromisso
científico e cultural.
Contamos também, mais uma vez, com nosso fiel colaborador suíço Albert von
Brunn, respeitado estudioso da obra de Milton Hatoum, que nos enviou um ensaio sobre
a obra “Cinzas do Norte”, apresentado anteriormente numa conferência na Europa.
O segundo ensaio segue a tendência “olhar do viajante” que estamos procurando
divulgar e, nesse caso, traz a contribuição de nossos colegas da Universidade Federal
do Paraná, Maria Rita de Assis César e André Duarte, sobre Cuba. Para concluir este
número da Revista de Estudos Universitários, apresentamos quatro resenhas de livros
recém-publicados no Brasil.
Comunico aos colegas que nos acompanham e nos apoiam que continuamos
empenhados em melhor qualificar e difundir a Revista de Estudos Universitários.
Neste semestre enviamos toda a documentação necessária ao Scielo e ao Redalyc
(México) e aguardamos os resultados para os primeiros meses do próximo ano. Fomos
informados de que em breve nossa revista estará disponível no Portal Capes-Periódicos
e que ela já pode ser acessada através do Latindex www.latindex.org (França), e
nos sítios: http://america.hypotheses.org (França) e www.environmental-education.
org (Itália).
Mais uma vez, em nome da equipe da Revista de Estudos Universitários, agradeço
a colaboração de todos e gostaria de registrar que sem o incansável trabalho e a
gentileza de Sonia Chebel, Vilma Franzoni, Silmara Silva e Lígia Conti, tudo seria
mais difícil. Boa leitura e meus votos de Feliz 2011.
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