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Carta dos Editores de
Revistas de Educação
A Revista Perspectiva do Centro de Ciências da Educação da
Universidade Federal de Santa Catarina promoveu nos dias 23 e
24 de outubro de 1985 o Seminário de Educação e Informação
Educacional. com apoio do CNPq, do qual participaram as revistas de educação abaixo relacionadas. com o objetivo, entre outros, de discutir e buscar soluções para os problemas referentes à
produção e difusão da informação educacional em forma impressa, especialmente os relacionados ao financiamento. à edi·
ção, à distribuição e à comercialização das revistas de educação.
buscando as condições para a efetiva democratização da informação educacional.
As discussões realizadas num clima de cooperação e solidariedade. permitiram constatar que as revistas, especialmente
as universitárias, enfrentam problemas comuns, sendo os mais
graves os de manutenção financeira das mesmas. Tais problemas
têm por conseqüência o fato de que as revistas não conseguem
atingir o público ao qual elas se destinam, ou seja, o professorado
em geral e particularmente o que atua nas escolas de 1C? e 2C?
graus da rede pública de ensino.
As Revistas representadas no Seminário decidiram:
- manifestar-se contra recente decisão (agosto de 1985) do
PROED (Programa deEstírnulo à Editoração). do MEC. de não
apoiar a publicação de traduções e de periódicos, medida esta
que está em flagrante contradição com o estimulo, por parte de
outros órgãos do MEC. da produção intelectual;
- buscar meios para a remuneração adequada do trabalho
de produção intelectual dos autores que colaboram com as revistas;
- estimular. entre as revistas. o intercâmbio de artigos e resenhas que, recebidos por qualquer delas, não puderam ser pelas
mesmas publicadas, por razões de tempo. espaço disponível ou
outras;
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- estimular a ampliação de assinaturas e vendas de todas as
revistas, através do intercâmbio de arquivos de assinantes, de
publicidade conjunta - seja em periódicos especializados ou
jornais, seja através de encartes nas próprias revistas - de montagem de stands_conjuntas em feiras de livros e eventos nacionais,
como a Conferência Brasileira d~ Educação, Reuni60 Anual da
SBPC e outros;
- promover novo encontro, com a participação do maior
número possível de Revistas de Educação, no mês de abril de
1986, em Campinas, sob a coordenação da Revista Educação e
Sociedade do CEPES, dos Cadernos de Pesquisa da Fundação
Carlos Chagas e da Revista da ANDE.
Além disso, as Revistas representadas no Seminário reivinaicaram:
- o apoio do Instituto Nacional do Livro e Secretarias Estaduais de Educação, para compra e distribuição de Revistas de
Educação às bibliotecas universitárias, públicas e da rede de
ensino de 10 e 2q graus;
- o efetivo apoio financeiro dos órgãos públicos: Ministério
de Educação, Ministério da Cultura, CNPq, FINEP, INEP, FNDE e
outros, para que possam continuar cumprindo seu papel social de
difusão da mais recente produção intelectual na área da educação.
CADERNOS DE PESQUISA - Fundação Carlos Chagas
EDUCAÇÃO BRASILEIRA - Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras - CRUB
EDUCAÇÃO EM DEBATE - Departamento de Educação do
Centro de Estudos Sociais Aplicados
daUFC
EDUCAÇÃO EM REVISTA - Faculdade de Educação da UFMG
EDUCAÇÃO E REALIDADE - Faculdade de Educação - UFRGS
EDUCAÇÃO E SOCIEDADE :-"- Centro de Estudos Educação e
Sociedade (CEDES) - UNICAMP
PERSPECTNA - Centro de Ciências da Educação - UFSC
REVISTA DA ANDE - Associação Nacional de Educação
REVISTA DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO - Universidade
Federal Fluminense
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