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Editorial

presente número de estudos avançados abre-se com a primeira 
parte de um dossiê interdisciplinar sobre Dilemas ambientais e fron- 
teiras do conhecimento. A complexidade desse conjunto revela-se

não só na variedade dos seus temas (clima, água, energia, consumo, terra, 
Amazônia), como na reflexão em torno de modos de pensar o contexto 
brasileiro que abraça cada um dos aspectos escolhidos. 

Temas específicos de Medicina são objeto do segundo dossiê: o 
histórico das práticas pioneiras dos cuidados paliativos e um panorama da 
geografia social do zika entre nós. 

Para o Brasil volta com a necessária urgência o olhar de estudiosos 
preocupados com a defesa do nosso patrimônio econômico e social. “Crise 
e projetos” abriga textos sobre o banco dos Brics, a Petrobras e o pré-sal, 
bem como a candente defesa da Lei da Ficha Limpa. 

Como sinal da dimensão transnacional de estudos avançados, o 
leitor encontrará uma tentativa de repensar a crise financeira americana 
desencadeada em 2008. 

Por fim, uma leitura original da biografia de Machado de Assis 
funcionário público (contador?) aclara uma das facetas menos conhecidas 
do nosso maior escritor.
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