
Política e dinheiro
ão por acaso este número abre-se sob o signo da interrogação, 
que remete a uma perplexidade bem atual: como salvar a política? 
As reflexões que alimentam o dossiê sobre política e dinheiro são

de várias ordens. Para construir uma legítima política democrática é 
necessária a vigência de partidos que não sejam meros rótulos ou soma de 
interesses, mas agremiações civis dotadas de valores e princípios coerentes. 
Não só. Faz-se preciso livrar a nação dos fantasmas de um passado colonial e 
escravista e, ao mesmo tempo, projetar um regime econômico que limite os 
abusos do capitalismo financeiro-rentista sem ceder ao estatismo dirigista. 
Equação complexa de várias incógnitas, cuja resolução não deve ser adiada 
indefinidamente. Política e dinheiro podem conluiar-se com resultados 
funestos, mas, diversamente, aliar-se com vistas ao bem comum, como se 
demonstra no artigo sobre gastos aplicados à melhora da saúde pública. 

O segundo dossiê explora exemplos de democracia participativa e de 
práticas culturais, bem como aprofunda o significado das lutas de grandes 
militantes pela justiça, Tiradentes e Luiz Gama. 

O terceiro conjunto inclui textos sobre ficção moderna (Mário de 
Andrade, Rubem Fonseca, Raduan Nassar), poesia (Drummond) e ficção 
romântica (Alencar). Ponto fora da curva, a crônica “A paixão de Jesus” 
revela um Machado de Assis que, apesar de agnóstico, soube debruçar-se 
com emoção e empatia sobre o drama do Calvário. 

No tópico das Resenhas são contempladas obras de José Murilo 
de Carvalho, Nise da Silveira e Machado de Assis, fechando com uma 
apreciação do marxismo universitário paulista. 

Em tempo. Os preparos para a publicação deste número já estavam em 
vias de conclusão quando recebemos a notícia do assassinato da vereadora 
pelo Rio de Janeiro, Marielle Franco. A essa intrépida defensora dos 
direitos humanos, socióloga e mestre em Administração Pública, a editoria 
de Estudos Avançados dedica esta edição.

Alfredo Bosi I  

I Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São 
Paulo/São Paulo, Brasil. 

N

10.5935/0103-4014.20180001


