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Apresentação 
 
 A Revista Acesso Livre chega ao seu terceiro número, cada vez mais forte, 

contando com mais contribuições de autores e se mantendo no rumo planejado, que é o 

de tocar em questões fundamentais de nossa sociedade. Mais uma vez cumprimos o 

objetivo de fomentar um debate necessário, desta vez sobre a situação atual das 

instituições públicas brasileiras. Democraticamente, abrimos espaço para a voz de todos 

que desejam contribuir nesta discussão, sejam trabalhadores, estudantes, professores; 

enfim, qualquer pessoa que pretenda colaborar com suas ideias, conhecimento e bons 

argumentos. 

 Convém lembrar, mais uma vez, que a Revista Acesso Livre se constitui em um 

espaço democrático que alia a militância dos movimentos sociais com o pensamento 

acadêmico, pois enxergamos que a distância entre o que se pensa na Academia e a ação 

nas ruas deve ser a menor possível. A cada número nos engajamos para que a revista 

não se torne um mero depositário de textos, mas seja realmente uma reunião de artigos 

que tragam curiosidades, análises críticas, proposições e ideias novas que sejam 

positivas para o esclarecimento, a informação e a formação de nossos leitores. 

 Orgulhosos da grande qualidade de nosso terceiro número, agradecemos o 

esforço de cada componente de nosso Conselho Editorial, que se engajou em produzir 

um material de qualidade, trabalhando para que as ideias saíssem das cabeças e se 

concretizassem no papel. Nossos préstimos também para o Conselho Consultivo de 

primeira qualidade de nossa revista, com professores de universidades do Brasil inteiro 

e, alguns, do exterior, que contribuíram com a revisão dos artigos, fazendo comentários 

e sugestões que foram de grande utilidade a nós e aos autores. E, finalmente, nosso 

agradecimento aos autores, que enviaram ótimos textos e, assim, tornaram possível mais 

um número da revista. 

 Este terceiro número tem como tema “Instituições públicas do Brasil atual”, 

além de contar com dois artigos de tema livre. Os textos tocam fundo em questões 

centrais da nossa sociedade atual: a terceirização e o alijamento de direitos conquistados 

com muita luta pelo trabalhador ao longo da História; a fragilidade e inoperância de 

nosso sistema de saúde pública; a ofensiva contra o direito de greve – que é a principal 

arma do trabalhador para pressionar por melhores condições de trabalho e salários 

dignos; a importância dos arquivos para preservar a memória e a história do país, bem 
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como de zelar pela transparência e bom funcionamento das instituições públicas; além 

de outros temas de enorme relevância e bastante atuais. 

 Dessa forma, concluímos nossa meta de trazer para o debate a importância das 

instituições públicas para bom funcionamento do país e para o desenvolvimento social. 

Tais instituições, algumas vezes vistas de forma até pejorativa pelo grande público, se 

bem geridas podem trazer grandes benefícios para a sociedade, caso as pessoas que as 

dirigem se engajem verdadeiramente no bem-estar de seu corpo funcional, no 

atendimento de qualidade ao público e exerçam suas funções sem apego a seus cargos. 

 É essencial que as instituições públicas não sejam geridas de modo a beneficiar 

somente determinados grupos sociais, se tornarem cabides de emprego ou tomadas de 

forma parasitária por pequenos círculos de pessoas que as comandam de forma 

autoritária e visando simplesmente o progresso pessoal. O desapego à coisa pública é 

algo fundamental. As instituições públicas, como o próprio nome sugere, devem ser 

vistas como propriedades de todos, prezando pelo bem de todo cidadão, e prestando à 

sociedade os serviços e a assistência que ela merece. Não como um favor, mas como 

uma obrigação. 

 Felizes por, a cada número, estarmos ampliando o público leitor, recebendo mais 

textos e estreitando parcerias, desejamos a todos uma boa leitura. Mais uma vez 

agradecemos a todos que, de alguma forma, trabalharam para que o terceiro número da 

Revista Acesso Livre se concretizasse. 

 Deliciem-se com nossos artigos. 

 

 Thiago Cavaliere Mourelle 

 Membro do Conselho Editorial e editor assistente da Revista Acesso Livre. 

 


