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Areeleição é a grande oportunidade de corrigir erros e 
apontar novos caminhos que se distanciem dos escân-

dalos de corrupção e que acenem para o crescimento eco-
nômico, a dinamização da economia por meio da redução 
da taxa de juros e a geração de empregos, a potencializa-
ção das políticas de inclusão social, a reforma política que 
iniba a promiscuidade partidária da classe política e a re-
forma tributária por meio da redução da carga de impos-
tos que asfixia os empreendimentos empresariais. Nesse rol 
de pendências inclui-se a necessidade do fortalecimento 
de um Estado laico que possibilite o enfrentamento aber-
to, sob a ótica do interesse da cidadania, de três questões 
fundamentais prejudicadas pelo lobby das igrejas cristãs, a 
saber: a) as pesquisas com células-troco, especificamente 
com embriões, b) uma abordagem realista do aborto sob a 
ótica das políticas de saúde pública, e c) a união civil de 
pessoas do mesmo sexo, decorrente do princípio constitu-
cional da igualdade perante a lei. 

São inúmeros os desafios que existem pela frente. Sem 
medo de errar, apostar numa educação básica pública, gra-
tuita, inclusiva e de qualidade para todos é o maior deles. 
A educação é a base de tudo. A saúde coletiva, a promoção 
da saúde, a prevenção de agravos tem no seu cerne a edu-
cação. No entanto, os dados existentes nessa área são cada 
vez mais alarmantes e preocupantes. Sem dúvida alguma 
houve avanços, mas o gigantismo continental do nosso país 
sufoca e elimina qualquer comemoração. Estamos falando 
de mais de 40 milhões de brasileiros em situação de pobre-
za, fazemos referência ao fato de somente 26% da popu-
lação brasileira, na faixa de 15 a 64 anos de idade, terem 
domínio pleno das habilidades de leitura e escrita, sendo 
11,1 % da população analfabeta. 

O universo da educação brasileira é realmente comple-
xo e os desafios aumentam se focamos suas especificidades, 
seja na educação indígena, na educação de crianças e jo-
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vens portadoras de necessidades educacionais especiais, na 
educação de jovens e adultos, na educação científica e/ou 
na educação para a diversidade. Mais complexa é ainda a 
educação superior estatal diante da sua insustentabilidade 
financeira e das incoerências e inconsistências que existem 
no seu desenho e operacionalização. Nesse sentido, abordar 
questões chaves como a diversificação das fontes de finan-
ciamento das universidades estatais, por meio do pagamento 
de mensalidades, e a criação de uma nova política de re-
cursos humanos, pautada em critérios de produtividade, são 
questões que devem fazer parte da agenda pública educacio-
nal. Contudo, embora um grande desafio dessa agenda seja 
a aprovação e implementação do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB), acredita-se 
que o maior desafio está não somente em dispor de mais re-
cursos públicos estatais do governo federal para a educação, 
mas principalmente garantir que esses recursos sejam real-
mente utilizados lá na ponta, nos municípios. Infelizmente a 
corrupção está profundamente enraizada na classe política e 
na administração pública brasileira. Prova disso são os dados 
alarmantes do Ministério Público Federal, em termos da má 
utilização e desvios dos recursos públicos repassados pela 
união para os municípios. 

Sem dúvida alguma, o melhor antídoto contra os exces-
sos da classe política é a participação dos cidadãos nos as-
suntos públicos. A democracia não se encerra com um pro-
cesso eleitoral. Viver numa democracia significa fazer parte 
do debate público e dos mecanismos que influenciam as 
decisões políticas. Os avanços na área da inclusão social 
de diversos grupos de interesses da sociedade brasileira 
não foram resultados de políticas verticais, pelo contrário, 
foram frutos de muita pressão e mobilização social. Nesse 
sentido, desejamos ao leitor da revista Saúde Coletiva não 
somente boa leitura, mas também, e principalmente, bom 
início de governo.
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