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RESUMO 
 
Pretende-se analisar as lutas em defesa da saúde pública, 
estatal e contra a privatização, com ênfase nos Fóruns de 
Saúde e na Frente Nacional contra a Privatização da Saúde. 
Nos anos 2000, identifica-se no Brasil o ressurgimento de 
diversos movimentos sociais com a preocupação em articular 
as lutas face às condições precárias da população. A 
ampliação da privatização faz com que surjam novos 
mecanismos de luta. A Frente, composta por diversas 
entidades, tem como objetivo defender o SUS público e estatal 
no país. O desafio é ampliar a luta, fortalecendo a organização 
das classes subalternas, na defesa dos direitos.  
 
Palavras-chave: Saúde. Reforma Sanitária. Frente Nacional 
contra a Privatização da Saúde. 
 
ABSTRACT 
 
We intend to analyze the struggles in defense of public health, 
state and against privatization, with emphasis on Health 
Forums and the National Front Against Privatization of Health. 
In the 2000s, is identified in Brazil the resurgence of various 
social movements the concern to articulate the struggles 
against the poor conditions of the population. The expansion of 
privatization gives rise to new mechanisms to fight. The Front, 
made up of various entities, aims to defend the public SUS and 
state in the country. The challenge is to expand the fight, 
strengthening the organization of the lower classes, in 
defending the rights. 
 
Keywords: Health. Health Care Reform. National Front Against 
Privatization of Health. 
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1. INTRODUÇÃO 

O trabalho tem como objetivo destacar o papel da sociedade civil3 na defesa da 

Saúde, enfatizando a Frente Nacional contra a Privatização da Saúde e os Fóruns de Saúde 

como novas formas de resistência na saúde e novo espaço de participação popular, tendo 

como referencial os pressupostos preconizados no projeto de Reforma Sanitária brasileira 

dos anos 1980.  

Algumas categorias são fundamentais para a análise como a democracia, a 

participação social e o controle social. Em seguida, vai-se enfatizar os movimentos sociais e 

a luta por saúde a partir de meados dos anos setenta, ressaltando o movimento sanitário e, 

posteriormente, o refluxo das lutas a partir dos anos noventa. Em 2000, identifica-se o 

ressurgimento de diversos movimentos sociais. A mercantilização das políticas sociais faz 

com que surjam novos mecanismos de luta como a Frente Nacional contra a Privatização da 

Saúde e seus Fóruns de Saúde.      

 

2. DESENVOLVIMENTO 

2.1. Categorias fundamentais para a análise: democracia, participação social e 

controle social 

As categorias de democracia e participação social vão ser apresentadas com ênfase 

na perspectiva marxista4.  

A noção de democracia é concebida por diversos autores como um processo 

histórico e está relacionada à soberania popular. Nesta concepção, a democracia 

representativa é considerada uma vitória dos movimentos organizados da sociedade civil 

entretanto, é percebida como uma vitória parcial uma vez que na sociedade capitalista 

existe o domínio da classe capitalista, havendo um limite interno pois as principais decisões 

                                                           
3
 A concepção adotada de sociedade civil é na perspectiva gramsciana, sendo considerada como o 

espaço onde se organizam os interesses em confronto, sendo o lugar onde se tornam conscientes os 
conflitos e contradições. É na sociedade civil que se encontram os “aparelhos privados de 
hegemonia” que são os partidos de massa, os sindicatos, as diferentes associações, os movimentos 
sociais, ou seja, tudo que resulta de uma crescente socialização da política. A sociedade civil 
gramsciana nada tem a ver com o que hoje se chama de “terceiro setor”, pretensamente situado para 
além do Estado e do mercado. Esta nova concepção de sociedade civil que tem sido muito difundida 
é restrita, despolitizada e tem equívocos teóricos.  
4
 Entre os autores marxistas contemporâneos destacam-se: Gramsci, Lukács, Pietro Ingrao, Togliati, 

Poulantzas, Alan Wolfe. Entre os autores brasileiros: José Paulo Netto e Carlos Nelson Coutinho. 
Cabe ressaltar que essa discussão de democracia é mais enfatizada entre os autores gramscianos. 
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econômicas são tomadas pelo poder privado. Para Ingrao (1980), a democracia precisa ser 

ampliada, havendo necessidade de democracia direta, de base, articulada à democracia 

representativa para se concretizar a democracia progressiva, ou seja, a democracia de 

massas. Netto (1990) considera que a democracia de massas – com ampla participação 

social deve conjugar as instituições parlamentares e os sistemas partidários com uma rede 

de organizações de base: sindicatos, comissões de empresas, organizações profissionais e 

de bairro, movimentos sociais urbanos e rurais, democráticos. 

Coutinho (2000) considera a democracia um processo em construção, pois se 

aprofunda e combina reformas políticas com reformas sociais. O autor ressalta como 

alternativas a democracia limitada ou a democracia de massas. Especifica que, na 

concepção liberal, a democracia se reduz a rotatividade das elites no poder. Já, na 

concepção socialista, a democracia é compreendida como a incorporação de direitos civis, 

sociais, políticos e econômicos. O autor faz uma análise de sua concepção inicial de 

democracia como valor universal defendida em 1979. Explicita que as revisões e 

aprofundamentos correspondem não só aos atuais pontos de vista (referentes às questões 

de princípios), mas também a nova conjuntura. Vai utilizar o termo “democratização”, 

baseado em Lukács, para enfatizar que a democracia é um processo e não um estado. 

Considera que a democracia socialista não será a continuação direta da democracia liberal, 

impulsionada por condições sociais mais favoráveis. O processo de democratização poderá 

e deverá alcançar novos patamares no socialismo, pois deverão ser criados novos institutos 

políticos que não existem ou existem apenas embrionariamente5.  

 Em oposição aos autores de tradição marxista6, para os liberais a única forma 

possível de democracia é a democracia representativa. A origem da democracia 

representativa vem com Montesquieu que destaca a divisão dos poderes. O povo deve 

realizar, por meio de seus representantes, o que não pode fazer por si mesmo.  

Vianna (2009), ao mapear a produção acadêmica recente no Brasil sobre o tema da 

participação em saúde, sinaliza que a maior parte dos estudos analisados compreende a 

participação social como componente essencial para a preservação do direito universal à 

saúde, construção da cidadania e fortalecimento da sociedade civil, relacionando 

diretamente à concepção da participação como parte do processo de democratização do 

Estado. 

                                                           
5
 Coutinho (2000) ressalta, entretanto, que é um equívoco supor que este novo patamar do processo de democratização só 

possa se manifestar após a plena conquista do poder pelos trabalhadores. Considera que assim como as forças produtivas 
necessárias à criação de uma nova ordem econômico-social já começam a ser desenvolver no interior da sociedade 
capitalista, os elementos de uma nova democracia – a democracia de massas – já se esboçam e tomam corpo, em oposição 
aos interesses burgueses e aos pressupostos teóricos do liberalismo clássico, no seio dos regimes políticos democráticos 
ainda sob a hegemonia burguesa (Coutinho, 2000: 24-25).           
6
 A concepção de democracia, adotada pelas autoras deste artigo, está pautada na perspectiva marxista.  
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No debate atual sobre os mecanismos de controle social – Conselhos e Conferências 

- destacam-se algumas posições: os que consideram que estes espaços devem ser 

abandonados pelos movimentos sociais, por estarem totalmente capturados pelo Estado; os 

que defendem os conselhos como únicos espaços de luta para a conquista de mais poder 

dentro do Estado; e a posição que considera que tais espaços devem ser tensionados e 

ainda ocupados pelos movimentos sociais, apesar de reconhecer os seus limites em uma 

conjuntura de refluxo e cooptação de muitos desses7.  

Destaca-se que o controle social na perspectiva das classes subalternas tem limites 

no espaço dos conselhos. Não são espaços neutros, nem homogêneos, pois neles existe o 

embate de propostas divergentes para dar o rumo da política específica na direção dos 

interesses dos segmentos das classes dominantes ou das classes subalternas, lá 

representados. Isso quer dizer que o controle social é uma possibilidade neste espaço, a 

depender da correlação de forças dentro dos mesmos que, por sua vez, é resultante da 

correlação de forças existente no conjunto da sociedade civil. Um fator determinante para 

que, no âmbito dos Conselhos, haja algum controle social na perspectiva das classes 

subalternas é a articulação dos segmentos que a compõem em torno de um projeto comum 

para a sociedade a partir da construção de uma “vontade coletiva”, obtendo desta forma um 

posicionamento em bloco mais efetivo dentro dos mesmos, ampliando seu poder de 

intervenção (Correia, 2005).  

Correia (2004) ressalta como desafio atual o controle social das classes subalternas 

sobre as ações do Estado, para que se resista à redução dos gastos sociais, à privatização 

e mercantilização das políticas sociais. As questões colocadas para os conselhos em 

relação à participação e às dificuldades de funcionamento desses espaços na prática, têm 

apontado para análises que colocam em discussão a contraposição entre a luta institucional 

versus ação mobilizatória.  

Para Tatagiba (2002), apesar da riqueza deste debate, esta polarização traz como 

consequência a secundarização das estratégias de luta, quando o desafio atual é 

justamente fortalecê-las e articulá-las na direção de um projeto político mais amplo de 

democratização da relação Estado-Sociedade. Sendo assim, ações de natureza 

mobilizatória e de natureza institucional não são excludentes e sim complementares.  

Ressalta-se que os Fóruns e a Frente Nacional podem contribuir para o 

fortalecimento desses espaços institucionais com ações de politização, debate e pressão 

aos mecanismos de controle social, como será visto no item sobre a Frente.  

                                                           
7
 A análise dos conselhos está pautada no artigo de Bravo e Correia (2012).  
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2.2. Os movimentos sociais e as lutas na saúde 

No final dos anos 1970, com o processo de abertura política e, posteriormente, com 

a redemocratização do país, ocorreu na saúde um movimento significativo que contou com a 

participação de novos sujeitos sociais na discussão das condições de vida da população 

brasileira e com propostas governamentais apresentadas para o setor, o que contribuiu para 

um amplo debate. A saúde passou a assumir uma dimensão política, vinculada à 

democracia. Os sujeitos políticos que entraram em cena, postulando a democratização da 

saúde, em um período de luta contra a ditadura, foram: os estudantes; os professores 

universitários; os trabalhadores da saúde, defendendo questões como a melhoria da 

situação saúde e o fortalecimento do setor público; o movimento sanitário, tendo o Centro 

Brasileiro de Estudos e Saúde (CEBES) como mecanismo de difusão e ampliação do 

debate; os partidos políticos de oposição e os movimentos sociais urbanos (Bravo, 1996). 

Em 1986, acontece a 8ª Conferência Nacional de Saúde, o marco mais importante na 

história da política pública de saúde neste país, que pode ser considerada como a Pré-

Constituinte da Saúde. Esta Conferência, sendo a primeira com participação popular, contou 

com presença ampla de diversos segmentos da sociedade civil, desde as representações 

sindicais, conselhos, associações e federações nacionais de profissionais de saúde e 

movimentos sociais8.  

Toda esta movimentação foi articulada pelo Movimento Sanitário que elaborou a 

proposta da Reforma Sanitária brasileira que tem como característica central o 

fortalecimento do setor público, em oposição ao modelo de privilegiamento do setor privado 

(Oliveira & Teixeira, 1986) – implantado no período da ditadura do grande capital (1964 a 

1974) – bem como, a politização da saúde com o objetivo de aprofundar a consciência 

sanitária e a análise da saúde no contexto mais amplo das desigualdades sociais, com o 

conceito de determinação social do processo saúde e doença.   

Nos anos 1990, assistiu-se o redirecionamento do papel do Estado, influenciado pela 

Política de Ajuste Neoliberal e é gestada pelo capital a “cultura política da crise” (Mota, 

1995). Essa estratégia busca adesão dos trabalhadores para viabilizar a “contrarreforma” do 

                                                           
8
 Com o tema “Democracia e Saúde”, reuniu cerca de quatro mil e quinhentas pessoas - sendo mil 

delegados -, para discutir os rumos da saúde no país, a partir dos seguintes eixos temáticos: “Saúde 
como dever do Estado e direito do cidadão”, “Reformulação do Sistema Nacional de Saúde” e 
“Financiamento Setorial”. A 8ª Conferência Nacional de Saúde significou o momento de sedimentação 
do projeto da Reforma Sanitária brasileira, expresso no seu relatório final. 
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Estado9 e o desmonte dos mecanismos de proteção social, fragilizando a luta dos 

movimentos sociais por direitos.  

 O movimento sanitário, sujeito político fundamental na formulação do Projeto de 

Reforma Sanitária na década de 1980, ficou recuado a partir dos anos 1990. A inovação que 

ocorre nesta década é a criação dos conselhos de saúde que foram concebidos como 

mecanismos de democratização do poder na perspectiva de estabelecer novas bases de 

relação Estado-sociedade por meio da introdução de novos sujeitos políticos10. 

 Nesta conjuntura, de fragilização das lutas sociais, constata-se que as entidades da 

sociedade civil não conseguiram uma defesa da Seguridade Social e da Saúde em 

particular, com destaque para os movimentos sociais, sindical, partidos políticos e 

movimento sanitário (Bravo, 2006)11. 

O movimento sanitário, constituído de intelectuais da saúde e de alguns históricos 

que participaram de sua construção na década de 1980, não tem se articulado com os 

demais movimentos sociais, como ocorreu na sua origem. Identifica-se um pluralismo 

teórico, com a preocupação de utilizar abordagens não marxistas, o que tem influenciado 

nas suas posições políticas12 (Bravo & Menezes, 2011).     

A partir dos anos 2000, ressaltam-se algumas experiências organizativas no campo 

sindical13 e no campo dos movimentos sociais14, onde é possível afirmar que a conjuntura 

                                                           
9
 Utiliza-se o termo “contrarreforma”, pois as mesmas vão na direção de supressão de direitos 

enquanto as reformas têm sua origem nas lutas sociais e progressistas. Para maior aprofundamento, 
vide Behring (2003). As contrarreformas, implementadas a partir da segunda metade da década de 
1990, em consonância com as orientações do Banco Mundial (BM), estão ancoradas na necessidade 
de limitação das funções do Estado. Este deve desresponsabilizar-se da execução direta das 
políticas sociais. Suas funções devem ser de coordenar e financiar as políticas públicas e não mais 
executá-las. 
10

 Estes conselhos, entretanto, por terem sido implementados nos anos 1990, sofreram o impacto da 
desmobilização da sociedade, como já foi sinalizado. A despolitização da política cria obstáculos 
concretos aos projetos societários contestadores das relações capitalistas de produção e limita as 
possibilidades de mudanças aos marcos de um reformismo político (Neves, 2008).  
11

 Os Sindicatos, desde a década de 1980, têm privilegiado a empresa como interlocutora na defesa 
dos Planos de Saúde para os seus associados. O movimento popular também encontra dificuldade 
de mobilização e organização de uma agenda que contemple as Políticas Sociais. Suas lutas têm se 
concentrado nas reivindicações locais por políticas setorizadas. Os partidos de esquerda foram 
fundamentais na Constituição de 1988 e, na de década de 1990, não conseguiram formular uma 
agenda em defesa das políticas públicas e da saúde.  
12

 O movimento sanitário no seu início tinha como principal referência o pensamento gramsciano. 
Atualmente, percebe-se uma flexibilização de suas proposições, pautada nas possibilidades de ação 
face ao atual contexto brasileiro de financeirização do capital. A luta em defesa de outro projeto 
societário, tendo como horizonte a transição para o socialismo, aparece, na atualidade, de forma 
muito tênue (Bravo & Menezes, 2011).  
13

 Nesta direção, destaca-se como exemplo no campo sindical, os setores que romperam com a CUT 
(Central Única dos Trabalhadores) e que fundaram a CSP- Conlutas (Central Sindical e Popular) e a 
Intersindical (Instrumento de Luta e Organização da Classe Trabalhadora).  
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atual não é marcada apenas pelo refluxo. Aponta-se que “há movimentos, organizações e 

partidos orientados por um projeto classista que resistiram e resistem ao processo de 

cooptação, capitulação, passividade e conformismo” (Duriguetto, 2008, p. 62)15. 

É importante destacar que desde os primeiros meses do primeiro governo Dilma 

ficou visível a insatisfação de diversos grupos sociais ligados aos setores subalternos. 

Várias manifestações ocorreram pelo país16. 

Em 2012, ocorre a greve nacional dos professores universitários, com adesão de 

mais de cinquenta universidades e instituições de ensino. Uma das pautas importante foi 

contra a privatização dos hospitais universitários, ou seja, contra a Empresa Brasileira de 

Serviços Hospitalares (EBSERH)17.  

O ano de 2013, mais especificamente em junho, foi marcado pelas manifestações de 

massa e mobilizações do povo por mudanças estruturais, evidenciando um profundo 

descontentamento da população brasileira com as suas condições de vida18.  

Ressalta-se que estes atos continuaram em 20014, questionando os gastos públicos 

com a Copa do Mundo, a não garantia de direitos sociais, a violência policial e a repressão 

com relação às manifestações. Cabe destacar também as atividades, eventos e passeatas 

realizadas no mês de abril de 2014 contra os 50 anos do golpe militar empresarial de 1964.   

                                                                                                                                                                                     
14

 No campo dos movimentos sociais, Duriguetto (2008) enfatiza a presença de movimentos que vêm 
ativando a luta de classes nos marcos das contemporâneas condições de dominação e exploração, 
tais como os movimentos que compõem a Via Campesina - o Movimento dos Trabalhadores Sem 
Terra (MST), o Movimento de Mulheres Camponesas (MMC), o Movimento dos Atingidos por 
Barragem (MAB) - e o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST). 
15

 Com relação às organizações partidárias, ainda com limitações de impulsionar lutas de classe, tem-
se o PSOL (Partido do Socialismo e da Liberdade), o PSTU (Partido Socialista dos Trabalhadores 
Unificado), o PCB (Partido Comunista Brasileiro) e a Consulta Popular. Para análise dos partidos na 
realidade brasileira de hoje, ver Mattos (2009).  
16

 A dos estudantes e trabalhadores em protesto contra a elevação da passagem dos ônibus em 
várias cidades do Brasil; Fóruns Populares em todo país debatem a situação da saúde e da educação 
pública, organizando mobilizações contra o processo de privatização; Trabalhadores da construção 
civil reagem às condições de super exploração impostas pelas empreiteiras – empresas 
multinacionais – como a Odebrecht, Camargo Correa, Queiroz Galvão, Mendes Junior e outras – nas 
obras do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) que é um dos maiores programas de 
transferência de verbas públicas para as mãos do grande capital (Costa, 2011).  
17

 A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) foi criada pela Lei nº. 12.550, 
sancionada pela presidenta Dilma Rousseff, no dia 15 de dezembro de 2011, apesar da 14ª 
Conferência Nacional de Saúde ter questionado e votado contrário a proposta. A Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares, como prevê a proposta de Fundações Estatal de Direito Privado, poderá 
contratar funcionários por CLT e por contrato temporário de até dois anos, podendo ser renovado por 
mais três anos, acabando com a estabilidade e implementando a lógica da rotatividade, típica do 
setor privado, comprometendo a continuidade e qualidade do atendimento. Está previsto também a 
criação de previdência privada para os seus funcionários. 
18

 Não é objetivo deste artigo aprofundar essa questão, mas apenas pontuá-la.   

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12550.htm
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Na saúde ressaltam-se como movimentos contra hegemônicos: a Frente Nacional 

contra a Privatização da Saúde e os Fóruns de Saúde que serão abordados no item a 

seguir. 

 

2.3. A Frente Nacional contra a Privatização da Saúde: desafios na atualidade19 

Em meados dos anos 2000, foram criados e/ou estimulados outros mecanismos de 

participação para fortalecer a luta por saúde, considerada como melhores condições de vida 

e de trabalho.  

Ressalta-se como significativo os Fóruns de Saúde existentes em diversos estados 

brasileiros e a Frente Nacional contra a Privatização da Saúde, criada em 201020.  

A Frente surge com o objetivo de defender o SUS universal, público, 100% estatal, 

sob a administração direta do Estado, e lutar contra a privatização da saúde e pela Reforma 

Sanitária formulada nos anos de 1980. É composta por diversas entidades, movimentos 

sociais, fóruns de saúde, centrais sindicais, sindicatos, partidos políticos e projetos 

universitários. 

Os Fóruns da Saúde existentes em diversos estados e municípios21 e a Frente 

Nacional contra a Privatização da Saúde têm se constituído em espaços de controle 

democrático na perspectiva das classes subalternas, na medida em que tem apontado como 

desafio estratégico resistir aos interesses do capital dentro do SUS, ou seja, a saúde como 

mercadoria e fonte de lucro, “coração do capitalismo”, e denunciar os interesses do capital 

que dilaceram o SUS, em nome da defesa do SUS. São espaços que congregam setores da 

esquerda, sendo uma frente anticapitalista. 

Isto não quer dizer que os espaços dos Conselhos e Conferências devam ser 

abandonados como espaços de lutas e disputas de propostas para dar a direção da política 

de saúde. Eles podem ser tensionados e ocupados pelos próprios Fóruns de Saúde e 

movimentos sociais como “trincheiras” de lutas, na “guerra de posição” vinculada a um 

projeto de classe. 

A perspectiva da Frente é fortalecer as lutas contra a privatização nos estados e 

municípios, articulando e aprofundando-as em nível nacional. Os Fóruns também têm se 

posicionado em defesa da qualidade dos serviços ofertados pelo SUS. Estes têm um grande 

desafio na construção de uma nova hegemonia no campo da saúde que reafirme o caráter 

                                                           
19

 Este item baseia-se no artigo de Bravo e Correia (2012).  
20

 A Frente nasceu da articulação dos Fóruns de Saúde dos estados de Alagoas, Paraná, Rio de 
Janeiro, São Paulo e do município de Londrina.  
21

 A partir de 2011, foram ampliando Fóruns em diversos Estados Brasileiros. Atualmente, conta-se 
com vinte Fóruns Estaduais e no Distrito Federal e dezesseis municipais. 
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público e estatal da saúde e o seu valor de uso, resistindo à sua utilização como mercadoria 

e fonte de lucro, perante a força dos “aparelhos privados de hegemonia” a serviço da 

reprodução dos valores e concepções de mundo da classe dominante que naturalizam as 

desigualdades sociais, despolitizam as expressões da questão social e criminalizam as 

reações dos movimentos sociais à devastadora destruição dos direitos sociais22.  

As estratégias dos Fóruns e Frente para construção de uma nova hegemonia na 

saúde retoma o alicerce da Reforma Sanitária proposta nos anos de 1980 - saúde não é 

mercadoria - avançando no sentido da defesa da estatização da saúde e têm se dado de 

forma articulada no campo jurídico23, no âmbito do parlamento24, no conjunto da 

sociedade25, nas ruas26, no controle democrático do controle social27, no âmbito da 

formação28, nos meios de comunicação/opinião pública29.  

                                                           
22

 A Frente já realizou quatro seminários: o 1º no Rio de Janeiro, em 2010; o 2º ocorreu em São 
Paulo, em 2011; o 3º em Maceió/Alagoas, em 2012 e o 4º Seminário ocorreu em Santa Catarina, em 
junho de 2013. O 5º Seminário está programado para acontecer em março de 2015, no Rio de 
Janeiro. 
23

 No campo jurídico, a Frente e os Fóruns têm atuado através de ações civis públicas, Ação Direta 
de Inconstitucionalidade contra as leis municipais e estaduais e contra as suas implementações. 
24

 No âmbito do parlamento, os Fóruns têm articulado nos estados com parlamentares na tentativa de 
impedir a aprovação dos Projetos de Lei nas Câmaras de Vereadores e nas Assembleias 
Legislativas. 
25

 É necessário inserir o debate da privatização no conjunto da sociedade, mostrando o quanto de 
prejuízo este processo tem trazido aos trabalhadores e usuários do SUS, constitui-se em um grande 
desafio. Diante dos problemas existentes no SUS - falta de acesso aos serviços de saúde em todos 
os níveis da assistência e relacionados à baixa qualidade dos serviços prestados, gerados pelo 
sucateamento da rede pública com falta de pessoal, infraestrutura e insumos necessários para os 
procedimentos mais elementares – o modelo de gestão do SUS é apresentado como o “vilão”, como 
o problema a ser solucionado através de sua “modernização”, em que a gestão por entidades 
privadas seria a saída. A propaganda da eficiência do setor privado associada aos problemas 
enfrentados pelo SUS hoje estimulam ao “consentimento ativo” de muitos trabalhadores e usuários ao 
projeto privatista da saúde. Daí a importância de fazer este debate no conjunto da sociedade.  
26

 As lutas dos Fóruns e da Frente também têm se dado nas ruas, com caminhadas, atos públicos 
com paródias, palavras de ordem, denúncias das irregularidades e ineficiências das unidades de 
saúde administradas por OSs e Fundações. O dia mundial da saúde tem sido uma referência para 
manifestações simultâneas nos estados. A Frente tem participado das Marchas dos Servidores 
Públicos; dos Atos do Dia Mundial da Saúde; da Luta Antimanicomial; do Dia Internacional de Luta 
das Mulheres; do Dia do Trabalhador, do Grito dos Excluídos; das Jornadas de Junho e Julho de 
2013 e de seus desdobramentos em 2014. 
27

 A atuação dos Fóruns e Frente tem se dado também no controle democrático do controle social, ou 
seja, através da pressão sobre os mecanismos institucionais de controle social – Conselhos e 
Conferências – para que se posicionem contra os novos modelos de gestão. Nesta árdua luta tem 
conseguido aprovar em algumas conferências municipais e estaduais moções de repúdio à 
privatização, além de conquistar e mobilizar participantes para a luta e organização coletiva

. 
Um 

exemplo foi a participação de forma organizada e atuante dos integrantes da Frente Nacional contra a 
Privatização da Saúde na 14ª Conferência Nacional de Saúde. Durante toda Conferência

 
houve uma 

dura disputa política entre  os defensores do SUS público e sob a administração direta do Estado e 
os que defendem os novos modelos de gestão privatizantes. Esta Frente obteve uma grande vitória 
com as propostas aprovadas durante esta Conferência: os delegados rejeitaram todas as formas de 
privatização da saúde: Organizações Sociais (OSs), Fundações Estatais de Direito Privado, 
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs), Empresa Brasileira de Serviços 
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Os Fóruns e a Frente estiveram presentes nas manifestações que ocorreram a partir 

de junho de 2013 e divulgou duas notas: “Ir para as ruas e se  manifestar faz bem à saúde” 

e “Saúde que defendemos”. Nesta última nota, a Frente problematiza as propostas 

apresentadas pela presidente Dilma com relação à Saúde que não enfrentam à 

determinação social do processo saúde-doença, rebaixa a pauta da saúde à lógica 

incrementalista e assistencial, e reitera o modelo médico-centrado e a privatização. Tal nota 

questiona também o Programa Mais Médicos apresentado pelo governo.  

 

3. CONCLUSÃO 

Duas questões cruciais nas lutas da Frente Nacional que retomam a essência do 

Movimento da Reforma Sanitária dos anos 1980 têm sido diminuída ou mesmo negada para 

os que têm falado em nome da Reforma Sanitária Brasileira. A primeira é a retomada da 

mesma luta que mobilizou o Movimento da Reforma Sanitária, a luta contra a privatização, 

ou seja, a negação da saúde como mercadoria e fonte de lucro e a defesa intransigente da 

saúde pública. A segunda é a concepção de saúde relacionada a determinação social do 

processo saúde e doença. Foi o entendimento do processo mais amplo em que está imersa 

a referida determinação, associada ao desenvolvimento das forças produtivas e às relações 

de exploração que existem na sociedade capitalista, que deram densidade às lutas no 

campo da saúde durante os tempos da ditadura do grande capital30. As lutas da saúde 

estavam articuladas às lutas contra a ditadura e pela redemocratização do país, com 

                                                                                                                                                                                     
Hospitalares (EBSERH) e as Parcerias Público-Privadas (PPPs), bem como outras propostas

. 
Sabe-

se que nem tudo o que é definido nas Conferências é colocado em prática pelos gestores e pelo 
parlamento

. 
Mas, por outro lado, as propostas aprovadas servem para legitimar as lutas sociais em 

torno do seu cumprimento e denunciar a destruição e privatização do SUS de forma sorrateira, quase 
silenciosa, e o desrespeito ao controle social. 
28

 O âmbito da formação tem sido outro eixo de atuação dos Fóruns e Frente com realização de 
cursos de atualização, debates, incentivo a pesquisas e trabalho de extensão em torno da saúde 
pública. A articulação de intelectuais para a produção de artigos relacionados com os temas da 
privatização é outra iniciativa importante no campo da formação. A articulação direta com a 
Universidade existe em quatro Fóruns: Rio de Janeiro, Alagoas, Rio Grande do Norte e Londrina - 
através do apoio com projetos de pesquisa e extensão formalizados. 
29

 Outra estratégia dos Fóruns e Frente é produzir material para os meios de comunicação no sentido 
de formar a opinião pública dos referidos prejuízos trazidos com a privatização da saúde. O 
documento “Contra Fatos não há Argumentos que sustentem as Organizações Sociais no Brasil” tem 
sido utilizado neste sentido. A Frente e alguns Fóruns produzem boletins para distribuir nos meios de 
comunicação das entidades, partidos, sindicatos além dos órgãos de imprensa formais. Quase todos 
os fóruns têm site ou blog para divulgar suas ações, bem como a Frente. 
30

 Escorel (1989), tomando por referência Gramsci, vai argumentar que a saúde pode transformar-se 
em questão nacional na medida em que superar o corporativismo e for portadora de um projeto global 
da sociedade. 
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prospecção socialista31. Estas duas questões se apresentam como vitais para Frente 

Nacional contra a Privatização da Saúde. Em um contexto em que os interesses privados 

(do capital) na área da saúde pública têm sido avassalador e ameaça o que foi conquistado 

historicamente pelo conjunto dos movimentos sociais e sindicais, a defesa do caráter público 

estatal de saúde se renova.  

Esta Frente se propõe a dar continuidade à luta pela consolidação incompleta do 

SUS e da Reforma Sanitária e avança ao defender a estatização da saúde. O desafio maior 

é impedir que os interesses do capital, corporificados no setor privado e na indústria de 

medicamentos e equipamentos, continuem impedindo esta consolidação. A luta pela saúde 

exige mudanças no conjunto da sociedade, através do enfrentamento das desigualdades 

econômicas e sociais e de transformações societárias radicais, com vistas à outra 

sociabilidade para além da capitalista. 

Destaca-se que a Saúde pública como uma questão nacional, articula a pequena e a 

grande política. Ela tem, historicamente, força mobilizadora e pode, numa dura correlação 

de forças, revelar os interesses que estão por trás do projeto privatizante e aglutinar novas 

forças para os processos de resistência aos mesmos.    
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