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Sonhar 

Mais um sonho impossível 

Lutar 

Quando é fácil ceder 

Vencer 

O inimigo invencível 

Negar 

Quando a regra é vender 

 

Sofrer 

A tortura implacável 

Romper 

A incabível prisão 

Voar 

Num limite improvável 

Tocar 

 

O inacessível chão 

É minha lei, é minha questão 

Virar esse mundo 

Cravar esse chão 

 

Num limite improvável 

Tocar 

O inacessível chão 

É minha lei, é minha questão 

Virar esse mundo 

Cravar esse chão 

       

[...] 

 

E o mundo vai ver uma flor 

Brotar do impossível chão. 

 

(Chico Buarque / Joe Darion) 

 

 

 



 

 

 

 

 

RESUMO  

 

A partir da realidade de desmontes e ameaças em que se encontra a saúde pública no Brasil, 

sobretudo, no contexto de hegemonia do projeto neoliberal, desde os anos 1990, foi criada, 

em 2010, a Frente Nacional Contra a Privatização da Saúde (FNCPS), 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, sendo composta, por: diversas 

entidades, movimentos sociais, fóruns de saúde, centrais sindicais, sindicatos, partidos e 

projetos universitários. Buscando contribuir com esse debate, esta monografia analisa as 

contribuições do Movimento Estudantil de Serviço Social (MESS) na construção das ações e 

lutas da FNCPS. A perspectiva materialista histórico dialético é a que consideramos a mais 

apropriada para analisar os fenômenos sociais que perpassa esse estudo, por dar ênfase a 

discussões que levam em conta a contradição, a mudança, o momento histórico, a totalidade, e 

as particularidades da forma como o capital intervém na estrutura da saúde. Essa monografia 

tem como base uma pesquisa de natureza qualitativa uma vez que não tem como suporte 

aspectos qualitativo, mas as relações que permeiam os fenômenos sociais. A partir deste 

caminho metodológico, foi realizada uma pesquisa bibliográfica, na qual desenvolvemos 

estudos e análises de materiais publicados em livros, artigos científicos e trabalhos 

acadêmicos acerca das categorias: Movimento Social, tendo como base os estudos de Scherer-

Warren (1997), Ramos (1996), Duriguetto e Montaño (2010); Movimentos Sociais em Saúde, 

Souza (2017), Bravo e Menezes (2014), Bravo; Correia (2012), Bravo, Andreazzi, Menezes, 

(2017); e Movimento Estudantil de Serviço Social, Ramos e Santos (1997), Braz e Matos 

(2008). Bem como uma pesquisa documental, que possibilitou a construção de dados sobre a 

produção e ações do MESS na FNCPS, por meio da análise dos cadernos de deliberações 

disponíveis no blog da ENESSO, assim como de: publicações em sites e redes sociais; 

cartilhas; materiais e documentos produzidos pela ENESSO, bem como pela FNCPS, no 

período entre 2010 e 2018. E por fim uma pesquisa de campo, na qual foi realizada entrevista 

semiestruturada, com uma das representantes da ENESSO na FNCPS. Em síntese, como 

resultado desta pesquisa, percebemos que a ENESSO, embora de forma ainda tímida e 

enfrentando as dificuldades do desgaste que vem sofrendo as universidades e seus estudantes, 

tem contribuído com as ações da FNCPS e divulgação das mesmas. Assim busca contribuir 

com a luta da FNCPS na resistência pela defesa do projeto de saúde da Reforma Sanitária e se 

alinha às lutas por uma nova sociabilidade, entendendo a saúde como parte de uma totalidade 

que precisa ser defendida. 

  

 

Palavras-chave: Saúde. Privatização. Movimentos Sociais. Movimento Estudantil.   
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1. INTRODUÇÃO 

 

A partir da realidade de desmontes e ameaças em que se encontra a saúde pública no 

Brasil, sobretudo, no contexto de hegemonia do projeto neoliberal, desde os anos 1990, foi 

criada, em 2010, a Frente Nacional Contra a Privatização da Saúde, por meio da articulação 

dos Fóruns de Saúde dos estados de Alagoas, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e do 

município de Londrina. De acordo com Bravo e Menezes (2014), 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, formulados nos anos 

1980, sendo composta, por: diversas entidades, movimentos sociais, fóruns de saúde, centrais 

sindicais, sindicatos, partidos e projetos universitários. 

A saúde, como tudo no sistema capitalista tem sido vista como uma mercadoria, ou 

seja, mais uma fonte de lucro, o que aumenta a lógica da privatização, dessa forma, a saúde 

pública e os direitos sociais são cada vez mais precarizados e as instituições vão sendo 

sucateadas, para que se justifique a lógica de que o privado é mais eficiente. Por isso, é 

importante que nos somemos a essa luta por uma saúde pública e de qualidade, pois este é um 

direito indispensável e deve ser preservado como fruto das lutas da classe trabalhadora. 

Para tanto, nesta monografia analisamos as contribuições do Movimento Estudantil de 

Serviço Social na construção da Frente Nacional contra a privatização da Saúde (FNSPS). O 

interesse baseia-se na busca de conhecer um pouco mais sobre a realidade da saúde no nosso 

país, bem como compreender como tem atuado o movimento estudantil em relação aos 

desmontes, provocados pelo neoliberalismo,  que o SUS vem sofrendo nos últimos anos no 

Brasil. Essa iniciativa foi motivada por uma proposta do PIBIC da qual faço parte, a pesquisa 

pretende analisar a contribuição ético-política do Conselho Federal de Serviço Social 

(CFESS) na construção de ações e lutas da Frente Nacional Contra Privatização da Saúde. Daí 

surgiu a ideia de aliar as discussões da pesquisa ao movimento estudantil, o qual tem sido 

uma das minhas paixões no curso, o que me levou a estudar e me aprofundar no assunto.  

O conhecimento e discussões sobre saúde já estão presentes, na minha vida acadêmica, 

desde o 4º período da faculdade, no qual comecei meu estágio obrigatório no Hospital 

Regional Tarcísio de Vasconcelos Maia em Mossoró-RN, ambiente no qual vivi as mais 

diversas experiências e pude perceber o quanto o desmonte das instituições públicas, causado 

pelo neoliberalismo, está presente na realidade do hospital.  Já em relação ao movimento 

estudantil, já tive algumas experiências tanto em congressos da Executiva Nacional de 
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Estudantes de Serviço Social (ENESSO), quanto na faculdade, atualmente fazendo parte da 

gestão 2018-2019 do Centro Acadêmico Sâmya Rodrigues Ramos (CASRR) da Faculdade de 

Serviço Social (FASSO) na Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN). Além 

disso, tenho também desejo de contribuir nos estudos sobre o tema,  e assim,  fortalecer a 

luta por uma saúde universal, gratuita e de qualidade.   

Buscando contribuir com esse debate, especialmente no que se refere à atuação do 

Movimento Estudantil de Serviço Social (MESS), por meio da ENESSO, o objetivo desta 

monografia foi analisar as contribuições do MESS na construção das ações e lutas da FNCPS. 

Tal objetivo geral desdobra-se em três objetivos específicos, quais sejam: mapear as ações e 

lutas em que o MESS esteve presente na Frente, identificar quais foram às contribuições 

dadas no processo, apreender a direção ético-política da intervenção do MESS na Frente. 

Adotamos nessa pesquisa a perspectiva do método materialista histórico dialético. De 

acordo com Netto (2011), como bom materialista, Marx separa claramente o que é da ordem 

da realidade do objeto, e o que é da ordem do pensamento, portanto, começa pelo real 

concreto, da sistematização teórica, partindo das partes mais simples às determinações mais 

complexas, levando-se do abstrato ao concreto pensado à reconstrução do todo, a fim de 

desvendar as leis internas dos fenômenos da sociedade burguesa. Portanto, alcançar o objeto 

significa capturar a estrutura e sua dinâmica, por meio de processos analíticos “e operando a 

sua síntese, o pesquisador a reproduz no plano do pensamento; mediante a pesquisa, 

viabilizada pelo método, o pesquisador reproduz, no plano ideal, a essência do objeto que 

investigou” (NETTO, 2011, p. 22). 

Para Marx apud Netto (2011), conhecimento teórico é o conhecimento do objeto - de 

sua estrutura e dinâmica tal como ele é em si mesmo, na sua existência real e efetiva, 

independentemente dos desejos, das aspirações e das representações do pesquisador. Desse 

modo, compreende-se que o método materialista histórico dialético não é um conjunto de 

regras formais que se aplica ao objeto, nem tão pouco, “[...] um conjunto de regras que o 

sujeito que pesquisa escolhe, conforme a sua vontade, para ‘enquadrar’ o seu objeto de 

investigação” (NETTO, 2011, p. 52). Neste sentido, sujeito e objeto estão inteiramente 

relacionados, e, portanto, exclui-se qualquer pretensão de neutralidade, tendo em vista que tal 

método busca desvendar a realidade em seu movimento histórico, no qual o sujeito estabelece 

uma conexão com os elementos do real. Nestes termos, na produção do conhecimento, o 

pesquisador é essencialmente ativo, e “[...] deve ser capaz de mobilizar um máximo de 
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conhecimento, criticá-lo, revisá-lo e deve ser dotado de criatividade e imaginação” (NETTO, 

2011, p. 25). 

Em relação à saúde é essencial entender a totalidade e as particularidades da forma 

como o capital intervém na sua estrutura. De acordo com Minayo (1998), os estudos sobre o 

fenômeno saúde/doença, abordados sob a perspectiva do materialismo histórico e dialético, 

abrangem as questões de saúde e sociedade, políticas públicas, planejamento e administração, 

concepções, analises institucionais, saúde e processo de trabalho e questões metodológicas. 

Nessa perspectiva teório-metodológica parte-se da premissa de que a posição de classe 

explica melhor que qualquer fato biológico a distribuição da saúde/doença e os tipos de 

patologias dominantes em determinada sociedade. 

Sendo assim, a metodologia dialética, é considerada a mais adequada para essa 

pesquisa, por ser a mais apropriada para analisar os fenômenos sociais, por dar ênfase em 

discussões que levam em conta a contradição, a mudança, o momento histórico, a totalidade, 

tendo “como essência da sociedade o fato do homem ser o ator de sua própria existência. Essa 

atoria e autoria em condições dadas é o material com o qual trabalhamos na pesquisa social, e 

que pode ser traduzida em números, gráficos e esquemas, mas não se limita e não se resume 

aí” (MINAYO, 1998, p. 33). 

Portanto, essa monografia tem como base uma pesquisa de natureza qualitativa uma 

vez que, possibilita uma interpretação dos fatos compreendendo-os como integrantes de uma 

totalidade e ao mesmo tempo detentores de particularidades, o que faz com que seja o mais 

adequado a estudos em que abordam sujeitos coletivos. 

A partir deste caminho metodológico, foi realizada a pesquisa bibliográfica, 

documental e de campo. Por meio da pesquisa bibliográfica, desenvolvemos estudos e 

análises de materiais publicados em livros, artigos científicos e trabalhos acadêmicos acerca 

das categorias: Movimento Social, Movimentos Sociais em Saúde e Movimento Estudantil de 

Serviço Social. 

Entendemos Movimentos Sociais como “uma ação grupal para transformação (a 

práxis) voltada para a realização dos mesmos objetivos (o projeto), sob a orientação mais o 

menos consciente de principio valorativos comuns (a ideologia) e sob uma organização 

diretiva mais o menos definida (a organização e a sua direção)” (SCHERER-WARREN, 

1987, p. 20). Os autores utilizados foram: Scherer-Warren (1997), Ramos (1996), Duriguetto 

e Montaño (2010). 
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Entendemos Movimentos Sociais em Saúde como sendo parte de diversas lutas sociais 

engendradas no terreno histórico das lutas sociais (BRAZ, 2012). Sendo assim, analisamos as 

ações políticas dos movimentos sociais, a partir do período da pós-ditadura até os dias atuais, 

buscando compreender como eles se apresentam nessa conjuntura e como as instituições 

tradicionais de poder tem respondido a essas lutas. Como autores utilizamos: Sousa (2013, 

2017), Bravo e Menezes (2014), Bravo; Correia (2012), Bravo, Andreazzi, Meneses, (2017). 

Com relação ao Movimento Estudantil partimos da concepção de Ramos e Santos 

(1997), de que o ME tem um caráter histórico e, neste sentido, seu papel social altera-se de 

acordo com a conjuntura, as condições concretas vivenciadas pelos(as) estudantes, as 

ideologias e concepções políticas que permeiam suas lideranças e as articulações que o 

movimento estabelece com outros MS’s, partidos políticos e demais sujeitos coletivos. A 

ideologia, a direção e as alianças caracterizam a natureza e ação do Movimento, adquirindo 

um conteúdo próprio no processo de organização e mobilização, em contextos historicamente 

determinados. Como aportes, tivemos: Ramos e Santos (1997), Braz e Matos (2008). 

Na pesquisa documental foram analisados vários tipos de documentos; compreendidos 

como produto “de uma sociedade, o documento manifesta o jogo de força dos que detêm o 

poder. Não são, portanto, produções isentas, ingênuas; traduzem leituras e modos de 

interpretação do vivido por um determinado grupo de pessoas em um dado tempo e espaço” 

(SILVA et al, 2009, p. 4556). É importante destacar que 

 

a análise documental, tal como qualquer outro método de escolha e analise de dados 

de investigação, tem suas vantagens e desvantagens e implica um conjunto de 

pressupostos que deveremos ter presente e respeitar. Numa primeira fase, devemos 

proceder a escolha dos documentos, em que precisamos localizar as fontes, recorrer 

a uma seleção adequada e procurar averiguar a credibilidade destes. Numa segunda 
fase teremos de recorrer ao tratamento da informação que recolhemos, isto é, à sua 

analise, de forma a que esta se torne significativa para a nossa investigação. Para 

poder aplicar um determinado método de recolha de dados o investigador terá de 

procurar conhecê-lo (CALADO E FERREIRA, 2005, p. 12). 

 

A pesquisa documental possibilitou a construção de dados sobre a produção e ações do 

Movimento Estudantil de Serviço Social (MESS) na Frente Contra a Privatização da Saúde, 

por meio da análise de documentos produzidos pela Executiva Nacional de Estudantes de 

Serviço Social (ENESSO), nas últimas gestões que assumiram no período entre 2010 e 2018. 

Tal período se justifica devido ao ano de criação da Frente, que foi em 2010. Foram 

analisados os cadernos de deliberações disponíveis no blog da ENESSO, facebook, cartilhas, 

materiais e documentos produzidos pela Frente, bem como pela ENESSO, durante esse 

período. 
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Com relação à pesquisa de campo foi realizada entrevista semiestruturada, com uma 

das representantes da ENESSO na Frente Contra a Privatização da Saúde. A estratégia 

utilizada para a localização desta representante foi o diálogo por meio do WhatsApp com 

integrantes da FNCPS. Esta entrevista foi realizada pela internet, devido às peculiaridades que 

envolvem os sujeitos da pesquisa, o contato foi feito inicialmente pelo WhatsApp, tendo sido 

feita a entrevista via envio do roteiro por e-mail, por escolha particular da entrevistada e tendo 

em vista que a representante não reside no local onde mora a pesquisadora. 

A pesquisa está em consonância com os princípios éticos e as diretrizes do Código de 

Ética dos/as Assistentes Sociais, bem como com a resolução 510/2017 que trata de pesquisa 

na área de Ciências Humanas e Sociais.  Para certificar o sigilo e a confidencialidade do nome 

da entrevistada, garantimos no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Além disso, o 

nome da mesma não será citado. 

Nossas discussões estão sistematizadas em quatro capítulos, incluindo esta introdução. 

No segundo capítulo, abordamos “A Ação Política dos Movimentos Sociais na Saúde no 

Brasil”, o qual se subdivide em dois tópicos: 2.1 Ação Política dos Movimentos Sociais na 

realidade brasileira pós-ditadura; 2.2 A luta dos Movimentos Sociais em defesa da saúde 

pública no contexto neoliberal. 

No terceiro capítulo, intitulado de “Contribuições do MESS na luta contra a 

privatização da saúde” priorizando os objetivos da pesquisa de fomentar a discussão sobre os 

desmontes na saúde e sobre os dois projetos que convivem em tensão, além das lutas que a 

resistência aos ataques à saúde tem formado, e como a ENESSO tem contribuído com essa 

luta. Essas temáticas estão sistematizadas nos seguintes tópicos: 3.1 A Privatização da Saúde 

no Brasil: tendências e disputas de projetos de classe; 3.2 Frente Nacional contra a 

privatização: espaço de luta e resistência; 3.3 “ENESSO é pra lutar”: contribuição do MESS 

na construção da Frente. 

No quinto capítulo, a conclusão, encerramos nosso trabalho com algumas reflexões e 

considerações finais, refletindo sobre nossos resultados e indicando possibilidades para 

futuras pesquisas. 

Esperamos que essa monografia contribua para o debate sobre o SUS e fomente as 

discussões e aproximação, cada vez mais, do MESS com as lutas da FNCPS, além de esperar 

que contribua para o registro das ações e lutas da ENESSO travadas nesse contexto de 

retrocessos e que sirva de inspiração para outros/as estudantes que se interessem pelo tema. 
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2. A AÇÃO POLÍTICA DOS MOVIMENTOS SOCIAIS NA SAÚDE NO BRASIL  

 

Neste capítulo abordaremos o sujeito e ação priorizados nesse trabalho, ou seja, os 

movimentos sociais e sua trajetória histórica a partir do processo de redemocratização, pós-

ditadura militar no Brasil. Como consonância discussão acerca do processo político-histórico 

construído após o período da ditadura, destacaremos as lutas sociais em defesa da saúde 

pública no contexto neoliberal, implantado no país desde os anos da década de 1990.  

 

2.1 Ação Política dos Movimentos Sociais na realidade brasileira pós-ditadura 

 

Concordamos com a perspectiva de que os Movimentos Sociais “constituem-se 

importantes vias de ação político-coletiva que se organizam para reivindicar determinados 

interesses” (RAMOS, 1996, p. 28). A ação política é entendida nesta discussão “como um 

processo histórico, humano, intencional e criador, capaz de possibilitar uma reflexão crítica 

acerca da realidade, que se concretiza em múltiplas esferas da vida cotidiana (MS’s, partidos 

políticos etc.) e em diversos níveis (econômico, ideológico, cultural, social), influindo nas 

esferas pública e privada” (RAMOS e SANTOS, 1997, p.143).  

Sendo assim, para seguir nessa discussão sobre a ação política dos Movimentos 

Sociais no Brasil é necessário definirmos um conceito de política. “No âmbito do 

materialismo histórico dialético, Gramsci define a política como a esfera do coletivo que 

reúnem sentimentos, aspirações e leis próprias, sendo relativamente autônoma em relação à 

dimensão econômica e sofrendo, simultaneamente, influências desta. No seu pensamento, a 

economia determina a política, sem imposições mecânicas de resultados, mas condicionando 

as alternativas que se colocam para a ação do sujeito” (RAMOS, 1996, p. 35). 

Ao materializarem sua ação política, os Movimentos Sociais se constituem como 

sujeito coletivo. Scherer-Warren, classifica quatro dimensões como fundamentais para a 

compreensão da dinâmica dos movimentos sociais, definindo o mesmo como “uma ação 

grupal para transformação (a práxis) voltada para a realização dos mesmos objetivos (o 

projeto), sob a orientação mais o menos consciente de principio valorativos comuns (a 

ideologia) e sob uma organização diretiva mais o menos definida (a organização e a sua 

direção)” (1987, p. 20). Concordamos com a perspectiva de que,  

  

tais elementos constitutivos do movimento social influem significativamente na 

elaboração das estratégias da sua ação política. O primeiro elemento, a práxis, é 

entendido como atividade material humana que é real e ideal ao mesmo tempo e 

implica a unidade entre teoria e prática, no intuito da transformação do mundo e do 
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próprio indivíduo. A noção de práxis, refere-se à natureza da ação do movimento, 

dos meios para atingir determinado fim, qual seja, a construção de um projeto. Este 

refere-se às metas e às utopias construídas pelo movimento na intenção de modificar 

a realidade social (RAMOS, 1996, p. 44).  

 

Como concepção de projeto, Scherer-Warren entende “a determinação de um ‘fim’ 

para o movimento, ou seja, as metas, os objetivos, as utopias na produção transformadora do 

social” (1987, p. 16). Já sobre a ideologia denomina como “princípios valorativos, 

manifestações culturais e as representações de carácter classista que orientam a práxis do 

grupo e a elaboração de seu projeto” (1987, p. 18). Nessa compreensão, entendemos que,  

 
Para a elaboração do projeto, a ideologia é elemento fundamental, pois é através da 

visão de mundo, valores e princípios que se torna possível imprimir uma direção 

social à ação política do movimento. A ideologia efetiva-se, sobretudo, por meio das 

estratégias e das propostas presente no seu cotidiano. Desse modo, concebemos 
ideologia como “uma concepção de mundo que se manifesta implicitamente na arte, 

no direito, na atividade econômica, em todas as manifestações de vida individuais e 

coletivas” (Gramsci, 1989, p. 16 apud). A ideologia é na visão  gramsciana, uma 

forma particular de compreensão do mundo social que os homens e mulheres 

desenvolvem e superam historicamente (RAMOS, 1996, p. 44).  

 

Quanto à direção e organização, a Scherer-Warren (1987) fala que existem dois 

marcos: o do basismo e do vanguardismo, e que determinados riscos podem ocorrer quando 

estas tendências são levadas ao extremo:  

  
um deles, o de reduzir tudo ao espontaneísmo, supervalorizando ações 

contemporâneas, sem uma institucionalização adequada, o que muitas vezes leva ao 

irracionalismo. Em contraposição a este, há o da direção que pretende o puro 

cientificismo, supervalorizando a teoria sem uma prática adequada, o que leva ao 

vanguardismo e ao intelectualismo (Wanderley, 1980, p. 113-4 apud Sherer-Warren, 

1987, p. 19).  
  

Sobre essa dimensão, o que importa pra autora, “são as consequências dos diferentes 

tipos de relacionamento entre direção e base, caracterizando as formas de organização e suas 

repercussões na práxis social efetiva dos movimentos sociais” (1987, p. 20).  

Para Scherer-Warren, “o conceito de práxis apenas terá sentido quando visto como 

uma dimensão dos conceitos de projeto, consciência e ideologia” (1987, p. 15).  Para tanto a 

direção  

 
[...] não deve ser abstrata, nem repetir mecanicamente fórmulas científicas ou 

teóricas, mas referir-se “a homens reais”, formados em determinadas relações 

sociais, com determinados sentimentos, modos de ver, fragmentos de concepções de 

mundo, etc., que procediam das combinações “espontâneas” de um dado ambiente 

de produção material, com o aglomerar-se “casual” de elementos sociais dispares 

(GRAMSCI, 1978, p. 271 apud RAMOS, 1996, p. 44). 
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 A partir dessa perspectiva teórica iremos analisar a ação política dos movimentos 

sociais na realidade brasileira, partindo do período da pós-ditadura até os dias atuais, 

buscando compreender como eles se apresentam nessa conjuntura, quais têm sido as 

estratégias de ação e as alianças estabelecidas para a defesa dos interesses das classes sociais 

no cotidiano da organização política dos movimentos sociais, bem como que direção esses 

movimentos vêm tomando, ao longo das últimas três décadas.   

Como sintetiza Antunes (1998, p.98 apud DURIGUETTO e MONTAÑO, 2010, p. 

243), a década de 1980 foi marcada por uma expressiva vitalidade do movimento sindical 

urbano e rural: grandes mobilizações e greves desencadeadas pelos “mais variados segmentos 

de trabalhadores como os operários industriais (com destaque para os metalúrgicos), os 

assalariados rurais, os funcionários públicos e diversos setores assalariados médios”, até a 

eclosão de greves gerais nacionais, como a de março de 1989, que atingiu cerca de 35 milhões 

de trabalhadores, constituindo-se na mais ampla e abrangente greve geral do país; expansão 

do número de sindicatos e dos níveis de sindicalização do operariado industrial como dos 

assalariados médios e do setor de serviços (bancários, professores, médicos, funcionários 

públicos etc.); quatro greves gerais nacionais foram convocadas entre 1983 e 1989 dirigidas 

contra a política econômica dos governos, para a reforma agrária e a suspensão da dívida 

externa (DURIGUETTO E MONTAÑO, 2010).  

Segundo Duriguetto e Montaño (2010), movimentos de luta pela terra e greves dos 

“boias frias” – nome pelos quais são conhecidos os trabalhadores rurais com serviços 

temporários e sem contrato de trabalho – eclodem no início desta década, além do avanço do 

sindicalismo rural, que se desenvolveu com forte presença da esquerda católica, que 

influenciou, posteriormente, o nascimento do MST, e o avanço de organização nos locais de 

trabalho, por meio da criação de comissões de fábrica. Além disso, tem-se a organização e 

criação do Partido dos Trabalhadores (PT), criado por: militantes do “novo sindicalismo”, dos 

diferentes movimentos associativos populares de bairro e rural (organizados a partir das 

Comunidades Eclesiais de Base da Igreja Católica – CEBs), intelectuais de esquerda e ex-

militantes de organizações de esquerda clandestinas que construíram a base para a formação 

do referido partido.  

Outro Movimento Social que se rearticulou na luta pela redemocratização foi o 

Movimento Estudantil a partir do Congresso de Redemocratização da UNE em 1978 na 

cidade de Salvador/BA, sendo a “primeira entidade organizativa de âmbito nacional com 

caráter de massa a se reorganizar nessa conjuntura de democratização da sociedade civil 
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brasileira” (RAMOS e SANTOS, 1997, p. 148). Além disso, emergem novas forças sociais 

que se formam, por exemplo, no surgimento dos MS’s que abrangem outros grupos sociais 

(feministas, ecológicos, negros(as), homossexuais etc.). 

No entanto, durante esse momento de restruturação do Movimento estudantil até a 

primeira metade da década de 1980, o ME não via as discussões sobre formação profissional e 

demais dimensões acadêmicas como discussões políticas, restringindo sua pratica na maioria 

das vezes a um discurso conjuntural genérico e distante da universidade (RAMOS e 

SANTOS, 1997).  

Novas discussões para o ME se dão a partir do 38° Congresso da UNE, em 1987, 

quando se discute o papel social desse movimento, isso ocorre pela contribuição do 

pensamento gramsciano que traz a tona “a compreensão das mudanças ocorridas na sociedade 

brasileira face ao processo de democratização do regime. Isto porque a concepção de Estado e 

a reflexão sobre práxis política de Gramsci foram decisivas para decifrar a complexidade da 

ação política dos organismos da sociedade civil”. Diante disso, “o ME é chamado a redefinir 

seus objetivos e estratégias [...] vislumbra como perspectiva política uma presença cotidiana 

na universidade, revitalizando as lutas especificas, e apoiar e construir com outros 

movimentos e entidades, as lutas mais gerais no âmbito da sociedade civil” (RAMOS e 

SANTOS, 1997, p. 154).  

Para Antunes (1998, p. 100 apud DURIGUETTO e MONTAÑO, 2010, p. 243), 

considerando todos os fatos citados anteriormente, na década de 1980 “houve um quadro 

nitidamente favorável para o novo sindicalismo, que seguia em sentido contrário ao quadro da 

crise sindical já presente em vários países capitalistas avançados”. No entanto, nos últimos 

anos desta década, “começavam a despontar as tendências econômicas, políticas e ideológicas 

que foram responsáveis, na década dos 1990, pela inserção do sindicalismo brasileiro na onda 

regressiva”. 

Nesta direção “a partir de 1989, há paulatinamente um deslocamento de natureza 

ideológica na ofensiva do capital e na posição dos trabalhadores que passam a privilegiar a 

conjuntura de crise econômica, em detrimento do embate em torno de projetos societais”. 

Esse deslocamento redireciona o conteúdo das suas reinvindicações para o campo das 

“ideologias práticas”, marcadas pelas suas necessidades imediatas. Nesse sentido, os 

trabalhadores terminam por reduzir as suas propostas ao campo de preservação das 

conquistas ou, tão somente, das possibilidades postas pela conjuntura da crise que chega a 
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reduzir os salários (MOTA, 1995, p. 191 apud DURIGUETTO E MONTAÑO, 2010, p. 

244). 

Vivencia-se o momento de implementação da proposta neoliberal na realidade 

brasileira, a partir de 1990, o que trouxe rebatimentos significativos para a ação política dos 

Movimentos Sociais da classe trabalhadora, conforme ressalta Duriguetto e Montaño,  

 

O quadro sócio-histórico da realidade nacional, pós-anos 1990, relaciona-se a um 

movimento mais geral de dois processos situados no contexto de crise e de rearranjo 

global do capitalismo: a era da acumulação flexível e das políticas de ajustes estatais 

neoliberais. Processos esses inerentes à mundialização operada sob o comando do 

grande capital, sobretudo o financeiro. É no interior desses processos que são 
desenvolvidos fortes ataques às classes subalternas, materializados nas 

regressividades dos contratos e das condições de trabalho e nas contrarreformas na 

esfera estatal que, no campo particular das políticas sociais, vêm assumindo 

contornos acentuadamente privatistas e focalizadores. Essa conjuntura é marcada, 

também, pela regressividade das organizações e das lutas dos trabalhadores, seja no 

campo sindical (no qual há uma hegemonia de um sindicalismo colaborador nos 

processos de “gestão” da crise), seja no dos movimentos sociais (hegemononizado 

por ações defensivas e demandas corporativas e localistas) (2010, p. 177-178).  

 

A partir dos anos 2000, aponta-se que “há movimentos sociais, organizações e partidos 

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

capitulação, passividade e conformismo” (DURIGUETO, 2009, p. 62, apud BRAVO, 

ANDREAZZI e MENEZES, 2017, p. 162). Em contraposição aos processos citados, 

desenvolvem-se oposições em setores sindicais que romperam com a CUT
1
, como: a 

Coordenação Nacional de Lutas (conlutas)
2
 e a entidade Intersindical – instrumento de Luta e 

Organização da classe Trabalhadora. 

Um novo momento para o movimento estudantil se dá a partir da criação de diversas 

executivas de curso no final dos anos 1980 e inicio dos anos 1990, dentre elas a Subsecretaria 

de Serviço Social na União Nacional dos Estudantes (SESSUNE), que nasceu em 1988. As 

executivas lutam “para romper com os valores e práticas centradas no autoritarismo, no 

personalismo das lideranças e na hierarquia burocratizada e centralizada quanto à tomada de 

decisões no ME”. Constituindo-se num “espaço plural de reelaboração e socialização de 

experiências de descentralização do poder”, buscando sempre “relações democráticas e 

                                                
1 A Central Única dos Trabalhadores, fundada no I Congresso Nacional da Classe Trabalhadora (Conclat), 

realizado em São Bernardo do Campo, SP, no dia 28 de agosto de 1983, é uma associação civil composta por 

organizações sindicais de trabalhadoras e de trabalhadores, inspirada, em sua origem, num sindicalismo classista, 

autônomo e independente do Estado. 
2 Fundada oficialmente em 2006, na cidade de Sumaré (SP), no I Congresso Nacional dos Trabalhadores 

(Conat), composta por entidades sindicais, populares, estudantis e movimentos sociais, que objetivava articular 

todos os setores que lutavam contra as contrarreformas do governo Lula.  
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autônomas”. Com relação a alianças com sujeitos coletivos, procuram “construir uma 

interlocução crítica” (RAMOS e SANTOS, 1997, p. 157).  

Ressaltamos também, nesse contexto histórico, a presença de Movimentos Sociais 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), cuja ação política vem 

tencionando condições de exploração e opressões no campo e na cidade.  

Além destes, vem se notando no Brasil uma organização e ascensão de movimentos 

influenciados por uma onda ultraconservadora, como o Movimento Brasil Livre (MBL), que 

tem sua ascensão a partir da proposta de impeachment em 2016 da então presidente Dilma 

Rousseff, influenciado e apoiado pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo 

(FIESP), por grupos conservadores da sociedade e da mídia, que se expressa também em uma 

mobilização por parte de estudantes, que compõem hoje a chamada União Nacional dos 

Estudantes Conservadores (UNECON) 
3
. Esses movimentos expressam retrocessos e ataques 

aos direitos por parte de uma onda conservadora pela qual vem passando o Brasil, sobretudo 

após a vitória da extrema direita nas últimas eleições presidenciais, em 2018. 

 

 

2.2 A luta dos Movimentos Sociais em defesa da saúde pública no contexto neoliberal 

 

Aqui iremos entender como movimentos sociais diversas lutas, que tem se 

desenvolvido no Brasil em tempos de neoliberalismo, engendradas no terreno histórico das 

lutas sociais (BRAZ, 2012). Sendo assim, iremos priorizar as reflexões sobre as ações 

políticas dos movimentos sociais em defesa da saúde, no contexto neoliberal, buscando 

compreender como eles se apresentam nessa conjuntura. 

Segundo Bravo, Andreazzi e Menezes (2017), os anos 1990 primaram pela discussão 

do controle social sobre o Estado, no qual os movimentos sociais entraram como sujeitos 

políticos na interface do Estado com a sociedade. Nesta década, segundo as autoras, foi 

formalizado o chamado controle social do Sistema Único de Saúde (SUS), que é 

regulamentado pela Lei federal 8.142/1990. Com a abertura desses espaços de participação 

                                                
3 É importante salientar que setores conservadores sempre existiram na sociedade brasileira, como exemplo disso 

foi a existência do Comando de Caça aos Comunistas no período de ditadura militar, assim como grupos 

denominados “Mão Branca” no Rio Grande do Norte, no entanto nos últimos anos nota-se uma adesão e 

organização maior por parte de determinados setores da sociedade e até mesmo de estudantes.  
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social institucionalizada, se intensificou a formação de movimentos de portadores de 

patologias, tais como hanseníase, AIDS, renais crônicos, dentre outros.  

Inegavelmente, os Conselhos de Saúde se tornaram um eixo privilegiado de reflexão 

acadêmica nesse período, o que não ocorreu com as lutas autônomas pela saúde 

(WENDHAUSEN; CAPONI, 2002; PRESOTTO; WESTHAL, 2005; COTTA, MARTINS; 

BATISTA, 2011, apud BRAVO, et all, 2017). Três linhas de análise desses Conselhos podem 

se identificadas: 

 
a primeira concebe os conselhos como espaço consensual, onde os diferentes 

interesses sociais convergem para o interesse de todos. Essa concepção, pautada em 

interpretações de Habermas e nos neo-habermasianos, não leva em consideração a 

correlação de forças e tem adeptos inseridos nas diversas instâncias do poder 

político.  

Existe também a visualização dos conselhos apenas como espaços de cooptação da 

sociedade civil por parte do poder público. Essa concepção também não percebe as 

contradições que podem emergir nesse espaço a partir dos interesses divergentes. É 
influenciada pela visão estruturalista do marxismo, cujo principal representante é 

Althusser. 

Uma terceira linha, mais crítica, de referencial gramsciano, retoma as análises dos 

conflitos sociais no campo da saúde e assinala o controle social não como espaço de 

consenso ou de controle à moda durkheiniana, da sociedade sobre os indivíduos, 

mas como espaços de conflito onde possa ocorrer a “construção de resistências às 

tendências do uso do fundo público para o financiamento da reprodução do capital 

em detrimento do financiamento da reprodução do trabalho” (BRAVO; CORREIA, 

2012, p.126). Nesta perspectiva, a participação popular não está limitada aos 

espaços institucionais, significando a construção de hegemonia das classes 

dominadas na disputa por outro projeto de sociedade(BRAVO; SOUZA, 2002, apud 

BRAVO, ANDREAZZI e MENEZES, 2017, p. 160). 
 

É importante destacar que a perspectiva de análise sobre os conselhos adotada pelas 

autoras é fundamentada no referencial gramsciano, que retoma as análises dos conflitos não 

como espaço de consenso ou de controle à moda durkheiniana, da sociedade sobre os 

indivíduos, mas como espaço de conflitos nos quais possa ocorrer a “construção de 

resistências às tendências do uso do fundo publico para o financiamento da reprodução do 

capital em detrimento do financiamento da reprodução do trabalho” (BRAVO; CORREIA, 

2012, p.134).  

Estes conselhos, por terem sido implementados nos anos 1990, sofreram o impacto da 

desmobilização da sociedade. Com a ofensiva neoliberal, vivemos em um contexto de 

“redução da vitalidade dos movimentos das classes e camadas subalternas, que se expressa na 

perda de ponderação de movimentos sociais capazes de colocar em pauta algo mais que 

reivindicações pontuais e particularistas” (NETTO, 2004, p.21, apud BRAVO e MENEZES, 

2017, p. 75).  
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Nesta conjuntura de fragilização das lutas sociais, constata-se que as entidades da 

sociedade civil não conseguiram identificar as lutas em defesa da Seguridade Social e da 

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

movimento sanitário.  

 

Os sindicatos, desde a década de 1980, têm privilegiado a empresa como 

interlocutora na defesa dos planos de saúde para 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 públicas e da saúde. O movimento sanitário não tem se 

articulado com os movimentos sociais, como ocorreu em sua origem (BRAVO e 

MENEZES, 2017, p. 75). 

 

Bravo e Menezes (2017) vão dizer que, a partir dos anos 2000, ressaltam-se algumas 

experiências organizativas no campo sindical e no campo dos movimentos sociais, nas quais é 

possível afirmar que a conjuntura atual não é marcada apenas pelo refluxo.  

Isso pode ser percebido ao constatarmos que desde os primeiros meses do primeiro 

governo Dilma ficou visível à insatisfação de diversos grupos sociais ligados aos setores das 

classes subalternos. Várias manifestações ocorreram pelo país, cabendo destacar os Fóruns 

Populares que debatem a situação da saúde e da educação pública, organizando mobilizações 

contra os seus processos de privatização (COSTA, 2011, apud BRAVO et all, 2017). 

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

de 50 (cinquenta) universidades e instituições de ensino. Uma pauta importante foi contra a 

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

Hospitalares (EBSERH) (BRAVO e MENEZES, 2017). 

O ano de 2013, mais especificamente o seu mês de junho, foi marcado pelas 

manifestações de massa e mobilizações da população brasileira por mudanças estruturais, 

evidenciando um profundo descontentamento com as suas condições de vida. 

 

As manifestações se iniciaram por protestos contra o aumento das passagens e se 
desdobraram para uma multifacetada pauta que tem por centro a demanda por 

educação, saúde, contra os gastos com a Copa e seus efeitos perversos, como as 

remoções, e contra uma forma de política que mostra seus limites com 

representantes que não representam eleitos por muitos e defendendo os interesses de 

poucos (IASI 2013, s/p. apud BRAVO et all, 2017, p. 163).  

 

Segundo Bravo, Andreazzi e Menezes (2017), nas grandes manifestações de 2013, a 

precariedade do sistema de saúde frequentemente se apresentava com grande destaque. Em 

junho, houve, no Rio de Janeiro, a famosa passeata do milhão, mobilizada em resposta a 

repressão policial que vinha ocorrendo, em manifestações anteriores, contra o aumento do 

preço das passagens dos ônibus. Nessa passeata, as autoras chamam a atenção para uma 
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enorme quantidade de cartazes em que a população escrevia suas reivindicações. O tema da 

saúde, sob variadas formas, inclusive a “Padrão FIFA”, foi frequente nesses cartazes. Tal 

expressão fluida e dispersa da população ainda não se desdobrou em mobilizações específicas 

pela saúde com dimensões proporcionais.  

 
Uma das consequências dessas mobilizações é que o enfrentamento da repressão se 

torna uma característica marcante que os aproxima das mobilizações de 1968. Tal 

enfrentamento tem tido um efeito demonstração, observando-se sua multiplicação 

em inúmeros espaços suburbanos e periféricos. Assim têm sido as mobilizações 

contra a violência policial, a falta de luz, a péssima qualidade dos transportes. Na 

saúde, isso também ocorre na revolta de mães contra mortes de recém-natos em uma 

maternidade pública, movimento esse que tem utilizado a internet através de uma 

página específica do tipo “grupo fechado” no Facebook para apoio à organização de 

uma ação jurídica contra o Estado (BRAVO et all, 2017, p.164). 

 

 

As autoras ressaltam alguns movimentos de saúde que tiveram maior ressonância no 

Rio de Janeiro, havendo também, uma reanimação de movimentos anteriores, como o 

Movimento em Defesa do Hospital do Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do 

Rio de Janeiro (IASERJ/SUS). Este movimento, junto com a Frente Independente Popular, 

criada em agosto de 2013 no bojo dos protestos, e o Fórum de Saúde do Rio de Janeiro, além 

das entidades de funcionários do IASERJ, promoveu um ato em frente ao local da demolição, 

mostrando estar em sintonia com essa nova disposição da população.  

O Fórum de Saúde do Rio de Janeiro, que integra com outros 20 (vinte) 

Fóruns/Frentes Estaduais a Frente Nacional Contra a Privatização da Saúde, é um movimento 

suprapartidário, anticapitalista que congrega indivíduos e organizações, tendo como centro a 

defesa do direito constitucional à saúde e do sistema público, estatal e gratuito, que existe 

desde 2005, sendo anterior à Frente Nacional, que será analisada no próximo item deste 

trabalho.  

O movimento Ocupa Câmara, no Rio de Janeiro, surgiu em função do combate ao 

oligopólio dos transportes de ônibus na cidade. Realizou a ocupação da Câmara Municipal 

que promovia uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre o tema com a presença 

exclusiva de representantes das empresas concessionárias. Promoveu, ainda, no segundo 

semestre de 2013, uma série de debates para animar os ativistas lá acampados. Houve uma 

palestra sobre a mercantilização da saúde no meio da praça pública que conseguiu mobilizar 

uma boa quantidade de pessoas, inclusive passantes, tendo ajudado a democratizar a discussão 

do desmonte da rede pública.  
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O Movimento Chega de Descaso (MDC)
4
, surgiu a partir de casos de mortes, causadas 

pelos efeitos perversos da mercantilização da saúde, e tem tido destacada atuação em diversas 

frentes de luta pelo direito à saúde. 

Surge ainda, desde o início, um movimento de socorro de saúde para as manifestações, 

composto também de jovens, muitos deles estudantes da saúde. Eles acompanhavam e davam 

apoio a feridos, única fonte de atendimento, já que, em inúmeros casos, a polícia não  

respeitava tréguas para atendimento médico necessário, nem o Estado disponibilizava 

ambulâncias próximas aos locais das manifestações, o que geralmente ocorre em 

circunstâncias que envolvem grande quantidade de pessoas. Houve situações nas quais os 

próprios manifestantes e os grupos de socorristas atendiam à população atingida por gases 

lançados pela polícia. Este movimento deu origem a Brigadas de Saúde que atuam nas 

manifestações no Rio de Janeiro e em outros estados da federação. Neste contexto 

observamos que 

 
No Brasil, identifica-se perda progressiva de capacidade dos Partidos com programa 

oficialmente democrático-populares de elaborarem políticas sociais universais e 
específicas para frações da classe operária e subproletariado urbano e rural 

empobrecido através da corporativização das massas. Identifica-se também a 

domesticação e cooptação de muitas organizações antes contestadoras da ordem, 

com projetos de coalizão de classes (BRAVO et all, 2017, p. 166). 

  

Especificamente, na luta pela implantação do direito universal à saúde, os sindicatos 

de categorias mais fortes economicamente centraram sua atividade na conquista de benefícios 

privados como planos de saúde e de previdência privada. Segundo Boito Jr. (2003), uma das 

principais vertentes do sindicalismo de grandes indústrias, o do ABC paulista, desde a década 

de 1970 apresenta uma concepção economicista e corporativa da ação sindical que tem 

impedido seu protagonismo na defesa de políticas públicas universais (apud, BRAVO et all, 

2017, p. 166). 

 As autoras ressaltam ainda que recentes destruições de unidades públicas de saúde, 

como a do IASERJ, em 2012, não se viu a participação dessas entidades, apenas de sindicatos 

de funcionários públicos do setor saúde, diretamente afetados. 

 

Um novo movimento social está em gestação? Aqueles que estudam as interfaces 
entre saúde e sociedade devem se debruçar sobre isso, pois nesses movimentos, seja 

na sua real novidade, seja na contestação ao engessamento das formas anteriores, 

pode se encontrar a chave para a solução do dilema que nos encontramos desde 

                                                
4 Associação sem fins lucrativos que desde 2016 orienta e presta apoio à população desassistida pelo setor 

público ou privado da saúde, atuando a partir de três frentes principais: assistência jurídica, social e psicológica. 

Sua função é colaborar na construção de uma saúde digna, humanizada e acessível a todos. Informações 

disponíveis em http://www.chegadedescaso.org.br/.  

http://www.chegadedescaso.org.br/
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1988: um sistema de saúde democrático que assegura formalmente a saúde como um 

direito social e, portanto, um direito humano fundamental, que descumpre a lei na 

sua prática cotidiana (BRAVO; et all, 2017, p. 166). 

 

Diante do cenário de constantes ofensivas privatizantes da saúde pública, em meados 

dos anos 2000, foram criados e/ou estimulados outros mecanismos de participação para 

fortalecer a luta pela saúde pública, considerada como melhores condições de vida e de 

trabalho. Ressalta-se como expressões significativas os Fóruns de Saúde existentes em 

diversos estados brasileiros e a Frente Nacional contra a Privatização da Saúde (FNCPS), 

criada em 2010. 

 

Os Fóruns da Saúde existentes em diversos estados e municípios e a FNCPS 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 (BRAVO, MENEZES, 2014, p. 78). 

 

Esses importantes espaços de defesa da saúde pública serão mais satisfatoriamente 

analisados no próximo capítulo dessa monografia. 
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3. CONTRIBUIÇÕES DO MESS NA LUTA CONTRA A PRIVATIZAÇÃO DA 

SAÚDE 

 

Analisaremos as contribuições, lutas, ações e direção ético-política do MESS, no 

âmbito da Frente Nacional Contra a Privatização da Saúde. Para tanto, trazemos o contexto 

histórico de suas lutas e sintetizamos o debate a cerca dos dois projetos de saúde que 

convivem em tensão na sociedade brasileira, trazendo a Frente Nacional Contra a Privatização 

da Saúde como espaço de resistência as contrarreformas neoliberais implantadas na política 

de saúde.  

 

3.1 A Privatização da Saúde no Brasil: tendências e disputas de projetos de classe 

 

Apesar da Reforma Sanitária ter alcançado muitas conquistas que foram legitimadas 

por meio de leis, na Constituição de 1988, muitos desses direitos não foram efetivados, ou 

seja, na prática não foi como estava formalmente previsto. Isso se deve ao forte avanço do 

projeto do capital no Brasil, a partir de 1990, com o redirecionamento do Estado, por meio do 

neoliberalismo, que chega com uma proposta de política de ajuste. 

Segundo Sousa (2017), pode-se considerar que a política econômica e o 

conservadorismo neoliberal, implementados nos anos 1990, foram desfavoráveis à 

institucionalização do SUS, pois, 

  

a agenda de contrarreforma do Estado dos anos de 1990 reconfigurou as relações 

público-privadas permitindo a entrada de novos modelos de gestão no sistema 
público de saúde com a participação de OS e OSCIP no SUS, através de contratos de 

gestão e termos de parceria. As mudanças ocorridas no decorrer do século XXI, com 

a entrada de um representante dos trabalhadores na presidência da república, não  

promoveram novos fatos em relação ao SUS, pois houve um aprofundamento na 

relação público privado com a resposta de FEDP e a criação da EBSERH (SOUSA, 

2017, p.153).  

 

O que existe desde esse período até os dias atuais, são um retrocesso e um desmonte 

dos direitos sociais e trabalhistas. Volta-se a ideia liberal de um Estado mínimo, com o papel 

de promotor do Estado, transferindo poder para a rede privada. Cada dia mais se tem a 

valorização dos hospitais privados e o sucateamento do público. Sobre a universalidade, 

Sousa (2013) argumenta que: 

 

Os princípios que regem o sistema de saúde brasileiro, ou seja, a universalidade, a 

integralidade e a equidade, bem como as diretrizes que operacionalizam o referido 

sistema: descentralização, hierarquização e participação comunitária, não têm sido 
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suficientes para garantir a universalização da saúde, em virtude de seu caráter dual, 

no qual a maior parte dos recursos públicos financiam serviços privados. O sistema 

privado no Brasil não é independente do SUS. Está vinculado através de um 

processo de regulação, que como tal normatiza, controla, mas essa condição depende 

muito da organização e gestão da política no país e em cada estado e município (p. 

122).  

 

Sobre o funcionamento, a autora vai dizer que os “serviços de saúde pública 

dependendo da gestão e organização, muitas vezes, entram em um círculo vicioso: as 

condições infraestruturais são precárias e a remuneração ‘baixa’, por isso os profissionais 

médicos se recusam a trabalhar no sistema público” (2013, p. 123), havendo a escassez de 

médicos, por preferirem, segundo a autora, se dedicar aos seus consultórios particulares 

atendendo a planos e seguros do que ao SUS. Ela enfatiza ainda, que “há aqueles que são 

contratados pelo SUS, mas não cumprem com as obrigações contratuais, como por exemplo, 

a carga horária de trabalho, plantões. Dividem-se entre o emprego público e o atendimento 

privado seja em seus consultórios ou nos hospitais particulares" (2013, p. 123). A partir 

dessa realidade é possível notar que ainda existe uma cultura de que o trabalho no setor 

público não é prioritário, trata-se de benesse, favor, caridade. Sobre isso ela destaca a 

reprodução de  

 
Dois mundos desiguais: o dos pobres, que recorrem somente ao SUS e o dos que 

possuem planos de saúde ou pagam os serviços diretamente. Há hospitais e clínicas 

para todos os níveis: para os pobres que só dispõem do SUS, para pobres que pagam 
planos de saúde de baixo custo, para pessoas com renda média, que contratam 

planos ou seguros de saúde de custo maior e para os ricos que frequentam os 

maiores centros médicos de ponta ou vão se tratar nos países de primeiro mundo 

(SOUSA, 2013, p.123). 

 

Essa é uma situação gerada pelo processo de exploração do capital, que tenta 

transformar tudo em mercadoria para gerar lucro. A reforma do Estado, que teve seu início 

nos anos noventa do século passado se estendeu pela década de 2000 com o avanço da 

ofensiva privatizante, numa perspectiva hegemônica que se confronta com os princípios do 

SUS, particularmente o da universalização da saúde (SOUSA, 2013).  

Com relação a este quadro, Inês Bravo (2006) vai dizer que dois projetos convivem 

em tensão: o projeto da Reforma Sanitária, construído na década de 1980 e inscrito na 

Constituição Brasileira de 1988, e o projeto de saúde articulada ao mercado ou privatista, 

hegemônico na década de 1990 (BRAVO, 2006). Sobre esses projetos ela afirma que:  

O Projeto de Reforma Sanitária tem como uma de suas estratégias o Sistema Único 

de Saúde (SUS) e foi fruto de lutas e mobilização dos profissionais de saúde, 

articulados ao movimento popular. Sua preocupação central é assegurar que o 

Estado atue em função da sociedade, pautando-se na concepção de Estado 

democrático e de direito, responsável pelas políticas sociais e, por conseguinte, pela 



31 

 

 

 

saúde. O projeto saúde, articulado ao mercado, ou a reatualização do modelo médico 

assistencial privatista, está pautado na política de ajuste, que tem como principais 

tendências a contenção dos gastos com racionalização da oferta e a descentralização 

com isenção de responsabilidade do poder central. Suas principais propostas são: 

caráter focalizado para atender às populações vulneráveis através do pacote básico 

para a saúde, ampliação da privatização, estímulo ao seguro privado, 

descentralização dos serviços ao nível local, eliminação da vinculação de fonte com 

relação ao financiamento. [...] O Projeto de Reforma Sanitária está perdendo a 

disputa para o projeto voltado para o mercado. Os valores solidários que pautaram as 

formulações da concepção de Seguridade Social, inscrita na Constituição de 1988, 

estão sendo substituídos pelos valores individualistas que fortalecem a consolidação 
do SUS para os pobres e a segmentação do sistema (BRAVO, 2006, p. 101 – 107).  

 

Ainda conforme o que argumenta Bravo, a Reforma Sanitária tem entre suas 

conquistas o SUS (Sistema Único de Saúde), fruto de lutas e reivindicações dos profissionais 

da saúde sanitária, juntamente com o movimento popular. Suas reivindicações defendiam um 

Estado responsável pelas Políticas Sociais. Já o neoliberalismo, que chegou em 1990, no 

Governo Collor, e se intensificou no governo de Fernando Henrique (1995 – 2003), procurava 

sempre uma forma de beneficiar o mercado. O Estado neoliberal propõe apenas garantir o 

mínimo aos que não podem pagar, deixando assim os que podem para o âmbito privado, com 

características individualistas e concepções fragmentadas. Dentre as medidas instituídas no 

governo FHC, que afetam diretamente o SUS: universal, público e gratuito, Sousa (2017), 

destaca:  

 A Reforma Política Econômica e Gerencial do Estado, instituída no governo FHC, 

implantou uma proposta de adequação dos parâmetros da administração empresarial 

ao setor público, privilegiando a expansão do setor privado, lucrativo no país; 

 A contrarreforma do Plano Bresser ainda tornou a saúde um serviço de gestão e de 

execução não exclusiva do Estado, fortalecendo as parcerias público-privada, as 

terceirizações, a ampliação de cooperativas médicas, referendando a compra e venda 

de serviços e procedimentos de saúde; 

 A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), instituída com esta contrarreforma estimula a 

privatização na medida em que limita o gasto com pessoal, definido por um teto, de 

margem prudencial (limite) e incentiva a saída estratégica por intermédio da 

terceirização; 

 A reconfiguração nas formas de gestão se efetiva com a criação das OS e das OSCIP 

através do Plano Diretor de Reforma do Estado (PDRE), no qual a saúde passa a 

compor a lista de atividades não exclusivas do Estado. As OS e as OSCIP foram 

regulamentadas pelas leis nº 9.637/98 e 9.790/99, respectivamente. Forem colocadas 
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como estratégias de garantir “um novo modelo de administração pública” no qual 

Estado e Sociedade estabelecem uma relação de aliança na execução de ações de 

caráter público. 

Durante os Governos do PT (Lula e Dilma), se tinha uma esperança que as conquistas 

da Reforma Sanitária fossem valorizadas, no entanto, conforme demonstra Bravo, estes 

governos em alguns momentos, procuram fortalecer tais conquistas, em outros implementam 

o projeto privatista, com ações que enfatizam a focalização e o desfinanciamento. Sobre essas 

ações, Sousa, ressalta que, 

 

ao longo do período de 2003 a 2010, que compreende o governo de Luiz Inácio Lula 

da Silva, as mudanças efetivadas foram contrarias aos anseios dos trabalhadores, 

com reformas e incentivos que privilegiaram a relação público-privado, 

particularmente na área da saúde. Proposições regressivas como as de criação de 

FEDP e EBSERH. [...] O Projeto de Lei Complementar foi encaminhado ao 

Congresso Nacional em 2007 (PLP 92/2007) propondo a regulamentação do inciso 

XIX do artigo nº 37 da Constituição Federal, para definir as áreas de atuação de 

fundações instituídas pelo poder público, estabelecendo este poderia instituir 

fundação estatal, sem fins lucrativos, em áreas de atuação especificas. Este projeto 
foi encaminhado sem a devida anuência do Conselho Nacional de Saúde (CNS) que, 

posteriormente, realizou uma discussão em reunião ordinária em junho do mesmo 

ano, e, após análise se posicionou contrário ao seu conteúdo. (2017, 141-142).  

 

Sobre este projeto, a referida autora fala que as Fundações, no referido documento, são 

concebidas como “instituições que geralmente apresentam fins de utilidade pública, que 

possuem mecanismos de captação de fundos para financiamento de ações e serviços públicos. 

Muitas estão vinculadas a empresas privadas, desvencilham-se do pagamento de impostos e 

possuem um papel estratégico no decurso de privatização e uma relação com a utilização do 

fundo público” (SOUSA, 2017, p. 142). Esta se constitui como mais uma forma que as 

instituições privadas encontram de receber recursos do Estado, enquanto os aparelhos do 

estado sofrem com o subfinanciamento. 

 

Conforme estimativa da Organização Panamericana de Saúde, em 2004 (OPS, 2008) 

o gasto total em saúde do Brasil correspondia a 7,9 do PIB, sendo que o gasto 

privado era de 51,9% do total. Os recursos públicos da saúde são alocados na rede 

privada, por meio de convênios/ compra de serviços privados e pelo repasse da 

gestão do SUS para entidades privadas, através dos denominados “novos modelos de 

gestão”. [...] Trata-se da privatização do que é público, na medida em que o Estado 
abdica de ser o executor dos serviços públicos, por meio da abertura à iniciativa 

privada como fornecedora desses serviços, mediante repasse de recursos, de 

equipamento, instalações públicas e de pessoal para entidades privadas (BRAVO e 

CORREIA, 2012, p. 138).  

 

Segundo Sousa (2017), outro dispositivo desencadeado, em particular, para a gestão 

dos hospitais universitários, foi a EBSERH através da Lei nº 12.550/2011, aprovada no final 

do governo Lula e executada na primeira gestão de Dilma Rousseff. Segundo a Lei 
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12.550/201, a EBSERH é uma empresa pública de direito privado e tem como finalidade a 

prestação de serviços médicos, hospitalares, ambulatorial, apoio diagnóstico e terapêutico de 

forma gratuita. Diz ainda que o art. 207 da Constituição Federal, que se refere à autonomia 

universitária deve ser respeitado. Dentre as competências da empresa estão: a administração 

dos hospitais e execução de serviços médico-hospitalares e de apoio ao ensino, pesquisa e 

extensão e formação de pessoas no campo da saúde pública. Para a prestação de tais serviços 

é necessário a formalização de contrato definindo metas de desempenho, indicadores, prazos 

de execução e sistemática de acompanhamento e avaliação. Sendo assim, 

 
A EBSERH se coloca como alternativa para solucionar os problemas gerados ao 

longo dos anos pelo descaso, subfinanciamento, sucateamento e terceirização dos 

HU, situação que se repete sempre que os interesses econômicos recaem sobre 

alguma instituição estatal, ou seja, sucateiam, desmontam e argumentam que se 
tornou um peso para o Estado, que há uma crise, que precisa de modernização, nova 

forma de gestão e nessas circunstâncias ocorre a entrega do patrimônio público ao 

setor privado. Assim, desconstrói a universidade pública, reduzindo sua autonomia e 

atinge de imediato a relação: ensino, pesquisa e extensão, na medida em que recorre 

a uma racionalização administrativa modernizadora, na qual a lógica é produtivista e 

flexibilizadora, de otimização dos recursos, inovação tecnológica e aumento da 

produção (SOUSA, 2017, p. 146).  

 

No entanto, apesar desse quadro de desmontes, existem resistências que têm sido 

criadas, como mecanismos de rebeldia coletiva. Como ressalta Sousa, a luta em defesa dos 

HU têm se constituído como um dos principais eixos da agenda de defesa de um sistema de 

saúde público, estatal e universal conduzido pela Frente Nacional Contra a Privatização da 

Saúde (FNCPS). Em um relatório analítico, que expõe as irregularidades e prejuízos 

provocados por este modelo de gestão, a FNCPS mostra que em 2012, dos 47 HU vinculados 

às universidades federais, 23 haviam assinado contrato com a empresa e 24 não haviam 

aderido a este modelo de gestão privada. Dentre as irregularidades encontradas, pontua que:  

 

[....] 1) irregularidades, prejuízos financeiros e insuficientes serviços de saúde aos 

usuários; 2) indícios de desperdícios no uso do dinheiro público nas capacitações de 

gestores da Empresa; 3) irregularidades nos “concursos” realizados pela EBSERH; 

4) insatisfação dos empregados contratados pela EBSERH explicitada através da 

deflagração de greves; 5) Desrespeito à autonomia universitária e aos órgãos 

colegiados de deliberação nos processos de adesão à EBSERH; 6) judicialização de 

demandas contra a EBSERH. (FRENTE NACIONAL CONTRA A 

PRIVATIZAÇÃO DA SAÚDE, 2014, p.2-3).  

 

Sousa (2017) afirma que as contradições que perpassam a criação e manutenção da 

EBSERH, como empresa pública de direito privado, desvenda a intenção de exploração dos 

HU como atividade econômica de caráter lucrativo.  
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Após a vinculação de um HU a EBSERH esta passa a tomar todas as decisões sobre 

a gestão e atividades, podendo reduzir leitos e serviços para adequar às regras do 

mercado, neste sentido, quebra a autonomia universitária e os gestores dessas 

instituições não conseguem interferir em seu cenário de desmonte, de redução e de 

mudanças dos seus fins, como hospital de ensino ( p. 149).  

 

Nesta conjuntura constatam-se vários aspectos que vêm enfraquecendo a capacidade 

de arrecadação do Estado brasileiro e prejudicando o financiamento do Sistema Único de 

Saúde (SUS), como o desmonte orçamentário, com destaque para  

 
as crescentes transferências dos recursos públicos às Organizações Sociais de Saúde 

(OSS) – de gestão privada –; a permissão à entrada do capital estrangeiro na saúde 

por meio da aprovação da Lei no 13.097/2015; a aprovação da EC 86/2015 que 

consolida o subfinanciamento histórico do SUS; a manutenção da Desvinculação da 

Receita da União (DRU) por 21 anos; o aumento das renúncias fiscais decorrentes 

da dedução dos gastos com planos de saúde e símiles no imposto de renda e das 

concessões fiscais as entidades privadas sem fins lucrativos (hospitais) e a indústria 

químico farmacêutica e, ainda, a adoção de um ajuste fiscal para 2015 por parte do 

governo federal com corte de recursos significativos para a saúde (MENDES, 2015, 

p. 12).  
 

No governo, Temer, considerado por muitos, um governo ilegítimo, o que se pode 

perceber é uma ampliação desse Estado neoliberal, com a intensificação e a retirada de 

recursos da saúde e das demais políticas sociais, por meio de um ajuste estrutural ainda mais 

perverso que os anteriores, em particular a saúde, com a aprovação da PEC que congelando os 

investimentos sociais durante o período de 20 ano. Isso significa, portanto, “a falência geral 

do serviço público e a ostensiva abertura ao capital na exploração dos serviços lucrativos no 

país como é o caso da saúde” (SOUSA, 2017, p. 151).  

No entanto, é importante salientar que esse cenário de desmonte não ocorre sem 

resistências da classe trabalhadora em defesa do SUS e contra a mercantilização da saúde. 

Considera-se como força de mobilização social na saúde, 

 

a que vem sendo protagonizada pela FNCPS, desde 2010, na luta em defesa do SUS 

público e 100% estatal. Esta tem agregado diversas entidades sindicais e de outros 

movimentos sociais, partidos políticos, conselhos e associações profissionais, se 

afirmando como uma frente de esquerda e anticapitalista. Trata-se, portanto, de um 

grande movimento nacional contra a privatização da saúde no Brasil (SOUSA, 2017, 
p. 152).  

 

 

3.2 Frente Nacional Contra a Privatização: espaço de luta e resistência  

 

A partir dessa realidade de desmontes e ameaças em que se encontra a saúde pública, 

foi criada, em 2010, a Frente Nacional conta a Privatização da Saúde, por meio da articulação 

dos Fóruns de Saúde dos estados de Alagoas, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e do 
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município de Londrina. “Esses fóruns e a Frente Nacional contra a Privatização da Saúde têm 

como caminho estratégico conduzir uma ruptura com as bases privadas do setor saúde 

vigente, que é o mesmo do Movimento da Reforma Sanitária Brasileira dos anos 1980, 

pressupostos que se opõem à regulação da saúde pelo mercado e a defesa da saúde pública e 

estatal” (BRAVO e CORREIA, 2012, p. 140). Nessa direção ético-política, 

 

A questão principal da Frente e dos fóruns é a defesa intransigente do caráter 
público estatal da saúde, com investimento público na ampliação da rede pública de 

serviços. O caminho estratégico é conduzir uma ruptura com as bases privadas do 

setor público de saúde, pressupostos que se opõem à redução da atuação do Estado e 

à regulação da saúde pelo mercado. [...] Lembra que a luta pela saúde exige 

mudanças no conjunto da sociedade, enfrentamento das desigualdades econômicas e 

sociais, transformações societárias radicais. Empreende a luta pela saúde com vistas 

à outra sociabilidade para além da capitalista (BRAVO e CORREIA, 2012, p. 146-

147).  

 

De acordo com Bravo e Menezes (2014), 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, formulados nos anos 1980, sendo composta 

por: diversas entidades, movimentos sociais, fóruns de saúde, centrais sindicais, sindicatos, 

partidos e projetos universitários. Sobre os sujeitos coletivo que compõem a FNCPS 

destacam-se: 

 

a constituição de Fóruns/Frentes de Saúde em 20 (vinte) estados brasileiros e no 
Distrito Federal: Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato 

Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio 

de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, 

Sergipe e Tocantins. Conseguiu também mobilizar diversas forças sociais, tais 

como: sindicatos de funcionários públicos; algumas centrais sindicais (CSP-

Conlutas; Intersindical); movimento sindical (Unidade Classista) professores 

universitários de diversas universidades (UERJ, UFRJ, UNIRIO, UFF, USP, Escola 

Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio/ FIOCRUZ, CESTEH/ENSP/FIOCRUZ, 

UFAL, UEL, UnB, UFBA, UFRN, entre outras), entidades estudantis da área de 

saúde (Medicina, Enfermagem, Serviço Social, Farmácia, Nutrição);União da 

Juventude Comunista (UJC); Coletivo Nacional de Residentes; entidades nacionais 

(AMPASA, ABEPSS, CFESS, ANDES, FASUBRA, ASFOC, FENTAS, 
FENASPS); movimentos sociais (MST e MTST), além de algumas frentes: Frente 

de Drogas e Direitos Humanos e Frente Independente Popular. Tem-se também a 

participação de alguns movimentos feministas: Rede Feminista da Saúde e Coletivo 

Ana Montenegro. Com relação aos partidos políticos, tem-se a participação dos 

setoriais de saúde e direções do PSOL, PSTU e PCB. Observa-se também a inserção 

de alguns militantes do PT, do Partido Comunista do Brasil (PC do B), do Consulta 

Popular e do Partido Democrático Trabalhista (PDT). Atualmente temos também as 

Executivas da Nova Organização Socialista (NOS) e do Movimento por uma 

Alternativa Independente e Socialista (MAIS). Ressalta-se a sensibilização para criar 

núcleos, frações ou setoriais de saúde em alguns partidos políticos (PSOL, PSTU, 

PCB) e em algumas centrais como a CSP-Conlutas (BRAVO, ANDREAZZI e 
MENEZES,2017, p. 169). 
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Sendo importante destacar as três Entidades do Serviço Social que participam da 

FCPS, sendo elas: Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS), 

Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) e a Executiva Nacional de Estudantes de 

Serviço Social (ENESSO).   

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

e municípios, articulando e aprofundando-as em nível nacional. Para esse fim, as estratégias 

dos Fóruns e da Frente retoma o alicerce da Reforma Sanitária proposta nos anos 1980 – 

saúde não é mercadoria – avançando no sentido da defesa da estatização da saúde. E para isso 

tem se utilizado de estratégias de lutas nos seguintes espaços:  

 

No campo jurídico, com ações civis públicas, Ação direta de Inconstitucionalidade 

contra as leis municipais e estaduais e contra suas implementações. Articulações 

com os Ministérios Públicos Estaduais e Federal, TCE e TCU, nesse sentido. 

Continuidade ao acompanhamento à votação da ADI 1.923/98 (pela 

inconstitucionalidade da Lei 9.637/98 que cria as OSs) no STF e às visitas aos 

Ministros. Ampliação do abaixo assinado on-line pela procedência desta ADI e das 

entidades que assinam a Carta aos Ministros do STF.  

No âmbito do parlamento, articulando e pressionando os parlamentares a fim de 

impedir este processo e denunciar publicamente os que têm votado contra o SUS 

e pela privatização; Manifestações nas Câmaras e Assembleias nas sessões de 

votação dos Projetos de Lei que privatizam a saúde.   
No conjunto da sociedade, realizando o debate da privatização junto aos 

trabalhadores e usuários do SUS;   

Nas ruas, com caminhadas, atos de rua, paródias, palavras de ordem, denúncias das 

irregularidades e ineficiências das unidades de saúde administradas por OSs.   

No controle democrático do controle social através da pressão sobre os 

mecanismos institucionais de controle social – Conselhos e Conferências – para se 

posicionarem contra os novos modelos de gestão. Nessa árdua luta temos 

conseguido aprovar nas conferências municipais e estaduais moções de repúdio à 

privatização, além de conquistar e mobilizar participantes para a luta e organização 

coletiva.   

No âmbito da formação com realização de cursos de atualização, debates, incentivo 

a pesquisas e trabalho de extensão em torno da saúde pública.   
Nos meio de comunicação através da produção de material para os meios de 

comunicação das entidades, partidos, sindicatos, além da imprensa falada e impressa 

televisiva (BRAVO, CORREIA, 2012, p. 141-143).  

  

Ainda com relação às estratégias, a FNCPS elaborou uma agenda para a defesa do 

direito à saúde, em cinco eixos estruturantes, que são: Determinação Social do processo saúde 

doença – saúde no contexto mais amplo das desigualdades sociais;  Gestão e Financiamento 

da rede pública estatal de serviços de saúde; Modelo Assistencial que garanta o acesso 

universal com serviços de qualidade, priorizando a atenção básica com retaguarda na média e 

alta complexidade; Política de Valorização do Trabalhador da Saúde e Efetivação do Controle 

Social (BRAVO, ANDREAZZI, MENESES, 2017).  Dentre as principais bandeiras da Frente 

Nacional Contra a Privatização da Saúde, estão:  
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 Revogação imediata das contrarreformas e retrocessos do governo Temer: 

Contrarreforma Trabalhista, Terceirização Irrestrita e Emenda Constitucional 95/2016 

- que institui o Novo Regime Fiscal e congela por vinte anos os gastos sociais - e 

retirada da PEC 287 da Reforma da Previdência Social;  

 Pela imediata Auditoria Cidadã da Dívida Pública, com suspensão do pagamento, pela 

tributação das grandes transações financeiras, pela taxação das grandes fortunas e 

contra a qualquer tipo de renúncia fiscal que comprometa os investimentos sociais, 

destinando-se, obrigatoriamente, parte dos recursos destas medidas às políticas 

sociais; 

 Pela estatização completa do sistema de saúde, com a proibição do capital estrangeiro 

na saúde, o fim dos subsídios públicos aos serviços privados de saúde e a revogação 

das leis que instituem e regulamentam as Fundações Públicas de Direito Privado, as 

Organizações Sociais, as OSCIPS, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares -

EBSERH e as parcerias público-privadas;  

 Pela ampliação imediata do financiamento público do SUS, em todas as suas áreas de 

atuação. Nesta direção, tem-se defendido a utilização de no mínimo 10% do Produto 

Interno Bruto (PIB) para a saúde por parte da união, além do cumprimento do gasto de 

no mínimo de 12% de arrecadação por parte dos estados e de 15% de arrecadação por 

parte dos municípios, garantindo o investimento público e financiamento exclusivo da 

rede pública estatal de serviços;  

 Revogação da Emenda Constitucional 93/2016, que prevê a extensão da 

Desvinculação das Receitas da União (DRU) até 2023 e aumenta seu patamar de 

desvinculação para 30%. Assim como a retirada de recursos do orçamento da 

Seguridade Social através dos planos de saúde para servidores federais e redes 

específicas de saúde aos militares. Isso permite ao governo a formação de superávit 

primário e o pagamento de juros da dívida pública;  

 Pela revogação da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF e pela criação da Lei de 

responsabilidade social;  

 Pela implantação do Plano de Carreira Nacional do SUS para os servidores e 

servidoras das três esferas de governo, com isonomia de vencimentos e estabilidade no 

trabalho, com base no Regime Jurídico Único (Regime Estatutário) e com estratégias 

para garantir a fixação de trabalhadores em lugares remotos e de difícil acesso; 
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 Pela revogação imediata da Portaria 2436/2017 que regulamenta a nova proposta de 

Política Nacional de Atenção Básica (PNAB);  

 Defesa do fortalecimento da presença do/a Agente Comunitário de Saúde nas equipes 

da Atenção Primária em Saúde, com condições concretas para o exercício de sua 

função como elemento agregador das demandas da comunidade e da atuação das 

equipes de saúde da família; 

 Inversão do modelo de saúde com valorização da promoção e prevenção, garantindo a 

defesa das unidades básicas de saúde bem equipadas, com equipes completas e 

resolutivas e atendimento a todas as pessoas, por local de moradia e/ ou trabalho, 

assegurando encaminha para unidade de maior complexidade sempre que necessário; 

 Contra a mercantilização da educação e da formação em saúde, com defesa do ensino 

público, gratuito e de qualidade que garanta formação em saúde alinhada a um projeto 

voltado a atender aos interesses da classe trabalhadora a partir de um entendimento 

crítico do projeto da Reforma Sanitária;  

 Apoio aos institutos técnicos, científicos, universidades, centros de pesquisa e 

laboratórios estatais no desenvolvimento de pesquisas básicas e aplicadas na produção 

de insumos, materiais e medicamentos que garantam a autonomia e soberania com 

relação ao atendimento das necessidades da população;  

 Pela assistência farmacêutica plena e gratuita, estruturada nos três níveis da rede 

pública de acordo com a competência de cada um dos entes federados, atendendo às 

necessidades da população em todos os níveis de atenção à saúde com profissionais 

treinados/as e qualificados/as para tal fim;  

 Pelo fim dos subsídios às indústrias multinacionais de medicamentos e aumento no 

investimento na produção, pesquisa e desenvolvimento farmacêutico e biotecnológico 

estatais; 

 Pelo fim de isenções fiscais à importação de equipamentos para o setor privado de 

saúde;  

 Respeito às deliberações e fortalecimento das Conferências de Saúde nas três esferas 

de governo e dos Conselhos municipais, estaduais e nacional de saúde;  

 Defesa da implementação da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da 

Trabalhadora (prevenção, vigilância, assistência e reabilitação) e luta contra todo e 

qualquer processo de precarização decorrente de terceirização e quarteirização das 
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condições de trabalho e seus reflexos na saúde do trabalhador e da trabalhadora, que 

levam a um processo de sofrimento e de adoecimento mental, inclusive ao suicídio; 

 Pela aprovação da legalização do aborto por decisão da mulher até a 12ª semana de 

gestação;  

 Pela retirada dos projetos que visam restringir as opções de aborto legal e representam 

um retrocesso e grave ameaça aos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, como: 

a PEC 29/2015, que torna crime a interrupção da gravidez desde a concepção; o PL nº 

5.069/2013, que criminaliza os profissionais de saúde que realizarem orientações 

sobre as opções abortivas; e o PL nº 478/2007 que trata do estatuto do nascituro;  

 Pela descriminalização das drogas, entendendo esta como uma questão de saúde 

pública, que necessita de suporte socioassistencial através de ação intersetorial, não a 

tratando como questão de segurança pública;  

 Contra o viés proibicionista, higienista e de encarceramento com relação à população 

usuária de álcool e outras drogas e pessoas que necessitam de cuidados de saúde 

mental, considerando seu viés de raça gênero e classe. Com defesa da redução de 

danos e cuidado antimanicomial com ampliação da rede de serviços públicos estatais 

em detrimento de hospitais psiquiátricos e comunidades terapêuticas;  

 Defesa da estruturação da rede assistencial que garanta o cuidado em saúde mental que 

contraponha o caráter de estigmatização e segregação contidos na proposta de serviços 

específicos para esse tipo de atendimento, consoante com os princípios 

antimanicomiais e em oposição às internações compulsórias e à privatização dos 

recursos destinados aos serviços, via ampliação e manutenção de hospital psiquiátrico 

e comunidade terapêutica ou qualquer outra forma de terceirização do cuidado e da 

gestão; 

 Defesa da efetivação da política nacional de saúde integral de Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Travestis e Transexuais; 

 Contra o de Projeto de Lei nº6299/02, conhecido como “PL do veneno”, que atende 

aos interesses do Agronegócio, flexibilizando o controle sobre o uso de agrotóxicos e 

liberando a utilização de venenos banidos em grande parte do mundo para as lavouras 

no Brasil e lutar pela aprovação do PL6670/2016 (Política Nacional de Redução de 

Agrotóxicos/ PNRA);  
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 Contra o modelo de educação à distância na saúde, por se tratar de uma modalidade 

que precariza a condição de trabalho do/da educador/a e o processo de ensino e 

aprendizagem;  

 Resistir contra todo o processo de mercantilização da vida, expresso, entre outras, 

pelas propostas de privatização de saúde, educação e de bens comuns como a água e o 

saneamento;  

 Contra o PLS 209/2015 que corta 50% dos recursos do fundo social do pré-sal criado 

para ampliar os investimentos nas áreas da saúde e da educação. 

 As liberdades democráticas, os direitos sociais, bem como o patrimônio e a soberania 

nacional frente aos interesses imperialistas;  

 As lutas contra todas as formas de opressão;  

 A resistência contra o aprofundamento das contrarreformas que retiram direitos 

expresso nas proposições anunciadas e efetivadas pelos governos eleitos a partir de 

outubro de 2018;  

 A constituição de uma frente em defesa das liberdades democráticas e dos direitos 

conquistados, com vista sua ampliação;  

 A reorganização da classe trabalhadora na construção de um projeto próprio que 

atenda seus interesses. (JORNAL DA FRENTE NACIONAL CONTRA A 

PRIVATIZAÇÕ DA SAÚDE – 2019) 

 

Ao observar as bandeiras de luta da Frente, é possível perceber que se trata de uma 

luta ampla, que não se reduz nem se fragmenta somente aos interesses da saúde isolada, mas a 

entende como parte de um projeto societário, e, portanto se coloca na defesa da classe 

trabalhadora buscando uma nova sociabilidade.  Dentre as atividades realizadas pela FNCPS, 

podemos citar a realização de dez seminários nacionais
5
. 

Esses seminários contribuem trazendo para o debate sobre a realidade do sistema de 

saúde na realidade brasileira no cenário de crise mundial do capital. Para, além disso, “são 

produzidos materiais de divulgação das ações, assim como relatórios sobre as irregularidades 

das gestões privadas, além de brochuras, Cadernos de Saúde com artigos que fundamentam as 

reflexões sobre o contexto econômico e político atual e as consequências para o conjunto dos 

                                                
5 O primeiro no Rio de Janeiro, em 2010; o segundo ocorreu em São Paulo, em 2011; o terceiro em Maceió-AL, 

em 2012; o quarto em Santa Catarina, em 2013; o quinto no Rio de Janeiro, em 2014; o sexto em Florianópolis, 

em 2015; o sétimo em Goiânia, em 2016; o oitavo em Maceió, em 2017; o nono em Porto Alegre, em 2018 e o 

décimo em Brasília, em 2019.   
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trabalhadores” (SOUSA, 2017, p. 152-153). Todas essas formas de organizações, tanto no 

âmbito da política, do controle social, como também da formação intelectual, contribuem para 

a construção da agenda nacional de luta do conjunto dos trabalhadores, particularmente contra 

a privatização da saúde, tornando o debate mais rico e forte.  

O desafio que está colocado nessa atual conjuntura de crise estrutural do capital “é 

ampliar as lutas coletivas, fortalecendo as lutas sociais e a organização das classes 

subalternas, na defesa da emancipação política, tendo como horizonte a emancipação humana, 

e um novo projeto societário anticapitalista” (BRAVO, et all, 2017, p. 174). Na mesma 

perspectiva ético-política, ressaltamos que 

 
Em tempos de crise mundial do capital o Estado subordina-se ao mercado 

concedendo incentivo à privatização e os encargos da dívida pública recaem sobre a 

classe trabalhadora, a resistência consiste na luta do enfrentamento e não da 

subordinação, por isso devemos transformar nossos anseios em rebeldia, em 

transgressão da ordem privatizante. Esse é o contexto de criação da FNCPS, frente 

de luta e resistência: O SUS é nosso! (SOUSA, 2017, p. 154). 

 

 Entendendo a juventude como parte fundamental nesse processo, assim como a grande 

demanda de Assistentes Sociais e estagiarias(os) de Serviço social que trabalham na área da 

saúde, iremos analisar no próximo item as contribuições do MESS nesta Frente de luta, 

entendendo esta como um espaço de resistência que merece a atenção das(os) estudantes de 

Serviço Social. Buscando compreender também qual tem sido a direção social das lutas à qual 

a ENESSO se coloca.  

  

 

3.3 “ENESSO é pra lutar”: as contribuições do MESS na construção da Frente 

 

Partimos da compreensão de que o ME tem um caráter histórico e, neste sentido, seu 

papel social altera-se de acordo com a conjuntura, as condições concretas 

vivenciadas pelos(as) estudantes, as ideologias e concepções políticas que permeiam suas 

lideranças e as articulações que o movimento estabelece com outros MS’s, partidos políticos e 

demais sujeitos coletivos. A ideologia, a direção e as alianças caracterizam a natureza e ação 

do Movimento, adquirindo um conteúdo próprio no processo de organização e mobilização, 

em contextos historicamente determinados (RAMOS e SANTOS, 1997).  

Portanto, não podemos pensar nos MS’s e no ME com “[...] um caráter genérico e 

imutável, conferindo-lhe conteúdos e objetivos permanentes” (MARTINS FILHO apud 

RAMOS E SANTOS, 1997, p. 143). Assim, para apreendermos o caráter e o conteúdo da sua 
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ação política, faz-se necessário analisar, em cada conjuntura histórica, a maneira como o 

movimento se organiza, bem como a postura político-ideológica assumida 

(RAMOS, SANTOS, 1997).  

Como já citado no capítulo anterior a ação política é entendida aqui, de acordo com a 

concepção de Ramos e Santos (1997, p.143), “como um processo histórico, humano, 

intencional e criador, capaz de possibilitar uma reflexão crítica acerca da realidade, que se 

concretiza em múltiplas esferas da vida cotidiana (MS’s, partidos políticos etc.) e em diversos 

níveis (econômico, ideológico, cultural, social), influindo nas esferas pública e privada”. Um 

aspecto para entender a ação política consiste em identificar a vinculação de classe dos (as) 

estudantes. Elas afirmam que estes (as) pertencem a diferentes classes sociais, 

sendo, portanto o movimento pluriclassista, o que reflete na heterogeneidade da sua base.  

Portanto com base nos argumentos dos autores, podemos perceber que o Movimento 

Estudantil, no Brasil intensifica suas discussões e ações no contexto da Ditadura Militar, se 

inserindo nas lutas e manifestações da década dos anos 1960, reconhecidas pela importância 

de denunciar as arbitrariedades dos governos militares, além de mostrarem a indignação 

com relação ao modelo excludente e concentrador de renda.  

De acordo com Ramos e Santos (1997), o Movimento Estudantil de Serviço Social 

(MESS), assume nova configuração após o golpe militar de 1964, a partir da reestruturação 

do ME universitário e de outros movimentos sociais. Elas destacam que é precisamente em 

1978 que, num contexto de abertura política, acontece o I Encontro Nacional de Estudantes 

de Serviço Social (ENESS), e, então, volta a realiza-se anualmente, como instância nacional 

de discussão e deliberação dos(as) estudantes da área. E como resultado dessa organização 

gerada a partir dos encontros anuais, no X ENESS, em 05 de agosto de 1988, sediado no 

Rio de Janeiro, foi criada a Secretaria de estudantes de Serviço Social (SESSUNE) na UNE, 

que seria a entidade representativa dos (as) estudantes de Serviço Social, em nível nacional.  

 A partir de questionamentos sobre a UNE por sua falta de articulação com o 

movimento de área e na busca por maior autonomia frente a esta 

entidade, houve  mudanças no interior do MESS, e consequentemente após algumas 

discussões a transição de SESSUNE para Executiva Nacional de Estudantes de Serviço 

Social (ENESSO), em uma plenária final do XV ENESS em São Leopoldo, em 1993. 

“Nessa curta trajetória de quase uma década de existência, a executiva tem se posicionado e 

lutado contra as reformas neoliberais do Estado, contra a privatização e o sucateamento da 
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Universidade Pública, imprimindo assim, ao MESS, uma direção política voltada para a 

defesa dos interessas das classes subalternas” (RAMOS E SANTOS, 1997, p. 160).  

Uma das grandes contribuições do MESS pra o Serviço Social é “a formação de 

profissionais críticos e militantes, que vêm renovando os quadros teóricos e político 

profissionais que compõem o Projeto Ético-Político do Serviço Social brasileiro” (BRAZ e 

MATOS, 2008, p. 181). 

Como vimos anteriormente, a Frente é composta por diversas entidades, estando entre 

elas a ENESSO, CFESS e ABEPSS, cada entidade possui um/a representante que compõe o 

colegiado da Frente. Além da participação de alguns estudantes e profissionais de Serviço 

Social nos Fóruns de alguns Estados que compõem a FNCPS.  

Para identificar quais as contribuições do MESS na FNCPS, vamos trazer neste 

capítulo dados produzidos pela pesquisa documental realizada nos meios de comunicação, 

como: blog da FNCPS, blog da ENESSO e Facebook de ambas, com isso foi possível obter 

registros das participações, divulgações, assim como elaboração de documentos, bem como 

de uma entrevista realizada com uma representante da ENESSO que participa da Frente, sobre 

os quais discorreremos ao longo desse item.  

No que concerne às ações e lutas em que a ENESSO esteve presente na FNCPS, foi 

possível identificar, por meio da fala da entrevistada, as seguintes:  

 

A ENESSO compõe a FNCPS desde a sua fundação e participa no Colegiado da 

Frente (instância deliberativa nacional). Mobiliza os/as estudantes para construir os 

fóruns de saúde (que são espaços locais/estaduais vinculados à frente); participa da 

construção e divulga materiais e estudos desenvolvidos pela Frente, nos canais 

oficiais como o blog da ENESSO e a página do Facebook; participa dos Seminários 
Nacional e Regionais, bem como compõe os atos políticos realizados pela Frente 

(REPRESENTANTE DA ENESSO NA FNCPS).  

 

Com relação a essa questão é possível observar
6
 que a partir de 2011, a Executiva vem 

tendo uma aproximação e consonância com as Lutas da FNCPS, ao aprovar as seguintes 

deliberações: Intensificar a luta contra a política neoliberal/capital, pela defesa, ampliação e 

efetivação das políticas sociais de caráter universalizantes; Pela reformulação da reforma 

fiscal e pelo fim da Desvinculação de Receita da União - DRU recomendada pelo Fundo 

Monetário Internacional, que impede aos governos atender as necessidades da população 

como saúde, habitação, educação pelo reajuste salarial dos trabalhadores; Em defesa dos 

serviços públicos universais e dos servidores públicos; Pela verdadeira implementação do 

Sistema Único de Saúde – SUS; Contra o projeto neoliberal para a saúde; Contra as 

                                                
6 A partir da análise dos cadernos de deliberações, disponíveis no blog da ENESSO, de: 2011, 2012, 2014, 2015 

e 2018 produzidos nos Encontros Nacionais de Estudantes de Serviço Social (ENESS) anualmente.  
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transferências de responsabilidade para as fundações públicas/privadas; Defesa da autonomia 

e soberania do povo brasileiro, propondo a ruptura imediata com o FMI, Banco Mundial e 

outros organismos financeiros internacionais; Apoio à auditória cidadã da dívida, bem como o 

não pagamento da dívida interna e externa; Contra a PL do Ato Médico.  

Como podemos observar há uma semelhança das propostas da ENESSO com as 

bandeiras levantadas pela Frente, elencadas no item anterior desse trabalho. No entanto, 

apesar de seguir ampliando as deliberações na defesa pela real implementação do Sistema 

Único de Saúde – SUS, que seja 100% de gestão estatal, contra as novas formas de gestão 

OS’s, OSCIP’s e chamando o seguimento a participar de frentes, fóruns e mobilizações 

resistentes a estas mudanças, nos anos: 2012, 2014 e 2015, não se observa até 2018 um 

chamado direto a participação na FNCPS.  

Só é possível verificar essa referência no caderno de deliberações de 2018, quando a 

Executiva se posiciona novamente contra o financiamento público em iniciativas privadas, 

bem como contra a privatização dos espaços públicos como Hospital Universitário e 

Restaurante Universitário, expressando uma posição contrária a Lei 9.637 de 1998, que 

autoriza as formas privatistas da saúde pública através das OS’s, OSCIPS e EBSERH. Nesta 

perspectiva, defende a real implementação do Sistema Único de Saúde – SUS, buscando 

incentivar a participação das Conferências de Saúde e na Frente Nacional Contra a 

Privatização da Saúde, se a luta contra as contrarreformas neoliberais que foram radicalizadas 

e atacam os interesses da classe trabalhadora e da juventude, no campo da previdência, saúde, 

educação, sindical trabalhista e tributária. Assim, conclama o segmento estudantil a participar 

de frentes, fóruns e mobilizações resistentes a estas mudanças.  

Esse chamado tem fundamental importância, por ter repercussão nos espaços de 

organização do movimento estudantil locais, que muitas vezes acabam não se integrando aos 

fóruns e não despertam para a participação nesse espaço, os quais os CA´s deveriam integrar, 

isso é importante tendo em vista o grande número de estagiários no campo da saúde e que  

muitas vezes estes desconhecem essa frente de luta.     

Em todos os canais de comunicação da ENESSO foi possível observar o link da Frente 

como parceiro, sendo assim, a Executiva tem compartilhado as ações da FNCPS em seus 

instrumentos de comunicação, sendo eles: Blog, Instagram e principalmente no Facebook, 

contribuindo para a mobilização de divulgação das tarefas, agendas e lutas da Frente. Entre os 

materiais compartilhados, estão: Jornal da Frente; agendas; eventos; atos; dias das reuniões; 

links; mobilização para o compartilhamento e participação. Assim como divulgação: de 
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seminários, da coleta de assinaturas da Carta aos Ministros do Supremo Tribunal Federal 

(STF) e do abaixo-assinado pela Procedência da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 

1.923/98, contra a Lei 9.637/98 que cria as Organizações Sociais (OSs), além dos registros, 

ainda que escassos, da participação de seus representantes nas ações divulgadas. Em suas 

publicações no facebook a ENESSO tem se posicionado a favor de: “uma Saúde que atenda 

aos interesses da classe trabalhadora, pelo fortalecimento do SUS público, gratuito, 100% 

estatal e de qualidade e contra a precarização e privatização da vida!”.  

 Como ações identificadas, além da participação nos encontros, seminários, e ações da 

FNCPS, foi possível identificar contribuições, como:  

 Assinatura da Carta aos Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e do abaixo-

assinado pela Procedência da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 1.923/98, 

contra a Lei 9.637/98 que cria as Organizações Sociais (OSs), que estava sendo votada 

no STF em 2012;  

 Assinatura do manifesto em defesa dos hospitais universitários como instituições de 

ensino pública estatal, vinculadas às universidades, sob a administração direta do 

estado, contra a implantação da empresa brasileira de serviços hospitalares nos 

hospitais universitários (HUs) do Brasil;  

 Vídeo produzido pela ENESSO, em 2013, expressando posicionamento acerca da 

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH);  

 Roda de conversa, realizada no dia 08 de agosto de 2018 que visou debater sobre, “o 

caráter da saúde: direito ou mercadoria?”, realizada pela ENESSO (Executiva 

Nacional de Estudantes de Serviço Social) e a DENEM (Direção Executiva Nacional 

de Estudantes de Medicina), com o tema “A SAÚDE É UM DIREITO, NÃO É UM 

NEGÓCIO!”, em Uberaba - MG;  

 Além da contribuição em confecções de cartilhas produzidas em parcerias com 

entidades estudantis da área da saúde, em defesa dos hospitais universitários, com a 

campanha, “abaixo a EBSERH”.   

Essas ações tem contribuído para o fortalecimento da defesa do projeto ético-político 

profissional
7
, no âmbito do MESS, como ressalta a representante da ENESSO:  

                                                
7 Com princípios legitimados pelo Código de ética da profissão, quais sejam: I. Reconhecimento da liberdade 

como valor ético central e das demandas políticas a ela inerentes - autonomia, emancipação e plena expansão dos 

indivíduos sociais; II. Defesa intransigente dos direitos humanos e recusa do arbítrio e do autoritarismo; III. 

Ampliação e consolidação da cidadania, considerada tarefa primordial de toda sociedade, com vistas à garantia 
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Enquanto contribuição da ENESSO na Frente identifico que temos (por meio da 

participação no Colegiado e nos Seminários anuais e regionais) buscado aprender 

cada vez mais sobre os atuais projetos de saúde (e sociedade) em disputa, para ter 

condições de desempenhar um trabalho de base junto aos/às estudantes de Serviço 

Social na perspectiva de fortalecer as lutas no campo da saúde alinhadas ao Projeto 

Ético-político da categoria profissional (REPRESENTANTE DA ENESSO NA 

FNCPS).  

 

Em relação aos encontros e ao processo deliberativo nas reuniões entre as entidades, 

fóruns e movimentos sociais que compõe a Frente, é possível observar que existe um respeito 

e uma busca por uma construção realmente coletiva e democrática conforme fala da/o 

Representante da ENESSO na FNCPS, ao relatar que 

 

A FNCPS trabalha com deliberações a partir do consenso: não realizamos votações, 
logo, visamos o esgotamento das discussões de modo a buscar o máximo de unidade 

na direção. Quando encontramos dificuldade em consensuar pautas, estudamos mais, 

adiamos algumas questões (que não sejam centrais), em nome de uma direção coesa.  

 

Apesar de todas as ações e lutas citadas, em que a ENESSO esteve presente, foi difícil 

encontrar registros das mesmas nos documentos, por estarem muito dispersas, sem uma 

organização acerca das contribuições da executiva, para, além disso, foi possível observar que 

as ações estão concentradas nas regiões III (Alagoas, Bahia e Sergipe) e V (Rio de Janeiro, 

Espírito Santo e Minas Gerais), carecendo ainda de uma maior mobilização, por parte das 

demais regiões que compõe a ENESSO
8
, nessa luta, de relação a essa dificuldade, a/o 

Representante da ENESSO na FNCPS, vai dizer que: 

  

É uma deficiência nossa ainda não termos conseguido elaborar um documento que 

reúna toda esta construção, considerando que o MESS constrói a FNCPS nas bases, 

embora de maneira ainda dispersa, sem muita articulação nacional. [...] A ENESSO 

se propõe a endossar esta luta, apesar de encontrar muitos desafios para 

                                                                                                                                                
dos direitos civis sociais e políticos das classes trabalhadoras; IV. Defesa do aprofundamento da democracia, 

enquanto socialização da participação política e da riqueza socialmente produzida; V. Posicionamento em favor 

da equidade e justiça social, que assegure universalidade de acesso aos bens e serviços relativos aos programas e 

políticas sociais, bem como sua gestão democrática; VI. Empenho na eliminação de todas as formas de 

preconceito, incentivando o respeito à diversidade, à participação de grupos socialmente discriminados e à 

discussão das diferenças; VII. Garantia do pluralismo, através do respeito às correntes profissionais democráticas 

existentes e suas expressões teóricas, e compromisso com o constante aprimoramento intelectual; VIII. Opção 
por um projeto profissional vinculado ao processo de construção de uma nova ordem societária, sem dominação, 

exploração de classe, etnia e gênero; IX. Articulação com os movimentos de outras categorias profissionais que 

partilhem dos princípios deste Código e com a luta geral dos/as trabalhadores/as; X. Compromisso com a 

qualidade dos serviços prestados à população e com o aprimoramento intelectual, na perspectiva da competência 

profissional; XI. Exercício do Serviço Social sem ser discriminado/a, nem discriminar, por questões de inserção 

de classe social, gênero, etnia, religião, nacionalidade, orientação sexual, identidade de gênero, idade e condição 

física. Disponível em: 
8 A estrutura da ENESSO é formada por uma coordenação nacional e sete coordenações regionais; Região I – 

Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá, Pará, Maranhão e Piauí; Região II – Ceará, Rio Grande do Norte, 

Paraíba e Pernambuco; Região III – Alagoas, Sergipe e Bahia; Região IV – Tocantins, Goiás, Distrito Federal, 

Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e; Região V – Minas Gerais, Espirito Santo e Rio de Janeiro; Região VI – 

Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul; Região VII – São Paulo.   
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desempenhar uma atuação mais consolidada e orgânica. O MESS, como um 

movimento social, tem sido afetado pela dinâmica atual da luta de classes, e a isso, 

somam-se elementos muito particulares do movimento estudantil geral (como a 

transitoriedade dos sujeitos que o compõem, as determinações referentes à 

calendários acadêmicos) e da ENESSO (que não dispõe da mesma saúde financeira 

que outras executivas de curso).  

 

 É importante percebermos que estamos inseridos em um sistema que dificulta as 

ações políticas da classe trabalhadora com sobrecargas e inúmeras barreiras. O MESS sofre 

com a crise do capitalismo e dos movimentos sociais, os desmontes como já citados nos itens 

anteriores, fragmentam as lutas e interferem na vida cotidiana dos estudantes, que, muitas 

vezes têm que trabalhar e estudar, que sofrem com a falta de recursos e com o quadro de 

saúde mental abalado que vem sendo notório nas universidades. No entanto, apesar da 

conjuntura de desmobilização política e contrarreformas pela qual passamos atualmente nos 

anos 2000, ainda que com dificuldades,  

 

Podemos afirmar que o Movimento Estudantil em Serviço Social, e notoriamente a 

ENESSO, vem contribuindo para a formação de sujeitos críticos e ativos, com 
inserção nos debates e luta políticas. Observando os debates historicamente travados 

nos encontros de estudantes de Serviço Social podemos identificar notadamente com 

alterações, uma linha permanentemente pautada nos seguintes eixos: analise de 

conjuntura, universidade, movimento estudantil, formação profissional e cultura 

(BRAZ e MATOS, 2008, p. 180). 

 

O contexto de ultraconservadorismo, de aumento da violência, e sobrecarga de 

estudantes que muitas vezes estudam e trabalham em espaços precarizados, interfere na 

organização dos estudantes repercutindo no MESS. Pesquisas sobre a ação política do MESS 

contribuem para analisar tais aspectos, como ressalta a entrevistada, 

 

Os estudos desenvolvidos com este trabalho de conclusão de curso serão, com 

certeza, uma contribuição de extrema relevância e significado para o MESS. 

Pesquisas que tem como objeto o Movimento estudantil de Serviço Social são um 
sinal muito importante que evidencia uma preocupação com a direção social das 

lutas à qual a ENESSO se coloca, que se reconhece a necessidade de estudar 

cientificamente esta história, em tempos de “avanço do capital sobre a saúde da 

classe trabalhadora”, de ameaças fascistas, de restrição das liberdades democráticas 

(REPRESENTANTE DA ENESSO NA FNCPS).  

 

Conforme argumentam Ramos e Santos (1997), o MESS, por meio da ENESSO, tem 

se constituído mais um parceiro nas discussões e lutas por um projeto profissional e societário 

sintonizado com os anseios da classe trabalhadora. Nessa direção ético-política é possível 

notar porque é tão importante o apoio da ENESSO ao projeto de saúde defendido pela 

FNCPS, pois,  

 

O projeto de saúde defendido pela Frente é muito claro: contrário às privatizações, 

alinhado aos princípios da Reforma Sanitária, em defesa de um sistema único de 
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saúde público, gratuito, 100% estatal, e que atenda todas as necessidades da 

população, enquanto mediação para construção do direito à saúde, sem perder de 

vista o horizonte estratégico anticapitalista. Este é o projeto que defendemos 

compatível com os princípios da ENESSO9 (REPRESENTANTE DA ENESSO NA 

FNCPS). 

 

Braz e Matos (2008), com base em uma análise histórica do MESS, destacam 

que,  apesar da desmobilização dos movimentos sociais de esquerda,  que tem afetado o 

Movimento Estudantil, o MESS se encontra ao lado das forças mais progressistas da 

sociedade brasileira, dando continuidade à trajetória desse movimento que continua e parece 

querer seguir a afirmar o legado do Serviço Social crítico e de seu projeto ético-político no 

Brasil. Portanto, “nesse sentido, nossos aliados são e serão aqueles que permanecerem no 

campo da radicalidade da luta de classes, com posição claramente definida em defesa dos 

interesses da classe trabalhadora” (REPRESENTANTE DA ENESSO NA FNCPS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
9 §1º A ENESSO garante sua autonomia estimulando, unificando e fortalecendo a luta de todos/as os/as 

estudantes numa direção classista, anticapitalista e revolucionaria, por uma educação e por uma universidade 

pública, gratuita, presencial, laica, popular, democrática, de qualidade e com acesso universal, que garanta 

acessibilidade às pessoas com deficiência, conjuntamente com outros movimentos sociais alinhados por um novo 

projeto societário sem dominação, exploração de classe e de qualquer forma.  
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4. CONCLUSÃO 

 

O presente estudo teve como objetivo analisar as contribuições do Movimento 

Estudantil de Serviço Social (MESS) na construção das ações e lutas da Frente Nacional 

Contra a Privatização da Saúde (FNCPS). Observamos que a luta pela saúde pública tem suas 

raízes na atuação do movimento sanitário que, na década de 1970, iniciou a luta pela 

democratização da saúde. A principal bandeira da reforma sanitária é garantir a todos os 

cidadãos um sistema de saúde único, integral, universal e democrático. 

O SUS foi concebido em meados da década de 1980, por meio da Constituição Federal 

de 1988, como uma política pública do Estado com caráter universal, igualitário, integral, 

participativo. Surgiu em meio a uma conjuntura contraditória, pois, uma vez que a saúde foi 

reconhecida na Constituição Federal como um direito de todos os brasileiros e um dever do 

Estado, a situação real, a partir, da entrada no neoliberalismo no país no governo Fernando 

Collor e intensificada por Fernando Henrique Cardoso, foi a negação desse direito. 

Observamos uma tensão constante entre o SUS previsto na constituição e o SUS real, 

diante das ofensivas que remetem à terceirização, privatização, focalização das ações e da 

mercantilização da saúde. Na Constituição Federal de 1988, a saúde foi instituída como um 

direito universal e dever do Estado e que seria financiada por fontes fiscais. Mas, na verdade, 

muito do que se pregou na Constituição e em outras normas que vieram depois ficou apenas 

nas leis. O que vimos desde então foi o subfinanciamento do sistema e, na última década, o 

crescimento dos seguros privados, impulsionado por recursos públicos em forma de 

incentivos e renúncias fiscais. 

A década de 1990 foi marcada pelo desmonte do aparelho estatal por meio da 

contrarreforma orientada pelo projeto neoliberal. Nesse contexto, a seguridade social 

brasileira passou por uma série de ajustes para adaptação à lógica do capital. Observamos que 

a ação do Estado está vinculada ao sistema capitalista, que além do espaço da produção da 

riqueza na busca do lucro, também estende sua dominação à esfera política, tendo o Estado o 

papel de mediar seus interesses, para manter a classe burguesa no poder e gerar, cada vez 

mais, lucro independente de como isso afete a qualidade de vida da população. 

Na saúde, observamos um processo crescente de privatizações e desresponsabilização 

do Estado, que busca, a todo custo, reduzir os gastos sociais, momento em que novos 

mecanismos de privatização passaram a ser amplamente disseminados, como as Organizações 

Sociais, as OSCIPS, as Fundações Estatais de Direito Privado, a Empresa Brasileira de 

Serviços Hospitalares. Estratégias que aprofundam o processo de privatização dos serviços, 
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que se constituem formas perversas de precarização do trabalho na saúde, de redução de 

recursos para o setor público e canalização do fundo público para as entidades privadas. 

Ao mapear as ações e lutas em que o MESS esteve presente na Frente, podemos 

identificar, as participações de representantes da ENESSO no colegiado da FNCPS e em 

seminários anuais e regionais, assim como, as divulgações em seus canais oficiais de 

comunicação, mobilizando e compondo os atos políticos realizados pela Frente. Além disso, 

contribui com o debate sobre os atuais projetos de saúde e societários em disputa, 

desempenhando um trabalho de base; produzindo vídeos, oficinas, cartilhas e provocando os 

estudantes de Serviço Social a construírem os fóruns de saúde locais/estaduais vinculados à 

Frente por meio de seus de cadernos de deliberações anuais e pelas suas mídias sociais 

(facebook e blog).  

Foi possível notar também, por meio da entrevista e da análise documental, que a 

discussão, adesão à luta e construção tanto do colegiado quanto dos Fóruns locais/estaduais, 

ainda é dispersa e não tem muita adesão nacional, ficando mais concentrada nas regiões III e 

V da ENESSO. Portanto, é possível perceber como é necessário divulgar e fomentar o debate, 

para que o trabalho de base consiga atingir todas as regiões que compõem a ENESSO.  

Com relação, à direção ético-política da intervenção do MESS na Frente, é nítida a 

defesa de um Sistema Único de Saúde público, 100% estatal, com posição definida em defesa 

dos interesses da classe trabalhadora, com vistas a um horizonte estratégico anticapitalista, 

estando assim, em total consonância com o Projeto Ético-Político Do Serviço Social.   

Em nosso estudo sobre as contribuições do Movimento Estudantil de Serviço Social 

(MESS) na construção das ações e lutas da Frente Nacional Contra a Privatização da Saúde 

(FNCPS), podemos perceber que, mesmo com os desmontes e o constante ataque do capital 

sobre a saúde, ao retirar os seus recursos e buscar a todo custo lucrar em cima dessa política, 

existe também espaços de resistências. Nessa direção a ENESSO, embora de forma ainda 

tímida e enfrentando as dificuldades do desgaste que vem sofrendo as universidades e seus 

estudantes, tem contribuído com as ações e divulgações das mesmas. Assim, busca contribuir 

com a luta da FNCPS na resistência pela defesa do projeto de saúde da Reforma Sanitária e se 

alinha às lutas por uma nova sociabilidade, entendendo a saúde como parte de uma totalidade 

que precisa ser defendida. 

Considero importante destacar que a ENESSO precisa registrar melhor essas ações e 

lutas, a fim de aprofundar o debate em torno dessa Frente ampla, que se construiu baseada em 

princípios compatíveis com os princípios defendidos pelo Serviço Social. 
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Nesse sentido é fundamental ampliar o debate sobre a privatização e a defesa do SUS 

100% público e estatal junto ao segmento estudantil, mostrando os prejuízos que esse 

processo tem trazido aos usuários do SUS, e como isso pode impactar na nossa vida, não só 

enquanto usuárias(os) do SUS, mas também futuras(os) trabalhadoras(es) da política de saúde, 

assim como mostrar o quanto isso tem impacto sobre a seguridade social. 
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APÊNDICES 01 

 

 

ROTEIRO BASE PARA A ENTREVISTA   

  
 

1 – Em quais ações e lutas da Frente Contra a Privatização da Saúde (FNCPS) a Executiva 

Nacional de Serviço Social (ENESSO) esteve presente?   

 

2 – Na sua opinião, quais as contribuições dadas pelo Movimento Estudantil de Serviço 

Social (MESS) no processo da ação política da FNCPS?   

 

3 – Qual projeto de saúde, a ENESSO tem defendido na FNCPS?  

 

4 – Quais os aliados da ENESSO na defesa desse projeto na FNCPS?  
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APENDICE 02  

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - 

UERN DEPARTAMENTO DE SERVIÇO SOCIAL – DESSO 

FACULDADE DE SERVIÇO SOCIAL – FASSO 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

Esclarecimentos: 

Este é um convite para você participar da pesquisa de monografia sobre a temática 

“Contribuições do movimento estudantil de serviço social na construção da frente nacional 

contra a privatização da saúde”, orientada pela Profª. Drª. Sâmya Rodrigues Ramos e 

responsabilidade de Mariele Cavalcante da Cunha, discente do 8° período, do Curso de Serviço 

Social da UERN. 
Sua participação é voluntária, podendo desistir a qualquer momento, sem que isso lhe traga 

nenhum prejuízo ou penalidade. 

Caso decida aceitar o convite, você responderá a uma entrevista semiestruturada, cuja 
finalidade  é  apreender  as  contribuições   do   movimento   estudantil   de   serviço   social na 

construção da frente nacional contra a privatização da saúde. 
Garantimos o anonimato do(a) participante na pesquisa. Para manter o sigilo, apenas a 

discente Mariele Cavalcante da Cunha realizará a entrevista e somente a discente e a orientadora 

responsável pela pesquisa poderão manusear e guardar os materiais coletados; o(a) participante tem 

o direito de não responder a qualquer questionamento que considere inconveniente e/ou 
desnecessário. 

Os dados coletados serão, ao final da pesquisa, armazenados e guardados por cinco anos 

sob a responsabilidade da pesquisadora, a fim de garantir a confidencialidade, a privacidade e a 

segurança das informações coletadas. Os dados coletados farão parte do nosso trabalho, podendo 
ser divulgados em eventos científicos e publicados em revistas nacionais ou internacionais, dentre 

outros. A divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar os(as) participantes. 

Você ficará com uma via deste TCLE e toda dúvida que você tiver a respeito desta 
pesquisa, poderá ser retirada, a qualquer momento, com Mariele Cavalcante da Cunha. 

 
Consentimento Livre 

Eu,  , concordo em participar da pesquisa 
sobre o tema “contribuições do movimento estudantil de serviço social na construção da frente 

nacional contra a privatização da saúde”. Declaro, para os devidos fins, que fui devidamente 

esclarecido(a) quanto aos objetivos da pesquisa, aos procedimentos aos quais serei submetido(a) e 
quanto ao que me é garantido pela discente pesquisadora. Foram garantidos a mim esclarecimentos 

que eu venha solicitar durante a pesquisa e o direito de desistir da participação em qualquer 

momento, sem que minha desistência implique em qualquer prejuízo a minha pessoa. Autorizo, 
assim, a publicação dos dados da pesquisa, a qual me garante o anonimato. 

________________, ____ de _____________de 2019 

 
  

Assinatura da Pesquisadora 

 

 

Assinatura do(a) Participante 


