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Resumo: Este trabalho objetivou analisar as lutas sociais e contradições dos Sujeitos 
Políticos Coletivos no processo de Reforma Sanitária em Campina Grande-PB. Pautou-se 
na teoria social crítica e os sujeitos da pesquisa foram Sujeitos Políticos Coletivos 
integrantes do Fórum em Defesa do SUS de Campina Grande. Fez uso de levantamento e 
análise bibliográfica acerca das categorias e conceitos do estudo, bem como dos 
documentos formulados pelo Fórum e da observação nas reuniões do Fórum para 
apreender a mobilização e organização dos Sujeitos Políticos Coletivos e a defesa de 
interesses na luta contra a privatização da saúde em curso. 
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Abstract: This study aimed to analyze the social struggles and contradictions of the 
Collective Political Subjects in the process of health reform in Campina Grande –PB. Guided 
on the critical social theory and the research subjects were Political Subjects Collective 
members of the Forum for the Defense of Campina Grande SUS. Made use of survey and 
literature review of the categories and concepts of the study, as well as the documents 
formulated by the Forum and observation at the Forum meetings to seize the mobilization 
and organization of the Collective Political Subjects and the advocacy in the fight against the 
privatization of ongoing health. 

 Key-words: Brazilian Health Reform; Collective Political 
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1. INTRODUÇÃO 

O projeto de Reforma Sanitária Brasileira (RSB) retorna à agenda política pelos Sujeitos 

Políticos Coletivos, vinculados ao Movimento Sanitário no Século XXI, a partir do governo Luís 

Inácio Lula da Silva e tem continuidade no governo Dilma Rousseff. 

Nesse processo, na Paraíba foram criados o Fórum Paraibano em Defesa do SUS e contra 

a Privatização (2011) e o Fórum em Defesa do SUS de Campina Grande (2012), ambos 

integrantes da Frente Nacional contra a Privatização da Saúde (2010), a qual tem como objetivo 

defender o Sistema Único de Saúde (SUS) universal, público, estatal, sob a administração direta 

do Estado, e lutar contra a privatização da saúde e pela Reforma Sanitária formulada nos anos de 

1980. 
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Tal conjuntura revela que, na contemporaneidade, o processo de Reforma Sanitária 

Brasileira se desenvolve entre distintos projetos que estão em disputa. Os Sujeitos Políticos 

Coletivos que na década de 1980 formularam propostas da RSB enquanto perspectiva de 

transformação social, projeto civilizatório e luta de caráter democrático popular, na 

contemporaneidade, apresentam propostas inconciliáveis com a universalidade e a integralidade, 

uma vez que o enfoque passa a ser no crescimento econômico com o desenvolvimento social, 

mas com vista à focalização. Para tanto, as preocupações se voltam para o acesso, cuidado e 

qualidade; a justiça social; a Reforma Sanitária enquanto Reforma Solidária e; a transformação 

por dentro do SUS. Tais perspectivas não fortalecem o projeto de RSB enquanto projeto político-

emancipatório, ou seja, civilizatório e de lutas popular democráticas. Ao contrário, tendem a 

fortalecer a tendência privatista e o processo de contrarreforma em curso. 

Para desvelar o objeto de estudo necessário se faz analisar as lutas sociais e contradições 

dos Sujeitos Políticos Coletivos no processo de Reforma Sanitária na Paraíba. Para tanto, é de 

fundamental importância analisar os interesses dos Sujeitos Políticos Coletivos no projeto da RSB 

na contemporaneidade; apreender as inflexões dos Sujeitos Políticos Coletivos pelo projeto da 

RSB e; identificar as resistências e consensos dos Sujeitos Políticos Coletivos frente à RSB 

enquanto projeto político-emancipatório. 

A fundamentação teórico-metodológica desta pesquisa encontra suas bases na razão 

dialética da teoria social crítica. Nosso período de estudo abrange o período de 2010-2013, 

período que ocorreu a criação da Frente Nacional contra a Privatização da Saúde, do Fórum 

Paraibano em Defesa do SUS e contra a Privatização e do Fórum em Defesa do SUS de Campina 

Grande. Os sujeitos da pesquisa são os Sujeitos Políticos Coletivos integrantes do Fórum em 

Defesa do SUS de Campina Grande para apreender as contradições dos Sujeitos Políticos 

Coletivos participantes do processo de formulação de propostas da Reforma Sanitária na Paraíba 

enquanto projeto político emancipatório. 

Também foi necessário fazer levantamento e análise bibliográfica acerca das categorias e 

conceitos do estudo, como Reforma Sanitária e Sujeitos Políticos Coletivos. Foram analisados os 

documentos1 formulados pelo Fórum em Defesa do SUS de Campina Grande, como: atas das 

                                                 
1
 Os documentos que foram analisados neste estudo foram 15 (quinze), a saber: Ministério da Educação - Ata da 50ª 

Reunião Extraordinária do Colegiado Pleno do Conselho Universitário realizada no dia 09 de outubro de 2012; Frente 
Nacional contra a Privatização da Saúde – Manifesto em Defesa dos Hospitais Universitários como Instituições de 
Ensino Público-Estatal; Reflexões sobre a legislação vinculadas às universidades, sob a administração direta do Estado; 
Procuradoria da República do Município de Campina Grande/PB. Ministério Público Federal. Procedimento: nº 
1.24.001.000001/2014-61; Medida Provisória nº 520, maio de 2011, n º 10 - edição 02; Ofício nº 061/R/GR/UFCG, de 28 
de março de 2014; Contrato que entre si celebram a Universidade Federal e a EBSERH; Encontro Nacional dos 
Hospitais Universitários – realizado no período de 10 e 11 de novembro de 2012 – Brasília/DF;Boletim Informativo sobre 
a saúde pública do município de Campina Grande – saúde já – edição completa;Lei de Gestão Pactuada – Boletim;Lei 
Municipal nº 5.277 de 14 de abril de 2013;Nota de Repúdio à criminalização da luta contra a EBSERH e a intervenção 
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reuniões, lista de frequência, documentos elaborados para mobilização e organização do Fórum. 

Destacamos que a coleta de dados foi realizada após aprovação do Comitê de Ética da 

Universidade Estadual da Paraíba e seguiu as exigências da Resolução 466/2012 do Conselho 

Nacional de Saúde. 

2  SUJEITOS POLÍTICOS COLETIVOS E REFORMA SANITÁRIA BRASILEIRA 

O projeto de RSB na década de 1980 foi formulado com os princípios da saúde enquanto 

direito de todos e dever do Estado, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação, com ênfase nas seguintes diretrizes: “descentralização, com 

direção única em cada esfera de governo; atendimento integral, com prioridade para as atividades 

preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais e participação da comunidade” (BRASIL, 

2011, p.07). 

O reconhecimento consensual da condição essencial da saúde está na Constituição Federal 

Brasileira vigente, quando estabeleceu a sua relevância pública. A convergência em torno da 

concepção da saúde como direito e dever do Estado representa uma das vitórias mais 

significativas da RSB. 

Com base nas concepções de Paim (2008), seria possível definir a Reforma Sanitária 

Brasileira como uma reforma social centrada nos seguintes elementos constituintes: a) 

democratização da saúde, o que implica a elevação da consciência sanitária sobre saúde e seus 

determinantes e o reconhecimento do direito â saúde, inerente à cidadania, garantindo o acesso 

universal e igualitário ao Sistema Único de Saúde e participação social no estabelecimento de 

políticas e na gestão; b) democratização do Estado e seus aparelhos, respeitando o pacto 

federativo, assegurando a descentralização do processo decisório e o controle social, bem como 

fomentando a ética e a transparência nos governos; c) democratização da sociedade 

alcançando os espaços da organização econômica e da cultura, seja na produção e distribuição 

justa da riqueza e do saber, seja na adoção de uma totalidade de mudanças, em torno de um 

conjunto de políticas públicas e práticas de saúde, seja mediante uma reforma intelectual e moral. 

No entanto, nesse processo tem havido muitas contradições e vertentes, a partir da década de 

1980. 

                                                                                                                                                         
das Polícias Militar e Federal na UFCG, de 18 de fevereiro de 2014;Jornal do Fórum em Defesa do SUS-CG nº 
01;Jornal do Fórum em Defesa do SUS-CG nº 02;Frente Nacional contra a Privatização da Saúde. Em defesa do SUS: 
público, estatal, universal e de qualidade. 2011. 
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Esta concepção endossa a afirmação de Arouca (1988, p.4) aodefender que a Reforma 

Sanitária é um projeto civilizatório articulado à radicalização da democracia na perspectiva do 

socialismo: 

O projeto de reforma é o da civilização humana, é um projeto civilizatório que para se organizar 

precisa ter dentro dele princípios e valores que nós nunca devemos perder, para que a 

sociedade como um todo possa um dia expressar estes valores, pois o que queremos para a 

saúde é o que queremos para a sociedade brasileira. 

Desse modo, fica claro que, desde o nascimento da RSB, havia diferentes concepções 

acerca do projeto: uma concepção que tinha a RSB como projeto civilizatório articulado à 

radicalização da democracia na perspectiva do socialismo; e a outra que defendia a 

democratização do Estado sob os limites do capital, numa perspectiva social democrática, ou 

mesmo numa racionalidade política emancipatória. 

Soares (2010) entende que nesses projetos da RSB, entre uma nova ordem societária, 

fundadas numa racionalidade de base emancipatória humana e a defesa de um melhoramento 

da ordem burguesa, com bandeiras de luta da social-democracia, havia a defesa explícita 

nessas da emancipação política. 

Os Sujeitos Políticos Coletivos do projeto da RSB tiveram seu protagonismo iniciado a 

partir da década de 1970. Inicialmente, se destaca a participação de intelectuais de São Paulo 

e do Rio de Janeiro vinculados à academia, dos médicos residentes e dos movimentos 

populares, principalmente da Zona Leste de São Paulo. 

Para o entendimento desse processo é fundamental a compreensão do conceito de 

Sujeitos Políticos Coletivos (Gramsci, 2000) na perspectiva gramsciana que implica na 

construção de projetos e ações para garantir uma determinada hegemonia, ou seja, a luta pela 

manutenção ou para a transformação. Os Sujeitos Políticos Coletivos se constituem 

frequentemente como resposta à necessidade de defender interesses superiores aos 

interesses puramente singulares e se referem à ação coletiva para a consecução de 

determinados interesses. Desse modo, na matriz teórica gramsciana, os Sujeitos Políticos 

Coletivos estão nos aparelhos privados da sociedade civil. 

Gramsci (2000) se refere aos aparelhos privados de hegemonia como o conjunto de 

instituições da sociedade civil que educa o consentimento, ativo e passivo, da população para 

uma determinada concepção de mundo, por meio de uma reforma intelectual e moral que 

interfere na definição das políticas estatais. Dão materialidade aos variados sujeitos políticos 

coletivos que compõem a superestrutura de uma determinada formação concreta. Desse modo, 

os Sujeitos Políticos Coletivos são organismos culturais e ético-políticos, que contribuem para a 

construção do consenso no que se refere a uma determinada concepção de mundo e projetos. 

Cumpre destacar que na década de 1990 houve um refluxo por parte dos Sujeitos 

Políticos Coletivos no que se refere ao projeto e processo da RSB. No século XXI, estes 
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apresentam um novo arranjo na correlação de forças, através da criação do Fórum da Reforma 

Sanitária Brasileira (2005) e da criação da Frente Nacional Contra a Privatização da Saúde 

(2010), de modo que o processo da RSB gerou diferentes projetos entre os Sujeitos Políticos 

Coletivos defensores da RSB nos quais se identifica na contemporaneidade uma perspectiva 

que adere às proposições da terceira via2 fundamentado na ideologia da pós-modernidade; e a 

outra perspectiva que defende a RSB enquanto radicalização da democracia com vistas a 

construir uma vontade coletiva para a sua efetivação. 

 

3 CONSIDERAÇÕES SOBRE O FÓRUM EM DEFESA DO SUS DE CAMPINA GRANDE-PB 
 

O Fórum em Defesa do SUS do município de Campina Grande/PB foi criado em 01 de 

outubro de 2012. O seu surgimento está vinculado à Frente Nacional contra a Privatização da 

Saúde, que luta contra a privatização da gestão e prestação de serviços de saúde no Brasil. Para 

tanto, sua bandeira de luta é garantir a saúde como direitos de todos e dever do Estado. 

Como forma de articulação são utilizadas as ações políticas, os mais diversos meios de 

comunicação (páginas em redes sociais, programas de rádios e televisão, notas em diários 

oficiais) e manifestação de ato público. Os integrantes desse movimento são as entidades 

sindicais, os movimentos sociais, alguns partidos políticos, os centros acadêmicos etc. As 

bandeiras de luta são na perspectiva de sistematizar a unificação da luta pelo avanço e não 

desmonte tanto das políticas de saúde quanto dos direitos sociais por parte dos governos 

federais, estatais e municipais. 

Nesta perspectiva, o Fórum realiza reuniões e debates produzidos pelos Sujeitos Políticos 

Coletivos, as quais são abertas à comunidade em geral, sobretudo aos trabalhadores e usuários 

do SUS, para que haja a mobilização e organização desses sujeitos. 

As entidades integrantes do Fórum são: a Associação dos Docentes da Universidade 

Federal de Campina Grande (ADUFCG); o Centro Acadêmico de Ciências Sociais/ UFCG; o 

Centro Acadêmico de Psicologia/ UFCG; o Centro Acadêmico de Enfermagem /UFCG, o Centro 

de Ação Cultural (CENTRAC); o Conselho Regional de Serviço Social/ Delegacia Seccional 3ª 

região (CRESS); a Corrente Proletária Estudantil/PRO; o Diretório Central dos Estudantes 

(DCE/UFCG);  o Fórum Popular de Saúde/ CG; o Núcleo de Pesquisas e Práticas Sociais 

(NUPEPS/UEPB); o Sindicatos dos Trabalhadores em Ensino Superior da Paraíba (SINTES/PB); 

o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas da Paraíba (STIUP). 

O Fórum em tela é autofinanciado pelos recursos das entidades e movimentos que dele 

participam, assumindo uma postura de autonomia política e financeira. Dessa forma, as ações 

                                                 
2
 Entende-se por terceira via um projeto político concebido em meados dos anos 1990, em função dos efeitos 

negativos do neoliberalismo e da socialdemocracia europeia, também chamada de social-liberalismo, mantém as 
premissas básicas do neoliberalismo em associação aos elementos centrais do reformismo socialdemocrata 
(NEVES, 2010). 
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políticas, organizadas e mobilizadas pelo Fórum são discutidas e elaboradas pelo coletivo a partir 

de um consenso em suas reuniões e, para que os encaminhamentos ocorram, são criadas 

comissões para a distribuição de tarefas decorrente de um plano de ação. 

Nessa perspectiva, há várias bandeiras de luta do Fórum em Defesa do SUS de Campina 

Grande-PB: além da luta pela saúde em aspectos mais amplos, o Fórum também trava uma luta 

no âmbito nacional contra a EBSERH. No âmbito local, a bandeira de luta é a de reversão da 

adesão da EBSERH no HUAC - Hospital Universitário Alcides Carneiro em Campina Grande-PB, 

o qual se encontra com a adesão através de ofício desse modelo de empresa assinado. Além 

disso, cumpre destacar o processo de luta travado pelo Fórum no processo de tentativa de 

implantação do modelo privatizante de gestão na saúde municipal através do Projeto de Lei 

Municipal denominado Gestão Pactuada. 

 

3.1 A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 

 

A EBSERH é caracterizada como uma empresa de direito privado, cujo objetivo é a 

exploração direta de atividade econômica, incluindo a produção de lucro. A gestão de hospitais 

universitários cujas atividades (Educação e Saúde) caracterizam-se como serviços públicos de 

relevância pública, não podem ser transformados em atividades econômicas. Concretamente há 

possibilidades de “venda” de serviços pela Empresa.  

 
A resistência à EBSERH no município de Campina Grande é parte de uma luta nacional 

feita por Sujeitos Políticos Coletivos que formulam estratégias contra a privatização dos 

sistemas de saúde e educação pelo fim desta empresa. Segundo o Fórum em Defesa do SUS 

de Campina Grande-PB (2014b, p. 01), 

Os primeiros contratados pela EBSERH estão em greve, no Distrito Federal, por conta 
do não cumprimento do PCCS prometido pelo governo. Ao mesmo tempo, servidores de 
HUs no Maranhão, Minas Gerais e Piauí também paralisam suas atividades 
denunciando que a empresa não reajusta o salário de acordo com a inflação, 
denunciam perseguições e extrema precariedade no trabalho. 

 
Segundo documento da Frente Nacional contra a Privatização da Saúde (2010), a EBSERH 

já mostrou a que veio: “desperdícios com o dinheiro público; irregularidades nos “concursos” 

realizados, que na realidade são Processos Simplificados Seletivos para contratos temporários; 

insatisfação dos empregados contratados; atendimento aos usuários do SUS prejudicado; e a 

lógica mercantil já evidenciada”. 

O recorrente questionamento judicialquanto a essa modalidade de gestãose traduz nas 

várias ações judiciais contra a adesão à EBSERH, por suspensão em concursos irregulares, por 

denúncias de descumprimento do que é acordado com os HUs e com os trabalhadores. Além 

disso, tramita no Supremo Tribunal Federal uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI nº 
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4.895/2013), apresentada pelo então Procurador Geral da República, sobre a Lei que cria a 

EBSERH, pois ela fere a Constituição Federal. 

Os argumentos que foram levados pela ação popular ao Poder Judiciário para discussão se 

resumem aos seguintes pontos: Violação da autonomia universitária; Prejuízo à regra 

constitucional; e existência da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 4895 perante o STF de 

autoria da Procuradoria Geral da República. Assim, através desta liminar, o Fórum buscou uma 

decisão judicial imediata para evitar que a adesão à EBSERH produzisse efeitos, ou seja, visando 

à nulidade do ato antidemocrático de adesão à empresa praticado pelo Reitor da UFCG, bem 

como sua condenação a ressarcir ao erário público os valores gastos em decorrência do referido 

ato. 

Vale destacar que o Ministério público Federal (Procuradoria da República no Município de 

Campina Grande-PB), por intermédio do procurador da República (Sérgio Rodrigo Pimentel de 

Castro Pinto) proferiu um despacho do juiz que decidiu não apreciar a liminar até a primeira 

manifestação do referido Reitor. Na prática, ainda não havia uma decisão de que cabia recurso ou 

não. Destarte, a postura do Fórum foi manter as manifestações contra a adesão e esperar a 

decisão judicial. 

Em síntese, no despacho, o juiz alegou não ter apreciado o pedido em razão de que não foi 

feita a assinatura do contrato, de maneira que o ofício expôs que a intenção de aderir à EBSERH 

não era objeto válido a determinar a adesão. A tese defendida pelo Fórum foi no sentido de que 

mesmo sem contrato, já foi possível contestar a intenção do ofício. De toda forma, quando o 

contrato de adesão fosse formalizado, ainda haveria como contestar na referida ação. 

Posteriormente,  

A decisão considerou a anuência de 26 de 45 membros do Colegiado Pleno à decisão do 

reitor, após a discussão da matéria ter sido obstaculizada, em três ocasiões, em virtude de 

manifestações “com ânimos cada vez mais exaltados” dos opositores à proposta de adesão à 

empresa criada pelo governo federal para gerenciar os hospitais universitários. 

Deste modo, cresceu o repúdio à adesão da UFCG à EBSERH não só por parte do Fórum 

como por parte de várias entidades e movimentos sociais contra a afronta cometida pela Reitoria 

da UFCG. Portanto, no momento atual em que se encontra a EBSERH, é preciso que os setores 

historicamente envolvidos na defesa do SUS estejam dispostos a lutar para rejeitarem as atuais 

propostas governamentais como também para formular soluções e proposições ao atual sistema, 

que se encontra num contexto de aprofundamento do processo de contrarreforma da política de 

saúde. 

Nas ruas, as estratégias do Fórum tem se concentrado em organizar ações com atos 

públicos, manifestos, caminhadas, palavras de ordem tais como“A nossa luta é todo dia porque 

saúde não é mercadoria”. Os enfoques dos atos estão no posicionamento contrário à privatização 

da saúde em curso. 
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Quanto aos meios de comunicação,cabe destacar que estes tem servidopara mostrar as 

resistências do Fórum através dos atos e protestos contra a privatização da saúde que 

frequentemente têm sido midiatizados por meio de materiais e jornais impressos elaborados pelo 

Fórum em Defesa do SUS de CG e imprensa televisiva com a intenção de disseminar a ideia da 

não privatização (apesar de que muitas vezes os jornais televisivos distorcem o real objetivo do 

Fórum). 

Os principais desafios encontrados em relação à luta do Fórum estão centrados na 

dificuldade de articular mais Sujeitos Políticos Coletivos para fortalecer o movimento contra a 

EBSERH, evidencia-se que por mais reuniões que ocorram no Fórum com convites feitos via 

emails e redes sociais às entidades representativas do mesmo é constante um pequeno número 

de participantes na reunião para propor os encaminhamentos. 

Outro desafio é que a questão da EBSERH seja discutida de forma democrática entre os 

três segmentos, sendo estes: professores, servidores e estudantes da universidade. Além disso, 

pode-se enfatizar que se constata como um verdadeiro desafio debater com a comunidade em 

geral sobre a temática tanto das privatizações quanto da EBSERH. Evidencia-se, pois, que uma 

grande parte da população (tanto acadêmica como geral) ainda se omite em ouvir as discussões 

sobre o assunto, havendo um descrédito em relação à luta de natureza coletiva por parte de uma 

grande parcela da população que se encontra despolitizada e desinformada. 

 

3.2 O processo de luta contra a privatização da saúde em Campina Grande /PB 

 

Uma demanda posta na luta contra a privatização da saúde e, em especial, pelo Fórum, 

diz respeito à proposta de instituição do Programa Gestão Pactuada proposta pelo atual 

prefeito do município em tela, o Sr. Romero Rodrigues, através da Lei Municipal nº 5.277 de 19 

de abril de 2013. 

O referido Programa tinha por objetivo e como pano de fundo a privatização de diversas 

áreas por meio de uma  

[...] atuação conjunta dos órgãos e entidades públicas, das entidades qualificadas 
como Organização Social e das entidades privadas, na realização de atividades 
públicas não exclusivas, mediante o estabelecimento de critérios para sua atuação, 
qualificação e de mecanismos de coordenação, fiscalização e controle das 
atividades delegadas, nos termos da Lei Federal nº 9.637, de 15 de maio de 1998. 
(CAMPINA GRANDE, 2013, p. 01). 

 
A partir desta lei, o reordenamento com ênfase nos modelos gerenciais flexíveis e no 

controle de resultados (seguindo a máxima, portanto, do “fazer melhor com menos”, tão 

presente nos argumentos para a eficiência e a eficácia, através do controle de resultados da 

lógica mercadológica) se dariam para as diversas áreas, como: educação; saúde; cultura; 

trabalho; cidadania; urbanismo; habitação; saneamento; gestão ambiental; ciência e tecnologia; 
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agricultura e organização agrária; indústria e comércio; comunicações e transporte; desportos e 

lazer; como também previdência. 

Em meio a tal proposta, os diversos segmentos sociais (trabalhadores, organizações da 

sociedade civil, membros do Fórum em Defesa das Políticas Públicas e do Fórum em Defesa 

do SUS de Campina Grande-PB, bem como usuários) se articularam no sentido de impedir a 

supracitada proposta, sob alegação desta ir de encontro aos princípios da Lei Magna. 

Assim, em meio à negativa repercussão por parte da sociedade, o prefeito alterou alguns 

dispositivos da lei, restringindo, num primeiro momento, o Programa à área da saúde 

(curiosamente, uma das áreas com maior montante de recursos financeiros). Não conseguindo 

a diminuição dos protestos, alterou novamente a proposta, reduzindo-a à Atenção Básica da 

Saúde e, mesmo assim, as manifestações populares seguiram no sentido de revogar a lei 

5.277/2013. 

Para entender este processo cumpre destacar também que, no campo jurídico, o 

Procurador do Trabalho (Marcos Antônio Almeida) impetrou uma ação civil pública na Justiça 

do Trabalho para impedir a implementação da referida lei. 

Destarte, pós 14 meses de lutas em defesa da saúde pública, gratuita e universal, o 

gestor municipal antecipou-se em relação à decisão judicial, não cabendo outra alternativa 

senão a revogação da Lei da Gestão Pactuada. 

  

4  CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
 O Fórum de Campina Grande vem construindo ações e projetos na perspectiva de 

fortalecimento para a transformação da hegemonia predominante. O Fórum integra a 

sociedade civil que é formada precisamente pelo conjunto das organizações responsáveis pela 

elaboração e/ou difusão de ideologias. A sociedade civil é um momento da superestrutura 

político-ideológica, condicionada pela base material. A mesma não é homogênea, mas espaço 

de lutas de interesses contraditórios. As lutas não são da sociedade civil contra o Estado, mas 

de Sujeitos Políticos Coletivos que representam os interesses do capital e do trabalho ou de 

desdobramentos dessacontradição, como na política de saúde, aqui analisada. 

Evidencia-se que o Fórum tem direcionado as suas ações na perspectiva de lutar contra 

a ameaça da implantação dos modelos privatizantes de gestão em Campina Grande, seja 

através das Organizações Sociais como da EBSERH. A partir da sua criação em 2012 tem 

havido reuniões com regularidade na perspectiva de mobilizar e organizar as lutas políticas 

contra a privatização da saúde no município. No entanto, aponta-se para a necessidade de 

articular alguns Sujeitos Políticos Coletivos que são importantes para fortalecer o processo já 

identificado neste trabalho. 
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Destaca-se a importância da autonomia do Fórum, uma vez que, seu financiamento 

depende das entidades e instituições integrantes, representativas do movimento sindical, 

populares, núcleos de pesquisas etc. 

Apresenta-se a necessidade de uma maior mobilização para esclarecer a sociedade 

sobre seus objetivos e agregar forças para o enfrentamento contra a privatização da saúde em 

Campina Grande/PB. Algumas ações foram identificadas, tais como: entrevistas à mídia 

televisiva e escrita; lançamento da página do Fórum, elaboração de panfletos e jornais 

informativos que explicitam o que é o Fórum e outros boletins que foram elaborados com as 

bandeiras de luta. 
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