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Resumo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constituída em Março de 2018 a partir da necessidade de maior articulação entre diferentes 

organizações negras, com vistas ao enfrentamento ao racismo e seu impacto na saúde pública, a 

Aliança Pró-Saúde da População Negra foi organizada por meio de um processo que reúne aspectos 

importantes a serem considerados e entre eles,os grandes desafios da sociedade civil no enfrentamento 

ao racismo institucional. Sabidamente, o fortalecimento das organizações da sociedade civil para a 

mobilização, participação popular, advocacy e controle social das políticas públicas, sobretudo para o 

enfrentamento ao racismo, não é uma prioridade da agenda governamental, mas uma necessidade 

central para o desenvolvimento, a cidadaniae a promoção dos direitos humanos. No entanto, é preciso 

que os movimentos sociais reinventem-se para lidar com a conjuntura atual, pós-eleições de 2018, 

reunindo perda de direitos e prejuízos ao desenvolvimento comunitário e individual. O presente 

trabalho, ao relatar o como essa articulação foi possível, atento ás inúmeras contribuições para a 

análise das políticas públicas, busca descrever e analisar o processo aqui apresentado. 
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Introdução  

          Ao longo de 2017, Pais, Mães e filhos de santo, lideranças de movimentos sociais, gestores, 

universitários e pesquisadores reuniram-se em meio ao Painel de IST/AIDS e Religiões Afro-

Brasileiras, que contou com a atuação da Iyalorixá Luciana Bispo de Oyá, para acompanhar o 

desenvolvimento do Projeto Xirê II – Prevenção de DST AIDS na Roda dos Orixás, desenvolvido pela 

Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo, representada por Celso Ricardo Monteiro. 

          Com essa iniciativa pode-se aprofundar o debate nessa área temática, envolvendo especialistas 

que não tinham proximidade com a agenda da saúde. Entendeu-se que era preciso um debate mais 

amplo, envolvendo outros sujeitos políticos entorno das políticas para atenção à saúde integral da 

população negra, que muitos atores desconhecem, dez anos pós-publicação da Portaria Ministerial. 

          A proposta de criação de um observatório das políticas para atenção á saúde integral da 

população negra para a cidade de São Paulo, a exemplo de inúmeros outros existentes no país, surgi 

diante da necessidade de ampliação de um debate qualificado, para pleno advocacy, para além da 

epidemia de AIDS, por que: 1)ainda é preciso ofertar visibilidade aos dados sobre a saúde da 

população negra da cidade de São Paulo; 2) esses dados devem contar com tradução e uso efetivo na 

condução das políticas públicas, pela gestão, com a participação das lideranças de movimentos sociais 

e, 3): é preciso a articulação entre diferentes movimentos sociais e entre diferentes organizações anti-

racistasnas mais diversas áreas de atuação, para ampliação do debate sobre relações étnico-raciais e 

saúde, a fim de articular ações para participação popular e controle socialnessa área, além da 

necessária mudança dos contextos em que estão inseridas as várias sub-parcelas da população negra. 

          O objetivo primeiro desse processo buscou estabelecer uma aliança real entre organizações e 

pessoas com atuação contra o racismo, visando acoordenação colegiada de um observatório de 

políticas públicas direcionadas a saúde da população negra, inicialmente na cidade de São Paulo. 

Está é uma iniciativa já experimentada no país, cujo propósito é basicamente monitorar o 

desenvolvimento e promover ações das políticas de saúde pública voltadas à população negra, razão 

pela qual, se aposta na coletividade enquanto princípio central de um projeto comum, dessa 

envergadura, para que de fato ele possa acontecer e impactar a vida das pessoas, nos territóriosa que 

elas pertencem, onde de fato, as políticas tão necessárias devem ser desenvolvidas. 

          Desta forma, o presente relatório resulta da construção, registro e analise desse processo como 

um todo, sob forma de contribuição para sua continuidade e possíveis desdobramentos. 
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Metodologia 

 

          Partindo da avaliação da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, objeto do 

Pós-doc de Luís Eduardo Batista, na Escola de Enfermagem da USP, a Aliança, inicialmente, criou um 

espaço de troca e intercâmbio entre seus componentes: a Reunião de Lideranças-chave, onde foi 

possível o encontro das lideranças com atuação em diferentes áreas políticas, que dialogavam com a 

idéia de promoção da saúde. Estas organizações realizavam ações em áreas como a educação, a 

promoção da cidadania ativa, geração de renda, diversidade sexual e de gênero, entre outra.   

          Nesse primeiro momento a organização da I Reunião de Lideranças-chave aconteceu a partir do 

conceito de bola de neve – onde uma pessoa implica a outra – para apresentar a proposta inicial e 

avaliarem conjuntamente a política. 

          Criou-se um grupo de whatsap, organizou-se blog e fanpage no Facebook para disseminar 

informações relacionadas ao processo e aos temo manter as pessoas informadas dos passos dados. Por 

esses canais, circulou, por exemplo, a memória da atividade, registrada em esforço conjunto.  

          A II Reunião de Lideranças-chave, em Abril do mesmo ano, foi organizada para que as 

diferentes organizações da sociedade civil pudessem apresentar suas experiências e ali, estabelecer 

conexões entre elas, assim alimentando a possibilidade de trabalho em rede. Com ampla divulgação da 

atividade via redes sociais, foi possível enviar via link específico para inscrições e o resumo dos 

trabalhos que foram apresentados ao evento, facilitando a dinâmica da atividade, além de mapear 

algumas das ações existentes. 

          A I Oficina de Planejamento da Aliança, realizada em Junho de 2018, foi destinada à construção 

dessa rede, o que incluía a definição de seu objetivo concreto. A atividade resultou na criação de uma 

coordenação executiva e possibilitou o alinhamento inicial entre aquelas lideranças e os diferentes 

coletivos ali representados, gerando um importante documento, em que foi concentrado o conjunto de 

propostas que foram conduzidas ao longo do ano. 

           Ao elaborar sua Carta de Princípios, no momento seguinte, a Aliança apontou inúmeros 

desafios relacionados á necessidade de políticas públicas contra o racismo a partir de uma atuação 

institucional que no caso do Estado, inexiste ou é ineficaz, visto que sua sustentabilidade é inviável, na 

conjuntura em que esse processo se estabelece.  

          Ao organizar-se por meio deuma coordenação executiva, com grupo indicado pelo total de 

componentes, reunidos mensalmente, com uma agenda pré-definida e associada ao conjunto de 

atividades da Aliança como um todo, esse colegiado possibilitou a integração necessária entre todos os 

componentes da rede e seus objetivos, para esse momento inicial. Soma-se a isso, a criação de um 

espaço público permanente de debates sobre os temas relacionados, que se configura na construção do 

Fórum de Saúde da População Negra do Município de São Paulo, instalado em Setembro de 2018. 
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Análises iniciais e outras contribuições 

          Desnecessário listar aqui a intensa busca por evidências científicas atestando a existência do 

racismo e o impacto que esse gera na vida das pessoas, com base na idéia de superioridade 

etnocêntrica, que determina quem são os indivíduos com direito ao acesso a bens, recursos e serviços. 

Diferente de outrora, a ciência também descreve hoje a ausência de fatores biológicos capazes de 

definir a diferença entre brancos e negros, restando-nos apenas, a categoria política e separatista que 

mantém por fim, as desigualdades assimétricas entre brancos e não brancos.   

          Levi Strauss, como inúmeros outros intelectuais, certificou-se disso, oferecendo análises 

importantes sobre raça, cultura e progresso em que nos proporcionam o debate sobre a ideia real das 

desigualdades, em meio à diversidade humana, pois:  

 

Seria em vão ter consagrado tanto talento e esforços para mostrar que nada, no atual estado da 

ciência, permite afirmar a superioridade ou inferioridade intelectual de uma raça em relação à 

outra, se o intento fosse somente restituir sub-repticiamente sua consistência à noção de raça, 

parecendo demonstrar que os grandes grupos étnicos que compõem a humanidade trouxeram, 

enquanto tais, contribuições específicas ao patrimônio comum (STRAUSS. 1976; p.328). 

 

          Importante considerar que o homem está em busca de poder e para tal, usufruindo de suas 

máquinas e instituições, faz de tudo para provar a sua superioridade, o que pode ser visto na obra de 

inúmeros cientistas políticos, mas, sobretudo, nas praticas interpessoais que precisam ser combatidas 

cotidiana e rotineiramente. Essas assertivas derrubam então, o mito de que no Brasil vivemos todos na 

mais perfeita harmonia racial. 
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          Vale lembrar que o conceito de raça também não nasceu na ignorada filosofia africana, uma vez 

que os pretos e índios eram classificados como sem alma, considerados selvagens enão civilizados 

(vide estudos antropológicos); pensamento que se mantêmpor gerações e gerações, não apenas na 

produção teórica, mas nas práticas de indivíduos e instituições do Estado, historicamente gerenciadas 

pela burguesia.  

 

 

          No momento em que nem mesmo a Década do Afrodescendente declarada pela Organização das 

Nações Unidas parece ter sido incorporada no escopo das ações governamentais, Deivison Faustino 

em seu recente artigo sobre ‘a universalização dos direitos e a promoção da equidade: o caso da saúde 

da população negra’ tenciona o debate sobre o tema questionandocomo articular a busca pela universa-

lização dos direitos com as demandas requeridas por grupos específicos em uma sociedade desigual. 

  

Para respondê-la, o autor examina os debates e as resistências em torno da institucionalização da 

Política Nacional de Saúde Integral da População Negra e a sua relação com as prerrogativas do 

Sistema Único de Saúde. O resultado é a crítica às polarizações universalização/focalização e 

reconhecimento/distribuição e o apontamento a uma abordagem dialética dessas categorias que 

considere a mediação entre singularidade, particularidade e universalidade (FAUSTINO. 

2017;3831-3840). 

 

          São muitas as questões que moram na estrutura da sociedade e suas instituições, logo: 

 

Naturalizou-se, em primeiro plano, o fato de que as pessoas não sabem onde é a Unidade Básica 

mais próxima, qual a diferença entre as Unidades de saúde, onde tem insumos disponíveis, onde 

estão os recursos necessários para o enfrentamento adequado às suas questões, como lidar 

institucionalmente com as necessidades que de fato elas entendem como urgentes e, assim por 

diante. Questões como essas repercutem na vida dos indivíduos de forma diversificada e nesse 

caso, tem afastado as mulheres do sistema e da busca por seus direitos constitucionais. Mesmo ali, 

em situação de alta vulnerabilidade social, encontramos homens e mulheres declaradamente 

brancas, mas experimentando diferentes experiências em meio ao ciclo de vida (MONTEIRO. 

2018). 
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          Na II Reunião de Lideranças-chave foram apresentadas diferentes experiências e desafios da 

sociedade civil para alimentar o diálogo a cerca do tema, a partir da programação do encontro e outras 

seriam acolhidas ao longo do processo. A contribuição vinda desse momento é singular e primorosa, 

razão pela qual, foi avaliada como o passo mais adequado a ser oferecido ao processo. Ao vivenciarem 

esse momento, o coletivo entendeu que poderia avançar para o planejamento conjunto, mas antes, faria 

a discussão sobre o conteúdo das propostas em suas bases, para que de fato, o processo obtivesse a 

necessária legitimidade. Tal etapa contaria com o apoio da Aliança, por meio do envio dos 

instrumentos necessários para o diálogo e sua presença in lócus, se fosse necessário, o que não 

ocorreu. Outras atividades como esta, foram realizadas ao longo do ano todo, mobilizando assim, as 

lideranças de movimentos sociais.   

 

 

 

          Na prática, ao avaliar a organização da Aliança, nota-se certas dificuldades de ordem prática, 

mas em geral, constata-se certa adesão e a acolhida de pessoas de diferentes regiões da cidade, 

oriundas de diferentes organizações e entre essas pessoas, particularmente no fórum permanente, a 

necessidade de dialogar sobre suas reivindicações consideradas históricas e sem resolutividade por 

parte do governo, no que se destacaram os profissionais de saúde de diferentes Unidades de saúde da 

cidade.   

          A criação do Fórum de Saúde da População Negra do Município de São Paulo, tal comoconsta 

do espírito dessa rede, buscou observar as políticas públicas relacionadas à saúde da população negra, 

envolvendo questões temáticas, cujo conjunto de ações desenvolvidas pelos coletivos membros da 

Aliança, nos diferentes territórios da cidade, é quem orientaria o processo.  
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          Com três encontros realizados, a organização do Fórum reuniu em média, duas centenas de 

pessoas interessadas no debate, às vezes, oriundos de coletivos e organizações que estão realizando 

ações isoladas, em seus territórios de origem, com vários esforços direcionados em diferentes áreas de 

atuação. Mas, observa-se nesse contexto, uma ampla quantidade de atores que não pertencem a 

nenhuma organização da sociedade civil.  

          No segundo Fórum, realizado no Centro de Cultura Negra do Jabaquara, a presença da gestão 

pública municipal possibilitou a ampliação do debate sobre a política municipal, que, segundo uma das 

participantes, depois de inúmeras conferências e reuniões, além da manutenção da Comissão 

Municipal de Saúde da População Negra do Conselho Municipal de Saúde, não tem impactado a vida 

das pessoas e suas realidades (as pessoas não conhecem a Comissão e seus membros). 

          O esforço coletivo contido nessa rede aconteceu também por meio da condução das atividades 

para a Mobilização Nacional Pró-Saúde da População Negra, que contou com a condução do Núcleo 

da Aliança, criado no Sindicato dos Radialistas do Estado de São Paulo ao longo do ano.  

Entre as estratégias previstas para aquele momento, o grupo organizou diferentes rodas de conversa ao 

longo do dia, na sede do Sindicato, com transmissão das atividades via redes sociais e o grande 

destaque foi a transmissão por meio das rádios ligadas ao Sindicato, ao vivo, permitindo a participação 

do público, com suas questões e contribuições. Aqui, percebe-se um universo superimportante, pouco 

valorizado e que possui um largo potencial para a transmissão de informações úteis e de interesse 

público, que podem contribuir de forma super ampla para o enfrentamento ao racismo, o preconceito e 

a discriminação. 
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          Tal atuação nos faz crer, que o enfrentamento ao racismo, em aliança, em rede, em grupo, aqui é 

visto como uma estratégia cuja referencia inicial éa libertação dos escravos (por vezes com suas cartas 

de alforrias compradas por seus pares), ou a contribuição das pessoas para sustentabilidade de seu 

grupo, nos tumbeiros, com cooperação mútua diante dos desafios colocados pelo sequestro mais 

conhecido de todas as histórias da civilização.  

 

 

          Uma aliança na sociedade civil tão múltipla e diversa, para monitoramento e avaliação das 

políticas públicas direcionadas á saúde da população negra requer no mínimo, que todos os atores 

envolvidos possam se conhecer e se articular para que desenvolvam juntos, o que compreendemos por 

ações e decisões compartilhadas, no pensar e no agir. O trabalho em rede requer atenção por parte de 

todos, sobretudo, no que tange o seu espírito comum. Aqui, tal como nos provoca Célia R. B. Sclithler 

em “Redes intersetoriais de desenvolvimento comunitário”: 

 

As redes sociais surgem nesse cenário como uma forma de organização inovadora e orgânica, apta 

a enfrentar a complexidade dos problemas sociais, porque pressupõe ações voltadas para 

mudanças sociais, a partir de um projeto construído coletivamente por diferentes atores que têm 

em comum a causa escolhida. São estruturas democráticas e horizontais (não piramidais) e, por 

isso, que convidam a uma vivência oposta à da subordinação tão impregnada em nossa cultura 

(SCLITHLER, Célia R. B. 2006; 01). 

          Tomando como base a experiência da Rede Nacional de Controle Social e Saúde da População 

Negra e os outros antecedentes da Aliança, constata-se que esse modelo só pode obter sucesso quando 
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todos têm consciência de seus papéis e, se predispõem a buscar os demais, como em uma corrente. 

Assim, a articulação da sociedade, com valores africanos e afro-brasileiros pode contribuir e muito 

para com o avanço do Estado democrático e de direito, para além do enfrentamento ao racismo.  

Diante da proposta de uma aliança, com a finalidade que possui essa, o avanço das políticas em 

resposta ás desigualdades motivadas por ódio racial, motivo cerne de sua existência, beneficia assim, 

toda a sociedade, uma vez que o objetivo central é eliminar ou corrigir a correlação entre privilégios e 

desigualdades. 

          Essa possibilidade de trabalho conjunto, executado em rede, tem antecedentes importantes, que 

no caso da Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras e Saúde reúne aspectos consideráveis da 

ampla diversidade das tradições de matrizes africanas, como: a existência do outro; o conhecimento 

que ele possui sobre si e sua comunidade; a sua capacidade de ver o mundo conectado com seus 

ancestrais e o grau de atenção que é oferecido a cada caso que chega ao Terreiro, para ser avaliado e 

resolvido, tendo-o como parte do processo e não o fim. É nesse universo que habita, por exemplo, a 

possibilidade de atuação orientada, nesse caso, pelas divindades africanas, ligadas á natureza, fazendo 

desse sujeito o instrumento para que, ao se estabelecer a ponte entre a pessoa e sua ancestralidade, o 

caso possa ser resolvido, com êxito.  

 

 

 

          Embora a visão de mundo dos Terreiros seja constantemente ignorada, para além da saúde, dada 

a acirrada intolerância religiosa, aqui considerada aspecto significativo do racismo, já havia sinalizado 

o saudoso Ogã José Marmo da Silva anos atrás, que os modelos de atenção á saúde ofertados pelos 

Terreiros em nada concorrem e estabelecem perfeitas conexões com as políticas públicas, vide 

exemplos como o acolhimento ofertado pela tradição e a política de humanização, ou a o equilíbrio 

ofertado pelo bori e a política de saúde mental. 
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          São inúmeras as demandas apresentadas em meio ao processo, mas em sua maioria todas 

relacionadas às questões básicas, primeiras, logo, fundamentais para o desenvolvimento humano e 

social, esperado para todas as pessoas em todo o seu ciclo de vida, sem discriminação.  

          Na construção de Carta de Princípios, a Aliança indica que um dos maiores desafios desse 

processo consiste em “promover o direito humano a saúde, para o exercício livre e responsável da 

sexualidade e às decisões reprodutivas voluntárias e informadas, sem distinção de qualquer espécie, 

seja de raça, cor, etnia, sexo, idioma, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional 

ou social, local de residência, riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição”. E essas questões 

estão expressas na atuação dos coletivos que a compõem, mas também nas reivindicações daqueles 

que participaram de ao menos uma das edições do Fórum de Saúde da População Negra. 

          A definição e organização de uma aliança por uma saúde digna, que une diversas organizações e 

pessoas dedicadas ao enfrentamento ao racismo, em diferentes áreas de atuação, com o objetivo de 

conduzir um observatório dedicado ao monitoramento das políticas públicas de saúde integral da 

população negra na cidade de São Paulo, têm não apenas articulado lideranças que ainda não se 

conheciam, como indicado caminhos relevantes para obtenção de seu objetivo máximo. 

          Pretende-se com esse investimento “atuar em rede multi e intersetorial, a partir de um modelo 

organizacional orientado por valores africanos e afro-brasileiros, tal como estão expressos na junção 
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entre o sagrado pássaro Sankofa e o Baobá, a árvore que melhor representa a ancestralidade 

africana”. 

São desafiadores, portanto, os valores que sustentam essa Aliança: força; espiritualidade; 

coletividade; horizontalidade; respeito à ancestralidade; espelho – a possibilidade de se ver e olhar e 

outro; a resistência; o matriarcado; afeto; a oralidade; autonomia das diferentes pessoas;o auto-cuidado 

e o cuidado com outro;o acolhimento; a aprendizagem; a partilha da diversidade de saberes; o vínculo 

comunitário; a escuta; a valorização da identidade e da cultura de origem; a generosidade; o 

reconhecimento; ubuntu (empatia, compaixão, reconhecendo que sou porque somos); a pluralidade.  

 

          Tais valores reúnem-se em tripé que alimenta a Aliança em relação aos seus valores:  

1) produção e partilha de conhecimento; 

2) legitimidade do processo e legitimação da Aliança e 

3) a condução desse processo, que requer participação plena e atuante. 

 

          Assim, diante do planejamento esperado para um trabalho dessa envergadura, é preciso refletir 

sobre: 

 O como estamos propondo a vivência desses valores na saúde da nossa população? 

 Qual o modelo que estamos reproduzindo em nosso cotidiano (cada um de nós e, os coletivos 

ou pessoas que compõem a Aliança)?  

 Como garantir a presença desses valores na nossa atuação?  

 

          Nessa perspectiva, os conhecimentos e as práticas dessas pessoas e organizações, longe da teoria 

eurocêntrica, têm articulado internamente, a importância do outro, de seu saber, de sua cultura e o 

como essas questões se estruturam e são percebidas em uma sociedade marcada pelo falso mito da 

democracia racial. É ali onde as pessoas vivem e nas condições que elas possuem que novamente 

podem-se ver as possibilidades de resolutividade dos seus problemas, no entanto, é preciso o que aqui 

denominamos de grau de atenção. 
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          Nesse sentido a importância da articulação entre diferentes organizações da sociedade civil é 

altíssima, pois, o advocacy necessário para o enfrentamento ao racismo e seu impacto na saúde 

demanda um intenso trabalho conjunto, multifacetado, dividido e articulado em meio a várias partes–

eixos, como que em uma rede de cooperação densa e plural. A junção dessas diferentes expertises é 

em si, um valor africano que alimenta o sujeito dominado contra o sujeito dominante, repercutindo 

assim, em um trabalho eficaz, sem igual.  

          Ao reunir esforços de diferentes matizes, essas organizações e pessoas não estão apenas 

enfrentando uma ideologia, mas cooperando para com o resgate da dignidade humana, o que a partir 

da coletividade ganha outra dimensão, que justifica de forma esplendorosa a atuação não apenas de 

uma aliança contra o racismo e a discriminação, mas também a condução de um observatório 

direcionado, conduzido a várias mãos, por meio de um fórum permanente, sem neuras. 

          O Coletivo Amem, criado por gays negros em resposta ao uso do corpo negro como objeto, ao 

realizar sua festa como forma de resposta à epidemia de HIV e o impacto das desigualdades e da visão 

etnocêntrica do corpo negro, tem demonstrado que é possível ser livre, é possível viver com HIV e 

seguir com dignidade, mas para tal, é preciso enfrentamento á morte social. Assim, a estratégia não 

pode ser fixa, estanque, congelada, única, porque é preciso reunir as pessoas e pautá-las sobre a 

importância do outro. Para além da AIDS, essa perspectiva tem se mantido na encruzilhada entre o 

racismo e a homofobia, na importância dos corpos, no valor a eles atribuído e na forma de ver o outro, 

para além do desejo, guiando-nos para um debate sobre sexualidade, diversidade, identidades e saúde, 

com liberdade de expressão, que antecede o estado de doente e a relação medicamentosa, biologizante 

e mercantilista, crescente na saúde pública e nas políticas executadas no cenário internacional. 
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           É em um contexto similar que nascemalgumas iniciativas importantes como a Liga Acadêmica 

de Saúde da População Negra da Faculdade de Medicina Santa Marcelina, em Itaquera, que diante da 

negação deque o racismo existe, busca produzir conhecimento a cerca das relações raciais na medicina 

ofertada á população negra. 

 

 

          Mas, sabe-se que diante da conjuntura e o tardio debate sobre a sustentabilidade das 

organizações da sociedade civil, inúmeras organizações criadas outrora, não tiveram a oportunidade de 

comemorar o aniversário de trinta anos de sua façanha, como no caso de Geledés, tampouco a sua 

sobrevivência diante dos constantes ataques políticos e esse é um dos temas que deve manter sobre 
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alerta, um grupo tão auspicioso. Dos estudantes, espera-se então, uma nova postura, para o futuro 

imediato. 

          É inegável, porém, a importância que possui o Coletivo Anarcopunk Aurora Negra, que ao 

articular-se com outros coletivos entorno da luta de classes que massacra mulheres e crianças 

indígenas e afro-brasileiras, reúne as pessoas em meio à ancestralidade, resgatando a cultura e os 

valores desse grupo, para que assim alimentem-se para a luta diária. 

 

 

 

 

 

          Ao organizar suas generosas rodas de conversa sobre temas determinados, antes na Vila Nova 

Cachoeirinha, onde está sua sede própria e agora, andando pela cidade, em uma experiência itinerante, 

o Quilombo Terça Afro tem proporcionado o diálogo sobre as questões mais relevantes para a 

organização das comunidades beneficiadas por sua iniciativa. Aqui, o poder da palavra de todos e 

todas, em circulo, demonstrando a igual importância de cada um dos sujeitos, mais uma vez ganha 

espaço volumoso na construção da ‘unidade’ que visa o fomento de respostas necessárias aos males 

que assolam a comunidade negra e a sociedade como um todo.  

          Experiências como o Coletivo de Oyá, organizado por mulheres negras em Guaianases, na 

região leste da cidade de São Paulo na ida á Marcha das Mulheres Negras, demonstram-nos que tudo 

deve ser visto de forma holística, porque é importante que haja uma abordagem o mais ampla possível, 

para ai então, discutirmos a saúde da população negra, não apenas em Brasília, nos gabinetes, mas ali, 

onde as pessoas vivem e com os bichos que as persegue, tal como constatamos na experiência do 

Projeto Mege, desenvolvido em Suzano, em atenção à saúde mental e o suicídio na juventude. 

          Ao considerarmos que o racismo existente em toda e qualquer parte é determinante, visto que 

ele engole as pessoas e instituições no tempo e no espaço, é fundamental ter em mente que a violência 

institucional já amplamente discutida por diferentes movimentos sociais e pesquisadores, tem 
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demonstrado ainda hoje, um conjunto de desafios a exemplo do não acesso a informações importantes, 

produzidas pelo sistema de saúde, mas que não são tornadas públicas e, tampouco avaliadas para a 

implantação de políticas públicas. Esse é um desafio considerado como um monstro na gestão, pois 

inviabiliza a tomada de decisão em gestão da saúde, contando com a negação dos gestores, de que 

determinadas questões como as relações étnico-raciais são importantes para o desenvolvimento da 

saúde pública, integral e universal.  

 

 

 

           Desse mesmo pensamento compartilham organizações importantes como a OGBAN, pioneira 

na atenção á saúde das pessoas com anemia falciforme, pois, se há anos atrás houve um trabalho denso 

para que fosse discutida a saúde da população a partir de suas especificidades e com isso, implantou-se 

o quesito raça-cor, agora, os gestores, conhecedores dessa informação, parece não entender como são 

relevantes tais informações.  

          Em contrapartida, parece que há hoje, uma gama de gente que necessita desse trabalho mais do 

que antes, pois nunca se soube de tantas necessidades como as que listamos no mundo atual, razão 

pela qual, Arlete Isidoro compreende que “é preciso atenção para não deixar o ego passar na frente das 

pessoas e deve-se fazer dessas, os multiplicadores, com fé e coragem”.  

          Na mesma direção, o Coletivo A Cor da Loucura, organizado na Baixada Santista, tem apontado 

para o fato de que a loucura tem cor e com isso, é preciso discutir as questões de saúde que fazem as 

pessoas adoecer, pois as razões são muitas, mas perpassam pelas relações étnico-raciais e a postura de 

cada um dos indivíduos.  
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          Nesse mesmo movimento encontra-se em Itaquera, o Negrex, um grupo de homens e mulheres 

negras formando-se em medicina, com o olhar necessário para as questões relacionadas a esta parcela 

da população. Isso significa no mínimo um novo olhar sobre as pessoas e, em última instância, outra 

medicina, menos racista e mais humana, tal como aponta o Anamnese, documentário do grupo, 

amplamente divulgado via internet. 

          A realização dos encontros do Fórum de Saúde da População Negra ao longo do ano, tal como 

nas atividades da Mobilização Nacional Pró-Saúde da População Negra, momento em que 

organizações do movimento negro, lideranças de religiões afro-brasileiras, pesquisadores, gestores e 

profissionais de saúde de todo o território nacional estão implicados em ações contra o racismo e seu 

impacto na saúde, pode-se constatar, porém, as mesmas reivindicações apresentadas outrora, como se 

toda articulação da sociedade civil com o governo até dado momento, tivesse sido apenas sido apenas 

objeto de debate, sem nenhum investimento real para mudança do processo de uma forma geral.   

 

 

          Foi possível constatar no 3º. Fórum de Saúde da População Negra, diante da presença da gestão 

municipal, que é preciso outro modelo de gestão, governança e articulação, a fim de que se garanta 

minimante o cumprimento das normas e diretrizes, considerando as relações étnico-raciais em saúde, 

bem como, o instrumental e arcabouço criado até dado momento.  

          Nesse cenário, vale lembrar, as organizações não governamentais estão fechando suas portas, 

seu capital humano vai se esvaindo, sua produção tem diminuído suas vozes não tem sido escutada e 

as Organizações Sociais, que ‘vendem’ serviços, vêm ampliando seu leque de atuação por meio de 

convênios com as instituições da saúde pública, o que não acontece no universo do enfrentamento ao 

racismo e os órgãos institucionais criados para tal fim. 

 



23 
 

 

 

 

          A realização da Oficina de Redes e Cooperações contra o Racismo, realizada por esta rede em 

Dezembro de 2018, sob condução de Angelita Garcia, apontou, no entanto, que é possível avançar, se 

de fato houver revisão das práticas culturais e institucionalizadas, nas organizações de governo, mas 

também na organização da sociedade e dos movimentos sociais.  
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Conclusões 

          Entende-se que a articulação entre esses atores, per si,configura a existência e a ação 

doobservatório de políticas públicas. Trata-se de um processo que demonstra a ação coletiva, visando 

apromoção da vida, do direito e da saúde integral, em um sistema público, universal e de qualidade. 

          Para atuação plena no âmbito do enfrentamento do estigma e a discriminação, no futuro 

conforme anunciado, recomenda-se total atenção, visto que o cenário pós-eleições de 2018 indica um 

horizonte onde essas questões não são importantes, o que se correlaciona com a diminuição do poder 

consultivo – deliberativo dos conselhos participativos na esfera nacional, o que se imagina, vai se 

reproduzir facilmente por Estados e municípios em todo o território nacional. 

 

 

 

          É preciso, enfim, investimento em formação atenta ao conceito de educação permanente, com 

atuação e apoio integral, direcionada à realidade das pessoas. Todas as estratégias articuladas nesse 

prisma devem considerar a necessidade de articulação com o poder público, para além do advocacy e o 

monitoramento das políticas públicas. 

          Tais processos devem estar sintonizados e os recursos necessários para tal investimento devem 

partir da necessidade de mudança de práticas institucionais e dos contextos em que as pessoas estão 

inseridas em primeiro plano. É fundamental a ideia de que o desenvolvimento humano e social tão 

falado no universo das políticas públicas e das teorias políticas seja de fato o espaço em que as pessoas 

que mais precisam dele, estejam no centro do debate, ao invés de sua densa e continua busca 

contemplar aqueles que já estão institucionalmente beneficiados, em alguma medida. 

          É preciso, portanto, uma atuação ainda mais ampla, qualificada e articulada por parte da 

sociedade civil organizada, que diante dos casos exacerbados de racismo institucional, deve-se 

reinventar-se para lidar com o novo cenário político desse país, que ainda é uma incógnita, como tem 

definido diferentes especialistas. 
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          Em 2019, considerando seus muitos limites, a Aliança Pró-Saúde da População Negra 

configura-se enquanto um importante instrumento político da sociedade civil, para promoção da saúde 

da população negra e combate ás várias formas de discriminação, preconceito, racismo, xenofobia e 

intolerâncias correlatas. Sua agenda política deve conduzir a articulação necessária entre os diferentes 

coletivos e pessoas, com atuação contra o racismo; produzir e disseminar conhecimento, para subsidiar 

ações sociais, políticas públicas, análises e estudos em geral, além de promover a participação e o 

controle social das ações e políticas públicas com vistas ao enfrentamento ao racismo. 

           É preciso comemorar o avanço obtido até aqui e investir bravamente na busca pelo objetivo 

dessa rede. 
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