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Criada a partir do Projeto Xirê II, a
Aliança Pró-Saúde da População Negra
constituiu-se em 2018 como um
conjunto de coletivos e pessoas físicas,
com atuação contra o racismo, em
diferentes áreas, que busca agir em rede
multi e intersetorial, a partir de um
modelo organizacional orientado por
valores africanos e afro-brasileiros, tal
como está expresso em sua logomarca:
a junção entre o sagrado pássaro
Sankofa e o Baobá, árvore símbolo da
ancestralidade.



• Tem seguido metodologicamente, em busca de mobilização popular e controle social
da política, por meio da estruturação da rede formada por lideranças da sociedade civil
organizada, pesquisadores, estudantes universitários e outros atores, com atuação
contra o racismo e enfrentamento constante ao seu impacto na saúde

• Nessa estrutura, conta-se com um fórum permanente, realizado a cada dois meses, em
meio às reuniões para coordenação da rede, gestão das tarefas e mobilização virtual no
intervalo das ações (via Whats App, por exemplo)

• Sua condução ocorre em coordenação executiva compartilhada, aberta para
participação de todos os interessados

Sua atuação politico-pedagógica
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Planejamento Estratégico
2019 – 2020



• Coordenação, sustentabilidade e infraestrutura

• Mobilização popular

• Comunicação para enfrentamento ao racismo

03 grandes eixos orientam o planejamento estratégico da rede



Coordenação , sustentabilidade e 
infraestrutura



A Aliança iniciou o ano de 2019 com um encontro de 
confraternização no SESC da Avenida Paulista. Ali, 
foi possível avançar no que tange a coordenação sua 
rede, com uma composição ampla, múltipla e 
diversa. Um desafio sem antecedentes!



Fevereiro – 2019

O Quilombo Terça-Afro sediou a Oficina para elaboração conjunta do Planejamento Estratégico da 
Aliança para o período 2019 – 2020. Era preciso definir prioridades, por exemplo.



• Realizadas  mensalmente as 
reuniões para coordenação da 
rede;

• Em Abril – iniciado o diálogo 
sobre possível parceria  com a 
Casa de Cultura Negra do 
Jabaquara;

• Em Maio, deu-se a 
participação da OGBAN na 
Oficina de Elaboração de 
Projetos das OSC, realizada 
pelo Programa de DST-Aids da 
SMS de SP.

• Em Julho, a participação da 
Secretaria de Estado da Saúde 
durante o debate sobre 
“Saúde mental e racismo”, no 
Fórum de Saúde da População 
Negra.



Fevereiro:  projeto de educação permanente submetido ao Fundo Brasil de Direitos Humanos, 
mas não aprovado.

Maio: Elaborada agenda mensal de educação permanente, com base em temas de interesse da 
rede.

Outubro: submetido projeto de educação permanente ao Ministério dos Direitos Humanos 
(PNUD),  via OGBAN, também não aprovado.



Ampliou-se a coordenação da rede



Sempre contando com a contribuição 
das pessoas, que atuam em áreas 
diversas, no desenvolvimento das 
ações em rede colaborativa.



Fevereiro: participação na Jornada 
Antifascista Edson Néri, organizada pelo 
Coletivo Anarkopunk.

Março: 22 novas adesões no IV Fórum SPN.

Junho: iniciado o debate sobre 
sustentabilidade e infraestrutura no V Fórum 
de Saúde da População Negra.

Setembro: encaminhamentos sobre 
sustentabilidade da rede, em reunião de 
coordenação e, a realização de balanço 
semestral, em reunião de Coordenação, na 
APEOESP.

Dezembro: criação do GT do Estatuto da 
Aliança



Mobilização popular para ampliação do debate 
sobre saúde da população negra



O Fórum de Saúde da 
População Negra ganhou 
coordenação própria, aclamada 
durante atividade pública na 
APEOESP: Arnaldo Marcolino, 
do Sindicato dos Radialistas do 
Estado de São Paulo, Arlete 
Isidoro da OGBAN e Ana Luiza, 
estudante da USP.



Maio

A criação do Fórum de Saúde da População Negra 
de Cidade Tiradentes.



Ao longo do ano foram realizadas 05 edições do Fórum de Saúde da População Negra do 
Município de São Paulo, com pautas específicas, conforme a necessidade dos coletivos.



Junho

Apresentação da redação inicial de projeto de 
pesquisa “Racismo Estrutural e Organização da 
Sociedade” em consulta á sociedade civil – Casa do 
Professor.

Agosto

Realização do “Painel Racismo Estrutural e 
Organização da Sociedade” com debate sobre o 
referencial teórico do projeto, na Casa de Cultura 
Negra Mãe Silvia Egydio de Oxalá.



Abril

Realizada a aula de Arnaldo 
Marcolino, sobre saúde da 
população negra, na UNIFESP.

Acolhida á demanda dos alunos da 
Politécnica com a participação de 
Emiliano David no debate sobre 
Instrumentos do Racismo 
Institucional.

Apoio técnico ao Projeto Mege, ao 
longo do ano.

Out

As contribuições de Angelita Garcia 
ao Congresso de Obstetrícia

A participação de João Américo no 
Outubro Negro – USP e de Angelita 
Garcia no Congresso de 
Obstetrícia. 



Estabelecer e conduzir plano de comunicação para o 
enfrentamento ao racismo institucional e seu impacto na 
saúde.



Publicação do relatório anual da Aliança – 2018  e 
conteúdos diversos no blog, ao longo ano 

Endereço: www.aliancaprospn.wordpress.com.br 



Publicação da chamada do V Fórum, no site do “Alma Preta” e do “Mundo Negro” indicando 
as possibilidades de articulação com a imprensa especializada, para comunicação dirigida.



Março e Abril

• Criação e divulgação de 20 cards
comemorativos do aniversário de 01 ano
da Aliança, via facebook e whats app.

• Criação e divulgação de 07 cards alusivos
ao Dia Mundial da Saúde, via facebook e
whats app.

• Criação e divulgação de cards, links para
inscrição e evento no Facebook para
realização de todos os fóruns.



• Divulgação constante das ações realizadas 
pelos coletivos e demais membros da rede

• Ampliação do debate sobre comunicação no 
VII Fórum de SPN – Setembro

• Série de Debates sobre Comunicação e 
Racismo na Mobilização Nacional Pró-Saúde da 
População Negra, ao longo do mês de Outubro, 
resultando na criação da página da Aliança, no 
Instagram



Sobre o Fórum de Saúde da População Negra do 
Município de São Paulo: 

“Há um ano participei do primeiro fórum da Aliança. Fiquei muito animada em encontrar 
pares para pensar, propor e realizar ações na saúde para população negra. A Aliança já me 
auxilia nessa sistematização do pensamento para propor e realizar ações na saúde da 
população negra. Mas, se fosse pensar em mais estratégias, penso em atividades temáticas 
que muito me ajudam nesse processo de organização das ações, por exemplo, fórum 
temático saúde da mulher negra”.



Sobre o Fórum de Saúde da População Negra do Município 
de São Paulo: 

“A sustentabilidade da resposta ao racismo, implica na atuação coletiva dessa rede!”



Sobre o Fórum de Saúde da População Negra do Município 
de São Paulo:

“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) e, como garantir a presença desses 
valores na nossa atuação...” 



Sobre o Fórum de Saúde da População Negra do
Município de São Paulo:

“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”.



Investimento diário em comunicação virtual, por 
meio de blog e redes sociais: Facebook; 
Instragram e Whats App, reproduzindo notícias, 
produzindo conteúdos, divulgando convites, para 
dar visibilidade ao tema.



Para o ano de 2020, quando a Aliança chega ao segundo 
ano de sua fundação, espera-se pela repactuação das 
ações previstas no planejamento já realizado, 
avançando para a consolidação dessa rede, na 
perspectiva de sua sustentabilidade técnica, política e 
financeira.



Aliança Pró-Saúde da População Negra

Blog: aliancaprospn.wordpres.com.br
Instragram: saudepn

Facebook: prosaudepopulacaonegra
email: observatoriopopnegra@gmail.com


