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Resumo 

 

Ao mesclar a análise da vida na prática com a produção científica e a avaliação das políticas 

públicas enumerando seus desafios e limites, a Aliança Pró-Saúde da População Negra se 

propôs a questionar como se dá e como poderia ser a atuação da sociedade civil organizada 

diante do racismo e da atuação do Estado, no campo da saúde coletiva, com especial atenção 

ao espaço-mundo do município de São Paulo, onde tal rede foi criada. O texto presente, ao 

olhar para o futuro, é um convite à ação em resposta ao impacto do racismo na saúde da 

população negra, a partir da experiência vivenciada por diferentes atores e os desafios 

multifacetados que compõem o denso campo das relações étnico-raciais na relação entre a 

sociedade civil e o Estado democrático e de direito. Metodologicamente elaborada a partir 

do diálogo com diferentes indivíduos, ao longo do Ciclo de Oficinas Temáticas Pré-

planejamento da Aliança para o período 2020 – 2023, em que questionava-se qual é a aliança 

dos nossos sonhos, espera-se com tal produção, subsidiar a atuação das lideranças 

comunitárias, para o pleno desenvolvimento de ações a serem impetradas nesse terreno tão 

árido, que tem no movimento de mulheres negras o seu histórico político.     

 

Palavras-chave: racismo; saúde integral; sociedade. 
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Abstract 

 

By merging the analysis of practical life with scientific production, and the evaluation of 
public policies enumerating their challenges and limits, the Aliança Pró-Saúde da População 
Negra intend to question how it works and how civil society could act in the face of 
institutional racism and State action in the field of collective health, with special attention to 
the territoriality of São Paulo city, where such a network was created. The present text, when 
looking forward to the future, is an invitation to action in response to the impact of racism 
on the health of the black population, based on the experience lived by different actors and 
the multifaceted challenges generated by the dense field of racial relations, between society 
civil society and the democratic state of law. Methodologically, this document was 
elaborated from the dialogue with different individuals, during the Aliança's Thematic 
Workshops Cycle for the period which corresponds 2020 - 2023, in which we collectively 
asked ourselves what’s the Aliança of our dreams. We expect with such production, subsidize 
the work of community leaders, for the full development of actions to be taken in this arid 
terrain, which has its political history in the black women's movement. 
 
 
  
 
Keywords: racism; integral health; society. 
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Apresentação 

 

          As linhas que seguem dedicam-se à Agenda da Aliança Pró-Saúde da População Negra 

para o período 2020 – 2023. Trata-se de um texto norteador, que para além de apontar os 

caminhos, traz a memória de onde partimos estabelecendo pontes com o momento que nos 

encontramos e as direções que queremos seguir, mostrando que esta não é uma rede 

abstrata, é uma rede concreta com diferentes indivíduos, seus saberes, expertises, gerações 

e contribuições diversas, porém articuladas, que trazem seus sonhos e estão em constante 

diálogo. 

          Destaco uma das coisas mais ricas nessa articulação: a potência do diálogo, a escuta e 

a troca entre esses tão diferentes atores. A Agenda traduzida aqui, nos apresenta os pilares 

que sustentam essa construção e os desafios que temos pela frente, apontando as 

problemáticas, fraquezas, mas também as potências, razão pela qual, o texto traz em si, certa 

generosidade ao apontar essas questões, a partir do Ciclo de Oficinas que o gerou. 

          Saindo do abstrato, as ações concretas no campo, podem ser vistas no Planejamento 

Estratégico de 2020 – 2023, documento seguinte a esse, mas compreendo esse texto como 

uma cartilha, para cada pessoa que chega à roda, pois é preciso saber de onde viemos e para 

onde iremos, e isso é parte do processo que elegeu a atual Diretoria Executiva. Entendemos 

que é preciso uma visão global da Aliança, para construímos cada passo coletivamente, com 

transparência, escuta e a devida importância da construção conjunta. 

          Os próximos três anos serão marcados por muitos desafios pós covid-19, visto que toda 

a população foi afetada e essa pandemia ainda vai reverberar muito, razão pela qual, 

precisaremos desenvolver um outro olhar sobre a saúde pública, com uma construção 

coletiva, muito diálogo, muito estudo, muita mobilização, participação e o envolvimento dos 

diferentes atores, com organização e planejamento, para conduzirmos ações concretas 

contra o racismo e seu impacto na saúde. Nesse caso, não se trata mais de ações de 

emergência (auxílio emergencial, por exemplo) em que tudo aparece em um dia, mas some 

no outro. Precisaremos sim, de construções pensadas em longo prazo, em atenção a maior 

parte da população brasileira, a população negra. Estamos passo-a-passo criando esse 

processo aqui entre nós, na nossa realidade, que vai ganhando corpo nos próximos anos, 

refletido na preparação das pessoas, contando com a possibilidade de dialogar e assim 

fazermos todos juntos quando ‘as luzes acenderem na hora do ato’, considerando os níveis 

de preocupação e necessidades de nossa gente. 

          Por fim, o nosso atual momento político deve gerar outro discurso político na Aliança, 

mas também na população negra brasileira, sobretudo, na relação com o poder público, 

desafio central deste trabalho. 

 

 
 

Flip Couto 
Diretoria Executiva 
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Introdução 

       

          A Aliança Pró-Saúde da População Negra desde 2018 vem se organizando para o 

enfrentamento do racismo, mobilizando lideranças de diferentes coletivos negros e 

organizações, estudantes, pesquisadores, profissionais de saúde e afins, atenta à 

necessidade de políticas efetivas em atenção à saúde da população negra, no país, no Estado 

e no município de São Paulo.  

          Sua atuação baseia-se em uma ação coletiva, mobilizadora, que se apoia na articulação 

entre diferentes atores da sociedade civil, aliada à produção do conhecimento e à partilha 

deste com os demais atores, com vistas ao pleno controle social das políticas públicas com 

foco nas relações étnico-raciais.  Avalia-se que tal atuação, construída a partir de um modelo 

organizacional lógico, cuja base é o conjunto de valores africanos/afro-brasileiros, traz as 

pessoas para o centro do debate, refletindo sobre o cotidiano das relações entre o Estado e 

a sociedade, o que tem possibilitado a aproximação entre diferentes sujeitos a partir de suas 

realidades.  

          Destacamos aqui a junção entre as mais antigas lideranças do movimento negro com 

os mais jovens, a diversidade política existente nesse colegiado e o diálogo entre movimentos 

sociais e produção acadêmica, considerando a importância da saúde coletiva. 

          Organizado a várias mãos, o presente texto busca delinear o que se pretende com o 

avanço dessa rede, que busca sua sustentabilidade técnica, política e financeira, mobilizando 

a sociedade civil para o enfrentamento do racismo e o avanço das políticas em atenção à 

saúde da população negra.  

          Depois de criada a Carta de Princípios em 2018 e  definida sua missão institucional em 

2019, a atuação da Aliança diante dessa produção só foi possível por conta da disponibilidade 

das pessoas em meio ao Ciclo de Oficina Temáticas Pré-Planejamento Estratégico da Aliança, 

realizado entre Agosto e Setembro de 2020, somando-se à releitura dos diferentes relatórios, 

monitoramento do planejamento anterior, avaliação de processo e desempenho do grupo, 

além de ampla discussão entre diferentes lideranças envolvidas na construção da rede, que 

aqui se qualifica organizando a personalidade jurídica por ela criada em busca de sua 

sustentabilidade.  

          Entende-se enfim, como um dos objetivos dessa rede a reação aos desafios aqui 

elencados, com organização política, mobilização social, infraestrutura, comunicação, 

formação política, cidadania plena e condução da resposta aos fenômenos sociais que 

atravessam a população negra sistemática e diuturnamente.  

          Aqui, em meio a essas linhas, transitaremos pela “aliança dos nossos sonhos”, com um 

projeto político-pedagógico e coletivo, que deve nos guiar na articulação necessária para o 

enfrentamento do racismo e seu impacto na saúde da população negra.   
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          Sabe-se da existência de importante disparidade em meio às 

necessidades em saúde de diferentes segmentos populacionais no 

país, no Estado e no município de São Paulo, informação essa que só 

é possível por conta da implantação do quesito raça-cor em diferentes 

bancos de dados do país, depois de uma densa atuação do movimento 

negro brasileiro ao longo de quase quatro décadas. Diversos 

indicadores nos dizem que a população negra brasileira, muito 

embora seja a maior parte entre os usuários do SUS, compõe as piores 

taxas e índices relacionados à promoção, atenção e recuperação da 

saúde, o que, per si, fere os princípios constitucionais, a ideia de 

república e a legislação do Sistema Único de Saúde vigente no país.  

          Saúde da população negra é uma pauta política que nos convida 

a revisitar as normas, diretrizes e o histórico do Sistema Único de 

Saúde, pois as políticas públicas de saúde se dão no Brasil como parte 

de um processo sócio-histórico, relatado em diferentes produções 

científicas, mas principalmente na organização da sociedade. Nesse 

contexto, as questões relacionadas ao funcionamento do Estado nos 

provocam diariamente desde os tempos da Coroa portuguesa, diante 

das necessidades em saúde da população em um modelo 

etnocêntrico de Estado-nação que ignora a diversidade existente no 

bojo da sociedade.  

          Ao considerarmos a existência e manutenção de um projeto 

societário para o país construído pela Coroa e cujo espírito está 

mantido apesar da democracia, é importante salientar que a 

responsabilidade do Estado para com todo cidadão e as questões 

relacionadas com a Constituição Federal são questionadas aqui, dado 

o fosso existente entre a legislação e as ações reais para a garantia 

dos direitos básicos e fundamentais como a oferta de serviços, 

resultando na manutenção das desigualdades, que comprometem um 

serviço público de qualidade.  

          Sabidamente, a vida em sociedade opera de forma desigual, 

apesar da existência de avanços em meio às disputas políticas. O 

projeto político-ideológico hegemônico, que mantém o status-quo e 

‘normaliza’ as cenas desiguais e cotidianas, a exemplo do racismo e 

seu impacto na saúde, produz idas e vindas em meio a necropolítica 

instalada na estrutura. Sobre isso, constata-se que: 

 

 

O projeto político-ideológico 

hegemônico, que mantém o status-

quo e ‘normaliza’ as cenas 

desiguais e cotidianas, a exemplo 

do racismo e seu impacto na 

saúde, produz idas e vindas em 

meio a necropolítica instalada na 

estrutura. 

 



11 
 

Inúmeros fatores são determinantes no universo 
da acessibilidade, logo compõem essa discussão: 
os serviços, insumos, diagnóstico, tratamento e 
recurso humano adequado, eficiente e eficaz. 
Para que os serviços sejam de fato universais é 
preciso a clareza do quanto ele pode ser 
colaborativo e envolvente para além de 
“curativo” e emergencial. Faz-se urgente outra 
visão, capaz de encontrar outros paradigmas em 
saúde, que seja eficaz e encontre no seu 
desenvolvimento a atenção necessária para que 
as ações, os insumos, o diagnóstico e o 
tratamento, alcancem de forma qualitativa a 
imensa quantidade de beneficiados, sem 
restrições de origem alguma e com isso, reabre-
se o debate acerca da necessidade de inovação 
tecnológica (MONTEIRO; 2011). 

          Reconhecer a importância dos determinantes sociais e sua 

relação com o desenvolvimento humano implica, enfim, a discussão 

sobre desigualdades sociais, dada a necessidade de compreender a 

saúde para além da ausência de doenças. Esse processo ocorre em 

âmbito territorial, na relação dos indivíduos com suas respectivas 

comunidades e unidades de saúde, pois: 

 

O território não é apenas o conjunto dos sistemas 
naturais e de coisas superpostas; o território tem que 
ser entendido como o território usado, não o território 
em si. O território usado é o chão mais a identidade. A 
identidade é o sentimento de pertencer àquilo que nos 
pertence. O território é o fundamento do trabalho; o 
lugar da residência, das trocas materiais e espirituais e 
do exercício da vida. O território em si não é uma 
categoria de análise em disciplinas históricas, como a 
geografia. É o território usado que é uma categoria de 
análise (SANTOS, et al. 2013; p.14).  

  

          No caso da relação entre as religiões afro-brasileiras e o Sistema 

Único de Saúde, segundo muitas lideranças dessas tradições 

religiosas, havia uma invisibilidade da identidade e do pertencimento 

das pessoas oriundas dos Terreiros, ao mesmo tempo em que eram 

rechaçados o saber milenar dos Terreiros, referência importante para  

o tratamento, a busca pela saúde do corpo em consonância com a 

alma e a relação com a comunidade, fatores ignorados pela unidade 

de saúde. Se há avanços em determinadas áreas, como a reposta à 
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epidemia de HIV no município de São Paulo1, em outras a escuta 

demonstra-se ausente diante das demandas apresentadas pelos 

Terreiros – vide a relação dos agentes comunitários de saúde e os 

demais profissionais de saúde com os espaços sagrados dos Terreiros, 

que são sempre ignorados nas visitas destes agentes, premissa da 

Estratégia de Saúde da Família, muito embora o Terreiro atue na 

prática, com a ideia de família ampliada, sempre envolvendo-se com 

as questões que permeiam as relações sociais, para além do território 

mágico-ancestral .  

          Essa arena política, com tantos enfrentamentos mesmo nos 

governos considerados mais progressistas, nos remete à constatação 

de que o tema da saúde da população negra ao longo dos anos 

tornou-se curriculum de processos de formação, área de estudo e 

políticas públicas registradas pelo Diário Oficial. Em um Estado que é 

objeto de ampla disputa política, alguns ganhos políticos se perdem 

no processo histórico diante do completo descaso e a negação de 

direitos por parte de diferentes instituições, embora inseridas no 

processo. 

          Depois de dois anos e meio de sua fundação, a Aliança Pró-

Saúde da População Negra avança como parte da mobilização da 

sociedade civil frente ao descaso com as questões relacionadas à 

saúde da população negra enquanto agenda política. Acredita-se no 

poder mobilizador da sociedade porque o poder de fato emana do 

povo.   

 

 

 

 

 
1 Como no caso de iniciativas como o Projeto Xirê – Prevenção de IST/AIDS  
na roda dos Orixás em São Paulo, a criação da Rede Nacional de Religiões Afro 
Brasileiras e Saúde no Maranhão, a Rede Nacional de Controle Social e Saúde da  
População Negra no Rio de Janeiro, entre outras. 
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           Os indicadores das áreas de saúde, educação, desenvolvimento 
humano e assistência social são sempre considerados muito ruins 
para a população negra quando comparada às populações não 
negras, demandando da sociedade civil uma atuação ampla, 
diversificada e arrojada diante do funcionamento do Estado 
brasileiro.  É nesse universo que, depois de criar a Política Municipal 
de Saúde da População Negra via Portaria 2283/2016-SMS.G, e de 
incluir o tema em diferentes versões do PPA – Plano Pluri Anual - o 
Município de São Paulo cria a Lei 17.406, de 20 de Julho de 2020, que 
institucionaliza o Programa Municipal de Saúde da População Negra 
(a partir do Projeto de Lei Nº 327/18, dos vereadores Paulo Frange – 
PTB - e Paulo Batista dos Reis – PT). Iniciativa igual ocorreu logo 
depois, no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, 
a partir do Deputado Campos Machado, autor do Projeto de Lei Nº 
535, de 2020. 
          Publicada em 2009 pelo Ministério da Saúde, a Política Nacional 
de Atenção à Saúde da População Negra - aprovada pelo Conselho 
Nacional de Saúde em 2006 e pactuada pelos gestores de níveis 
federal e estaduais na Comissão Integestores Tripartite apenas em 
2008 – demandou uma ampla organização do movimento negro ao 
longo de várias décadas. Esse é um importante investimento político 
da sociedade civil, particularmente do movimento de mulheres 
negras, desde o diagnóstico que apontava empiricamente para a 
falta de atenção e cuidado com essa população, até a produção 
científica e a avaliação de que as políticas implantadas não 
beneficiam a população alvo do projeto político em questão.  
          Em São Paulo, esse processo inicia-se nos anos 1990 com a 
mobilização rumo à inclusão do quesito raça-cor nos sistemas de 
informação da Secretaria Municipal da Saúde, sob a gestão do então 
Secretário Eduardo Jorge e com o intenso envolvimento do 
movimento negro local, liderado por mulheres e por organizações 
negras fundamentais na luta contra o racismo.  
          A Aliança Pró-Saúde da População Negra, constituída em abril 
de 2018, na cidade de São Paulo, é 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.  
          Acreditamos na proposta conceitual de rede viva, oriunda do 
pensamento de Merhy, pois:  
 

[...] os/as usuários/as são redes vivas de si próprios, 
estes/as estão o tempo inteiro produzindo movimentos, 
elaborando saberes, construindo e partilhando cuidados. 
Quem pede as redes, na maioria das vezes, são os/as 
usuários/as e a rede não está já dada feito um arcabouço 
a ser preenchido de forma protocolar, pois vão em 
acontecimento sendo tecidas (MERHY. 2014; p. 06).  

 

          O samba, enquanto manifestação cultural de um povo nos 
ensina que, quando as pessoas percorrem as quadras das Escolas de 
Samba, em meio ao carnaval, espaço de alta competitividade 
proporcionado por um festival, suas identidades estão mantidas, 
sempre relacionadas à “escola do coração” sem prejuízos com a 
frequência junto às coirmãs. A feijoada beneficente, os bazares e 

 

 

 

 

 

“Publicada em 2009 pelo Ministério da 

Saúde, a Política Nacional de Atenção à 

Saúde da População Negra - aprovada pelo 

Conselho Nacional de Saúde em 2006 e 

pactuada pela CIB apenas em 2008 - 

demandou uma ampla organização do 

movimento negro ao longo de várias 

décadas”. 
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demais atividades que acontecem em determinadas comunidades, 
com a participação das pessoas de outras agremiações demonstram 
que a sustentabilidade da escola percorre um outro universo: o da 
participação popular, independente do contexto em que as pessoas 
estão inseridas. E esse é um valor africano que indica a importância 
da rede local e sua atuação, sempre flexível e produtiva. 
          Quando criada, essa rede foi norteada por valores que 
expressam:  

 
- A força que nos alimenta; a espiritualidade;  
- Coletividade;  
-Horizontalidade - sem ferir o princípio da hierarquia religiosa que 
sustenta as tradições religiosas afro-brasileiras;  
- Respeito à ancestralidade;  
- A importância do espelho (a possibilidade de olhar para dentro, 
para si e para seus pares); 
- Resistência; 
- Respeito ao matriarcado;  
- Afeto;  
- Oralidade;  
- Autonomia dos diferentes sujeitos;  
- O autocuidado e o cuidado com o outro;  
- O acolhimento; 
- A aprendizagem do outro, no tempo do outro;  
- Partilha da diversidade de saberes;  
- Vínculo comunitário;  
- Escuta e valorização da identidade e da cultura de origem de cada 
um;  
- Generosidade;  
- Reconhecimento;  
- O princípio africano do Ubuntu (empatia, compaixão, a ideia de 
que sou porque somos) e, 
-  A pluralidade.  
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         Tal articulação2 consiste em uma organização que busca: 

[...] atuar 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 do pássaro Sankofa 
e o Baobá, a árvore que melhor a representa a 
ancestralidade africana (NEGRA; 2019). 

 

          Os valores da Aliança são muito caros à sua existência, pois 
configuram-se no tripé com que se pretende a manutenção da sua 
sustentabilidade técnica, política e financeira com vistas à: produção 
e partilha de conhecimento; legitimidade dos processos que dão vida 
a sua organização e condução participativa desses processos.  
          A organização da Aliança, mobilizando as lideranças negras, 
resulta do entendimento de que a epidemia de AIDS é apenas um dos 
problemas que assolam a comunidade negra, o que demandaria, 
portanto, mobilização e participação popular na busca por políticas 
públicas em atenção à saúde da população negra de forma geral. 
          Por conta de suas experiências com o sistema de saúde, os 
brasileiros tendem a preferir o serviço privado ao público e 
reproduzem cotidianamente a ideia de que o SUS não presta, mas 
desconhecem o quanto ele é altamente disputado, potente e, 
consequentemente, o quanto são desvalorizados os profissionais de 
saúde. “As pessoas não sabem que nos outros países o serviço de 
saúde é pago e esquecem que aqui, o imposto é quem paga os 
serviços prestados à população”.  
 

 
2Movimento gerado a partir da relação entre os Terreiros e o antigo Programa 

Municipal de DST/AIDS, atual Coordenadoria de IST/AIDS da Secretaria Municipal 

da Saúde de São Paulo, responsável pela condução do Projeto Xirê – Prevenção de 

DST/AIDS na Roda dos Orixás, cujo objetivo é coordenar ações sincronizadas de 

prevenção às IST/AIDS, em articulação entre os Terreiros e a Rede Municipal 

Especializada em DST/AIDS em resposta conjunta à epidemia de AIDS.  
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Foto: James Berson Lalane participando do X Fórum de Saúde da População Negra com moderação de Flip Couto.  
 

          A partir dessa compreensão, foi possível mobilizar a comunidade rumo à participação popular no processo político, 
avaliando as ações governamentais e a ausência do tema na agenda política. Ao trazer para o grupo dados concretos 
sobre o conceito de saúde e a forma como o sistema opera, a discussão nos guiou para um processo de ensino-
aprendizagem que vem possibilitando a atuação dessa rede a partir de um modelo eco-político-pedagógico em que o 
outro é importante, mesmo quando ele não detém o conhecimento considerado “adequado” por terceiros, pois: 

 

[...] a ação comunitária pressupõe ações desenvolvidas por diferentes agentes profissionais ou 
não que, atuando em contextos específicos, agem na direção da transformação local e social. 
Trata-se de um processo das comunidades e/ou de acompanhamento das comunidades, nos 
quais comportam a detecção de problemas locais e o levantamento de possibilidades para a 
solução destes problemas. A Ação Comunitária pode ser resumida como movimento de detecção 
e levantamento de respostas próprias, adequadas e enriquecedoras às diversas situações vividas 
pela comunidade. O trabalho em questão se apóia na conscientização, na participação, na 
educação e no empoderamento e desenvolvimento da comunidade (SILVA. 2008; p. 05). 

 

 

          Essa ação comunitária, na perspectiva da saúde coletiva, deve primar pela importância da saúde pública de 

qualidade, universal e com dignidade, considerando a necessidade constante de promoção da saúde integral, com 

equidade em cada uma das ações. 
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          Partiu-se da ideia de que é preciso reafirmar a importância de uma saúde pública de qualidade, com 

dignidade, logo também o SUS e os profissionais de saúde devem ser valorizados.  

          Em outros países existem organizações comunitárias sérias, com financiamento e apoio internacional que 

fazem um trabalho importante junto à população. Há um espírito comunitário no caminho que essa rede vem 

trilhando, o que faz da Aliança uma referência importante para que as pessoas possam procurar nela, a 

orientação necessária para busca pela garantia de seus direitos básicos e fundamentais.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: participação de Elaine Lima e Maria Edjane no XII Fórum de Saúde da População Negra no Município de São Paulo, 
com moderação de Ana Carolina, do Quilombo Terça-Afro; julho de 2020. 

 

          A Aliança pode contribuir muito com isso, pois, reúne expertise, bons antecedentes, referências e pessoal 

qualificado em sua composição. A Aliança Pró-Saúde da População Negra concentra em si material, produções, 

êxito em suas atividades e uma ampla expertise. Essa rede “é um marco que vai se construindo como um sonho, 

então, é preciso reafirmá-la a partir da ideia de que ela é agente de transformação; um exemplo: há no grupo 

quem, com seu conhecimento, seu saber e sua humildade nos ajuda todo dia a construir essa rede, com o alicerce 

que ela tem. Estamos construindo um caminho a ser percorrido, e em outros momentos da história da luta 

contra o racismo nós não tínhamos as ferramentas que dispomos hoje”.  Sua condução ocorreu de forma 

participativa o que implica a corresponsabilidade dos indivíduos diante do diagnóstico situacional, avaliação, 

planejamento de suas ações, articulação constante entre os atores, diálogo com as diferentes instituições, 

estabelecimento de parcerias diversas, produção de conteúdo político, definição de estratégias de comunicação 

desses conteúdos e monitoramento do trabalho desenvolvido. 
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           O desafio está em ‘como fazer isso’ para a garantia dos direitos do outro, mas, 

como definiu Arnaldo Marcolino, “a Aliança e o seu jeito de ser é um sonho em 

nossas entranhas. Muitos de nós, por exemplo, ajudaram a construir as principais 

conferências de saúde desse país, do Estado e do município de São Paulo, mas 

quando chega a nossa vez, na nossa hora de articular e proteger o nosso povo, tudo 

é muito mais difícil, não é à toa”. 

         Essa rede reúne os mais velhos aos mais novos e vai sensibilizando as pessoas. 

Muita gente deixa “a roda do baobá”, mas, os que ficam adotam algumas das nossas 

principais referências políticas. No entanto, é preciso compreender que os mais 

novos poderiam estar na rede com a clareza que as coisas não competem, pois, 

podemos estar em aliança com um só objetivo, sem deixar nossos espaços de 

origem, com todos ofertando a contribuição que é possível. É preciso estar sem 

medo, o que não significa estar à frente. Há muito trabalho a ser feito contra o 

racismo, razão pela qual é preciso comprometimento, mas muita gente não tem a 

compreensão sobre o que está acontecendo nem a dimensão do que é a Aliança, 

que lida cotidianamente com os desafios que o processo racista impõe à sociedade 

de forma cruel e avassaladora. 

          “A organização da Aliança até aqui é fruto de um processo muito rico. A 

história das lideranças tradicionais e a das pessoas que chegaram depois são bases 

importantes para os próximos passos, mas é preciso dedicação.” Essa juventude que 

está aí deve assumir o seu papel e ocupar esse espaço de intensa disputa política, 

pois temos clareza da nossa visão de mundo.  
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Para Arlete Isidoro: 

 

[...] aqui temos um emaranhado de fios mantidos por jovens que querem fazer acontecer. Há 
alinhamento que une as pessoas, com respeito, amizade e determinação, o que não deixa com 
que as ideias se percam no caminho. Mas, é preciso sair do discurso para a prática cotidiana, 
então essa “aliança entre nós”, deve ser referência para a juventude que vive na periferia, 
deve propagar esse ensinamento e essa luta diária contra a discriminação (NEGRA; 2020). 

 

          É preciso ser parte disso para que essa Aliança possa se expandir e se fortalecer em outros locais, com 

responsabilidade e importância políticas. É preciso que experiências como essa sejam motivo de orgulho para 

os mais velhos, razão pela qual precisamos da aproximação com os mais jovens, em especial as pessoas 

lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais declaradamente pretas, que estão na periferia, porque 

devemos protegê-las, investindo em seu protagonismo. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto: Geralda Marfisa, empossada Diretora Financeira da Aliança Pró-Saúde da População Negra; outubro de 2020. 

 

          As ações e atividades promovidas e desenvolvidas entre 2017 e 2018 viabilizaram as bases para a criação 

e manutenção da Aliança, razão pela qual destaca-se, no conjunto da obra, a criação do Fórum de Saúde da 

População Negra, em Setembro de 2018, com sua manutenção em 2019, e a do Fórum de Cidade Tiradentes, 

o primeiro dos fóruns regionais que se pretende criar no município de São Paulo.            

          Essa atuação reuniu ainda as atividades da Mobilização Nacional Pró-Saúde da População Negra, em 

2018 e 2019, realizadas em parceria com o Sindicato dos Radialistas do Estado de São Paulo, articulando 

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

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

saúde. É preciso ressaltar que as reivindicações apresentadas pelas lideranças naquele momento foram as 

mesmas propostas outrora, como se toda articulação da sociedade civil com o governo até então houvesse 

sido apenas objeto de debate, sem nenhum investimento real para mudança do processo de forma geral. Aqui 

encontra-se um importante indicador da falência do Estado marcado pelo racismo estrutural. 
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Foto: Flip Couto, empossado Diretor Executivo da Aliança Pró-Saúde da População Negra; set/2020. 

 

          Diante da experiência obtida até aqui, como definiu a Iyalorixá Karem Olaosun ao longo do Ciclo de 

Oficinas Temáticas Pré-Planejamento Estratégico de 2020/2023 “a Aliança dos nossos sonhos deve ser uma 

referência, enquanto espaço de cuidado, altamente crítica, mobilizadora, formadora de opinião”, política, 

propositiva e pedagógica, apontando para a formação dos indivíduos frente às suas necessidades básicas 

quanto ao exercício de uma cidadania plena, associada à gestão democrática de um Estado de direito, laico, 

democrático e sem racismo.  

          Conforme seu Estatuto Social, elaborado a várias mãos e aprovado pela Assembleia Geral realizada no 

mês de setembro de 2020, é sua missão: “a mobilização social, a proteção dos direitos humanos, enfrentando 

o racismo para o fomento à pesquisa, à inovação tecnológica, o desenvolvimento, a cidadania e interesses 

coletivos e difusos relativos à promoção da igualdade racial, sobretudo, no que tange o direito à saúde pública, 

universal e de qualidade, com especial atenção para a população negra brasileira.”  
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      Espera-se com isso, que a Aliança possa: 

 

 

I. Atuar de forma comunitária, mobilizadora, com participação popular, articulação, monitoramento e 

controle social das políticas públicas para a promoção dos Direitos Humanos, com especial atenção 

para o enfrentamento do racismo, preconceito, discriminação racial, xenofobia e intolerâncias 

correlatas, nos campos de saúde e educação; 

II. Criar ferramentas, estratégias e espaços de amplo debate com diferentes setores da sociedade civil, 

visando a promoção da equidade em saúde, a integralidade do cuidado e a universalidade do acesso, 

em face da atuação do Sistema Único de Saúde, em ampla articulação, parcerias e colaboração com 

as instituições do Estado Brasileiro; 

III. Construir de forma transversal e colaborativa, uma rede baseada em diversos saberes para promoção 

dos Direitos Humanos; 

IV. Disseminar informações e conhecimento técnico, acadêmico e político produzidos em diversas 

instâncias, como ferramentas imprescindíveis para a garantia de direito e acesso à saúde integral; 

V. Aprimorar o ensino e a pesquisa em saúde coletiva, exercer o controle social das políticas públicas e 

prestar apoio técnico aos movimentos sociais e demais interessados;  

VI. Valorizar as culturas africana e afro-brasileira, promovendo trocas e reconhecimento dos diversos 

saberes relacionados à saúde pública, na perspectiva da promoção integral da saúde; 

I. Produzir e fazer gestão democrática do conhecimento, incluindo a sistematização e o 

compartilhamento de boas práticas, conhecimentos e propostas geradas das experiências locais e 

desenvolvidas coletivamente; 

II. Contribuir para a erradicação das desigualdades no que tange ao desenvolvimento da sociedade; 

III. Contribuir para o avanço das políticas públicas de promoção da igualdade étnico-racial, com especial 

atenção aos idosos, mulheres, meninas, jovens e adolescentes em situação de maior vulnerabilidade, 

considerando a importância da população de pessoas transexuais; 

IV. Contribuir para a formação e educação permanente das pessoas, com vistas à promoção dos Direitos 

Humanos; 

V. Contribuir com a definição dos objetivos, das práticas e dos requisitos da formação em saúde coletiva. 
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          Diante de objetivos clássicos e necessários frente às demandas tão urgentes da população negra, a 

atuação conjunta esperada a partir daqui deve partir da lógica de promoção da saúde, dialogando com a 

comunidade sobre os fenômenos sociais que a fazem adoecer.  

          Compreende-se que promoção da saúde em uma “rede viva” ainda é a melhor das tecnologias 

disponíveis, sendo múltiplas as evidências. 

          O filme “Os caminhos do Jardim Rosália”, que se passa no Centro de Saúde Jardim Rosália em Campinas, 

narra a iniciativa do médico Rubens Bedrikow diante da possibilidade dos profissionais de saúde se juntarem 

a uma comunidade que se organiza a partir da promoção da saúde. Foi possível alterar a rotina da unidade, 

proporcionar atividades externas, fazer camisetas para identificar o grupo nas atividades, oferecer leituras 

acolhendo quem não sabia ler e, dialogar sobre questões diversificadas, o que gerou experiências novas 

naquela realidade.  

          Tal proposta demonstra que usuários e profissionais de saúde podem estabelecer vínculos e impactar a 

saúde das pessoas para além da ideia patológica e hospitalocêntrica que domina a saúde pública. Nesta 

iniciativa, importante dizer, destacam-se o pertencimento e a ideia de grupo em meio à superficialidade da 

‘modernidade líquida’, nos termos de Bauman (1925). 

         A implementação da Política Nacional de Atenção à Saúde Integral da População Negra, segundo a 

perspectiva da Aliança, passa pela participação popular e o controle social da política previstos pela Lei 8.142 

de 1990 , que define a condução do processo, considerando as competências de cada indivíduo e a dinâmica 

que traz as pessoas para o centro do projeto político que altera as cenas que eles compõem. 

          No campo das relações étnico-raciais, entende-se que “(...) é no interior das regras institucionais que os 

indivíduos tornam-se sujeitos, visto que suas ações e seus comportamentos são inseridos em um conjunto de 

significados previamente estabelecidos pela estrutura social” (ALMEIDA. 2018; p.30). Se esse fenômeno ocorre 

desta forma, independentemente do modelo organizacional da sociedade, é possível afirmar que os diferentes 

movimentos sociais, ainda que com a presença de negros em suas composições, também sofram desse mal e 

vivenciem a imposição de barreiras aos avanços políticos do tema, pois, aqui, estamos tratando de algo 

sistêmico, que ocorre no bojo da sociedade. 

          O processo histórico nos diz que a resposta ao racismo, ocorre em escala e níveis diferentes de atuação, 

restando aos movimentos da população negra organizada o enfrentamento diário, independentemente da 

posição que as pessoas estratégicas ocupam nessa cena. Questiona-se aqui como a experiência obtida pelas 

novas lideranças pode impulsionar as articulações necessárias para o aceleramento das respostas necessárias 

na atual conjuntura. 
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Mobilização popular em atenção à  

saúde da população negra 
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          Se todo mundo quer um pedaço do SUS para chamar de 

seu (como a indústria farmacêutica, por exemplo), dada a 

disputa política por um sistema universal, a organização das 

estratégias e a forma como se dá o controle social são questões 

centrais para o desenvolvimento das políticas de saúde em meio 

aos embates políticos. Aqui, novamente, representatividade 

importa, vide o caso da Fundação Palmares em 2020, e o como 

diferentes indivíduos posicionam-se no sistema e na condução 

dos projetos político-ideológicos de instituições conduzidas a 

partir das classes dominantes, em detrimento do grupo. 

          A estrutura social e a forma como o “escritório da 

burguesia” funcionam demonstram bem como o racismo opera, 

razão pela qual é fundamental a mobilização e o envolvimento 

da comunidade frente ao racismo estrutural.  

          No histórico da política brasileira constata-se que, quando 

a política se dá a partir da estrutura, o jogo político consiste das 

mesmas regras etnocêntricas que conhecemos historicamente e, 

assim, o objetivo das políticas para promoção da equidade não 

alcança as pessoas mais vulneráveis.  

          Aqui mora um conjunto de velhas práticas, que não são 

alteradas na organização da sociedade, tampouco na estrutura, 

pois, as instituições guardam em si um jeito próprio de funcionar 

na organização do Estado. 

          Existem ganhos importantes no histórico desse país 

quando o assunto é racismo, mas, em diferentes cenas políticas, 

determinadas estratégias vão sendo eliminadas na condução ‘da 

máquina’ e, por vezes, a discussão racial se limita, no caso da 

saúde da população negra, à coleta das informações com o 

quesito raça-cor, sem impactar a gestão pública e alterá-la em 

atenção à desigualdade em saúde. 
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          A diferença entre quem está na cena e quem não imagina 

que esse debate segue essa dinâmica e como a mudança 

estrutural acontece na atuação do Estado, envolvendo a atuação 

pontual dos governos - que se vão -, dá luz ao que o grupo 

dominante classifica como “as coisas mais importantes”, 

obviamente a partir de seus próprios projetos políticos, tal como 

ocorreu nas eleições de 2018, mas não apenas. Aqui, as coisas 

mais importantes moram no acesso universal, cuja narrativa 

política é sempre racista: o outro não sabe, mas ‘eu não conto 

pra ele’ que é possível usar de determinado recurso ou 

tecnologia. A desigualdade é tão grande que a ausência de 

solidariedade é considerada apenas assim, no entanto é parte de 

um projeto ideológico que mora na alma e no imaginário sociais, 

logo, também no sistema, que culpabiliza as pessoas “por não 

saberem” ou não acessarem os recursos já disponíveis. 

          A experiência vivenciada pela Aliança em seus dois anos de 

existência reúne um passo-a-passo que parte da aproximação 

entre as “lideranças-chave” e coletivos negros, autoridades 

políticas e religiosas, estudantes, docentes, pesquisadores, 

gestores e profissionais de saúde diante do controle social da 

política de saúde da população negra, tal como no caso de dois 

de seus principais antecedentes: a organização da Rede Nacional 

de Religiões Afro-Brasileiras e Saúde e da Rede Nacional de 

Controle Social e Saúde da População Negra. Com o Painel de 

Religiões Afro-Brasileiras e Saúde, com a contribuição de Iyá 

Lucina Bispo de Oyá em 2017 para avaliação do Projeto Xirê, em 

2017, tal iniciativa gerou a criação de um fórum e, mais 

recentemente, a ocupação da web, categorizada como território 

de luta e ativismo em diversos estudos científicos, já antes da 

pandemia de COVID-19. 
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          Havia muita energia e disponibilidade, mas que não se sustentaram em meio ao 

processo, pois as pessoas se viram diante de muitas lutas políticas e demandas, razão pela 

qual, ao longo do tempo, essa rede vivenciou o distanciamento de alguns de seus 

componentes. Em um segundo momento, quando essa rede optou por um modelo mais 

aberto e participativo na condução do processo, as lideranças se depararam com o fato de 

que as pessoas não se comprometiam com as funções e atividades, embora 

compreendessem a Aliança como um espaço importante em potencial. No entanto, 

chegou-se em um “núcleo forte” que ocupou a posição de condutor da rede, contando com 

a permanência de sujeitos políticos importantes, destacando-se a presença dos mais 

antigos que já possuíam alguma relação com o tema.  

          Aqui, destacamos a atuação presencial dos mais velhos, com larga experiência 

profissional e ativista relacionadas às relações raciais, em diálogo com os mais jovens, 

porque o debate sobre saúde pública não se demonstrava importante para a juventude, o 

que nos faz questionar a importância do recorte geracional nesse campo de atuação. Se o 

esvaziamento dessa rede, considerado um desafio, era associado à quantidade de 

demandas presentes na realidade de cada indivíduo, sobretudo no universo das mulheres, 

havia, por outro lado, escuta e trocas afetivas no grupo que se constituiu, fator este 

considerado importante, por exemplo, quando a Aliança optou por discutir o conceito de 

rede mais adequado à sua realidade, sob condução de Angelita Garcia, na APEOESP, em 

2018. 

          Considerada como nebulosa, a discussão sobre saúde junto aos mais jovens deu-se, 

não por conta de suas necessidades em saúde, mas, sim, em função da produção científica 

de qualidade, no processo de graduação em cursos superiores, uma vez que a saúde da 

população negra e as relações étnico-raciais estavam ausentes do currículo de diferentes 

escolas, mas eram oferecidas por gestores e intelectuais no Fórum de Saúde da População 

Negra, criado em Setembro de 2018. Tal experiência nos levou a refletir sobre a 

importância dos demais jovens, oriundos de outros universos importantes, sem acesso à 

educação, saúde, esporte, lazer e cultura, uma vez que naquelas realidades essas questões 

consideradas fundamentais são secundárias no campo das políticas públicas. 

          Ao questionar a mobilização da juventude, sabe-se que o grande destaque em se 

tratando de comunicação, é o foco nas diferentes redes sociais, consideradas como 

territórios de lutas cotidianas que envolvem indignação, likes e produção de conteúdo, 

como no caso das Jornadas de Junho de 2013 e da mobilização virtual contra os centavos 

adicionados ao preço das passagens dos ônibus na cidade de São Paulo. Mas, no caso da 

saúde da população negra, não cabe interpretar a participação popular através desse meio 

como indicador preciso de organização da sociedade e controle social da política. 
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          Os estudantes, particularmente da USP, foram frequentemente convidados por seus 

pares para conhecer o processo que a Aliança estava desenvolvendo, mas, apesar de 

manifestarem simpatia, não aderiram a essa organização em função de suas próprias 

realidades, pois, como define Ana Luísa Luiz da Silva: “a Aliança competia com a militância 

em outras áreas que lhes eram muito caras já naquele momento, muito embora 

reconhecessem que essa era uma iniciativa importante”. Esse foi um importante 

laboratório político, que nos mobilizou diante das fragilidades, mas também nos alertou 

para os projetos urgentes de cada indivíduo em detrimento da luta conjunta. 

          Questiona-se aqui, com base na antropologia de Eduardo Viveiros de Castro, se 

discentes e militantes são diferentes categorias sociais, dadas as suas características e 

identidades políticas. Para além da juventude e sua atuação política-coletiva, a mobilização 

popular, segundo a experiência da Aliança, demonstra-se como um desafio central para o 

controle social da política de saúde da população negra no presente e no futuro do país, 

dos Estados e municípios, o que Flip Couto do Coletivo Amem entende ser “uma questão 

para reflexão nos diferentes movimentos sociais”. O comportamento desses atores, 

portanto, difere do esperado por essa organização que espera de todos os cidadãos, uma 

atuação política efetiva em defesa do SUS.  

          Quando a proposta inicial dessa rede indicou a necessidade de um observatório 

político, compreendeu-se imediatamente que todos os atores deviam participar do 

processo de controle social da política, considerando a junção de muitas pessoas em meio 

à diversidade entre os atores políticos. Gestão participativa é um processo que implica em 

acolher as pessoas como elas são, o que nos reporta à proposta de integralidade do 

cuidado, presente entre os valores centrais das religiões afro-brasileiras, mas também 

entre os princípios do SUS. Para observar a política é preciso contar com a contribuição 

continuada dos indivíduos no desenvolvimento desse processo, razão pela qual criou-se 

um fórum permanente e temático para organizar, fortalecer e articular as comunidades 

negras com as experiências e desafios presentes nos diferentes territórios da cidade.  

          Decorridos dois anos (e com dez edições virtuais em função da pandemia de COVID-

19), avaliou-se que, muito embora o fórum tenha sido acessado por um grupo em 

particular, estávamos “pregando para convertidos”, pois quem frequenta o fórum em sua 

grande maioria, possui, por exemplo, graduação acadêmica, desafiando-nos a garantir a 

voz da comunidade do jeito que ela é, alcançando as pessoas mais vulneráveis, demanda 

que nos reporta à importância do trabalho desenvolvido pelas comunidades de base, os 

coletivos negros e as demais organizações que atuam sistematicamente em atenção às 

necessidades das pessoas. 
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          Segundo a experiência da Aliança, no processo de controle social da política avança-

se em alguns pontos, mas faltam outras articulações e estratégias importantes como o uso 

dos demais mecanismos de controle social da política (para além do diálogo com a gestão 

pública por meio dos conselhos de saúde) e, consequentemente, falta mudança de cultura 

no processo político, no que inclui-se o desrespeito total da gestão pública em relação à 

mobilização popular e o controle social.  

          Se no caso dessa rede as pessoas têm muitas lutas, muitas demandas e por isso não 

participavam efetivamente da Aliança, vale dizer que o atual modelo de organização da 

sociedade empiricamente e não é à toa, esse processo deve de forma articulada oferecer 

impacto e incidência política, sobretudo no que tange a reorganização do Estado, o que é 

claro, merece por parte de todos nós, um estudo qualificado para aprofundar tal debate, 

no âmbito das relações entre o Estado e a sociedade civil. Essa dinâmica, nos reporta à 

existência de um pacto social estabelecido ‘entre nós’, razão pela qual o racismo é ausente 

nesse discurso, pois:  

 

Com efeito, cada indivíduo pode, como homem, ter uma vontade 

particular contrária ou dessemelhante à vontade geral que possui na 

qualidade de cidadão. O interesse particular pode faltar-lhe de maneira 

totalmente diversa da que lhe fala o interesse comum: sua existência 

absoluta, e naturalmente independente, pode fazê-lo encarar o que deve 

à causa comum como uma contribuição gratuita, cuja perda será menos 

prejudicial aos outros que o pagamento oneroso para si; e, olhando a 

pessoa moral que constitui o Estado como um ser de razão, pois que não 

se trata de um homem, ele desfrutará dos direitos do cidadão, sem 

querer preencher os deveres do vassalo: injustiça, cujo progresso 

causaria a ruína do corpo político (ROUSSEAU, 2002).  

 

          Há um ganho individual nesse processo, em detrimento dos ganhos coletivos, que 

traz os pobres para a mesma trincheira, ignorando diariamente a importância da raça-cor 

e etnia das pessoas, por exemplo. Todavia, essa lógica se mantém no processo político, tal 

como na produção do conhecimento e na democratização desse saber, pois assim eles são.  

          A lógica do Estado e o funcionamento da máquina não dialogam com as lutas diárias 

e contínuas das comunidades mais afetadas pelas vulnerabilidades sociais, individuais e 

programáticas, porque isso está, segundo as teorias do Estado, fora de cogitação, muito 

embora ocupe lugar de destaque nas diversas narrativas políticas.  
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          A necessidade de mudança de cultura institucional caminha lado a lado ao uso da linguagem adequada 

para a aproximação da sociedade aos temas-chave. Dessa forma, a tradução da linguagem tecnocrata como 

fundamento para a participação popular é considerada questão central para a formação de novas lideranças.  

Enfim, assegurar a integralidade da atenção, enfrentando não apenas os obstáculos do 
subfinanciamento, mas também os determinantes estruturais do modelo biomédico 
hegemônico é uma tarefa inadiável para o avanço do SUS (BRASIL, 2020).  

        

 

 

Foto: Iyá Karem Olaosun e Ana Luísa 

Luiz Silva – Reunião de Coordenação 

da Aliança Pró-Saúde da População 

Negra, Centro Cultural São Paulo – 

Fevereiro/20. 

 

 

 

 

 

          Com vistas ao processo que ora se desenha, adotamos como referência inicial os conceitos de ‘território’ 

e ‘espaço construído’ de Milton Santos, geógrafo brasileiro que dedicou sua vida acadêmica a estudar o espaço 

e o território nas mudanças do século XX para o XXI – relacionando todos esses processos com a globalização 

– para potencializar a análise da organização territorial dos coletivos negros em São Paulo a partir da sua 

articulação em prol da população mais fragilizada e negligenciada dentro da estrutura social brasileira. Mais 

do que se pode ver no mapa, entendemos que:  

 
O território não é apenas o conjunto dos sistemas naturais e de sistemas de coisas 

superpostas. O território tem que ser entendido como o território usado, não o território 

em si. O território usado é o chão mais a identidade. A identidade é o sentimento de 

pertencer àquilo que nos pertence. O território é o fundamento do trabalho, o lugar da 

residência, das trocas materiais e espirituais e do exercício da vida. O território em si não é 

uma categoria de análise em disciplinas históricas, como a Geografia. É o território usado 

que é uma categoria de análise. Aliás, a própria idéia de nação, e depois a idéia de Estado 

Nacional, decorrem dessa relação tornada profunda, porque um faz o outro, à maneira 

daquela célebre frase de Winston Churchill: “primeiro fazemos nossas casas, depois nossas 

casas nos fazem”. Assim é o território que ajuda a fabricar a nação, para que a nação depois 

o afeiçoe (SANTOS. 1999; p. 08). 

          “Nosso vínculo é maior do que o mapa” como define o Babalorixá Celso Ricardo Monteiro de Oxaguian, 

ao considerar que a relação entre os Terreiros extrapola a geografia e a cultura local, uma vez que as relações 

de parentesco são para além, inclusive, do vínculo biológico, a geografia, as condições socioeconômicas das 

pessoas e assim por diante. O território, a partir do Terreiro como relata o mesmo, pressupõe única e tão 
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somente o pertencimento a partir da identidade, somados ao estabelecimento das relações que nesse caso, 

iniciam-se na busca pelas divindades africanas em meio às representações da natureza. Aspectos como esses, 

apoiados em Exú enquanto orixá da comunicação, da sexualidade e das encruzilhadas da vida, nos permitem 

transitar por um mundo que está interligado, reunindo forças diversas e assim, na territorialidade de cada um, 

proporcionam a sustentabilidade de nossas famílias e organizações. Territorialidade aqui vai além do espaço 

geográfico e aponta para o universo das lutas diárias, em que é preciso atuação constante da sociedade para 

a manutenção e a garantia de direitos básicos e fundamentais. 

          Diante dos indicadores de saúde, através dos quais é possível visualizar o impacto do racismo na saúde 

da população negra particularmente no município de São Paulo, a Política de Saúde da População Negra é 

desenvolvida em âmbito territorial, a partir da interlocução entre os gestores que desenvolvem as ações, na 

relação com as Unidades de Saúde – que devem estar articuladas com a comunidade a que pertencem -, e a 

Área Técnica de Saúde da População Negra da Secretaria Municipal da Saúde. 

          A divisão administrativa do município está organizada por aquela Secretaria em seis grandes 

macrorregiões, gerenciadas por Coordenadorias Regionais de Saúde: norte, sul, leste, oeste, centro, e sudeste, 

e nesses territórios estão as Supervisões Técnicas de Saúde (chefias imediatas), atentas aos distritos e bairros 

que correspondem a esse modelo gerencial, mas com realidades que diferem dos territórios de lutas e 

embates quando o assunto é o racismo e desigualdade, razão pela qual compreendemos que, 

[...] uma mesma população tem a capacidade de produzir diversos mapas em diferentes 

momentos históricos sobre o mesmo espaço. Os mapas são dinâmicos e as lutas dos 

movimentos sociais não são fixas, novos desafios são postos a todo o momento para as 

comunidades o que propicia a construção e reconstrução dos mapas (COSTA, et al, 2015; p. 

73-86). 

          O racismo mora strictu-sensu nas diferentes esferas de organização da sociedade que, por sua vez, está 

marcada por inúmeras desigualdades que se entrelaçam. Desta forma, as respostas ao racismo, a partir das 

organizações da sociedade civil, acontecem em diferentes áreas de interesse (desenvolvimento, assistência 

social, educação, cultura, esporte, lazer, direitos humanos e saúde, independente da região da cidade) sempre 

marcadas por importantes determinantes sociais e, estabelecendo relações com o universo macropolítico. No 

que tange o desenvolvimento das políticas para prevenção de agravos como o HIV e a sífilis, mas também a 

promoção e recuperação da saúde, constata-se a partir de Sérgio Arouca que: 

[...] saúde não é simplesmente ausência de doença: é um bem-estar físico, social, afetivo e 

que pode significar que as pessoas tenham mais alguma coisa do que simplesmente não estar 

doentes: que tenham direito à casa, ao trabalho, ao salário condigno, à água, à vestimenta, à 

educação, às informações sobre como dominar o mundo e transformá-lo. Que tenham direito 

ao meio ambiente que não os seja agressivo, e que, pelo contrário, permita uma vida digna e 

decente. Direito a um sistema político que respeite a livre opinião, a livre possibilidade de 

organização e autodeterminação de um povo, e que não esteja todo tempo submetido ao 

medo da violência, daquela violência resultante da miséria, e que resulta no roubo, no 

ataque. Que não esteja também submetido ao medo da violência de um governo contra o 

seu próprio povo, para que sejam mantidos interesses que não são do povo (BRASIL. 2019). 
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          Para tal, entende-se que o território é linha de base, pois lá existem aspectos centrais que configuram as 

vulnerabilidades das pessoas e, em muitos casos, difere de outro território pois, a territorialidade da resposta 

ao racismo envolve inclusive o universo das mídias digitais e offline, veículos esses que têm se mostrado como 

importantes componentes da atuação dos movimentos sociais em geral. 

           É preciso um processo em escala, da formação à participação, oferecendo subsídios em meio às 

relações, vínculos e articulações, para o controle social da política, lançando mão de diferentes mecanismos 

de controle frente ao racismo, bem como do embate político em relação à manutenção do status-quo. No 

caso dos Terreiros, que têm muito a nos ensinar, a capacidade técnica de reelaborar o mundo não é apenas 

religiosa, mas, sim, política, o que demanda grande atuação da sociedade frente ao racismo e à intolerância 

religiosa, pois isso envolve a visão de mundo e o conjunto de estratégias que mantiveram os Terreiros em pé 

ao longo da história do Brasil. Assim, é preciso compreender que:  

O povo brasileiro, movido pelo ideal de cidadania e pelo desejo de construir relações mais 

democráticas entre o Estado e a sociedade, sempre lutou pelo direito à saúde e para ser 

reconhecido como interlocutor legítimo de seus interesses perante os governos. Exatamente 

porque rompe obstáculos, questiona e tensiona a estrutura tecnocrática, centralizadora, 

autoritária e normativa do Estado brasileiro é que o Controle Social expressa uma das maiores 

conquistas populares (BRASIL, 2020). 

          Aqui, não se pode esquecer a importância dos conselhos de saúde enquanto parte da estrutura do SUS, 

que atuam com a comunidade, tendo como mecanismo, também, a Política Nacional de Educação Permanente 

para o Controle Social no SUS, cujo conjunto de ações correspondentes no município de São Paulo, sob 

condução de Maria do Carmo Sales Monteiro na Escola Municipal de Saúde, tem gerado impacto nas relações 

construídas pelos governos locais com as unidades de saúde e os usuários do sistema. Sabe-se, porém, que a 

discussão sobre saúde da população negra no universo dos conselheiros, sempre diversificado internamente, 

é insuficiente, o que demanda dos movimentos negros uma atuação corpo-a-corpo na formação dos 

ocupantes dos conselhos enquanto espaços constituídos com função própria, pois, aqueles são espaços de 

lutas constantes.  

          Substituição, perfil de liderança, conhecimento, capacidade política, experiência, representatividade são 

aqui, consideradas credenciais necessárias para candidatura e exercício do mandato no conselho, o que 

diferencia as pessoas diante do embate político. As práticas nesse terreno devem formar um indivíduo para 

representar o outro, ao invés de deixar segundo Geralda Marfisa, “a conselheira sozinha na mesa de 

negociação com os leões”.  
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          Importante notar que são muitas as adversidades nesse cenário, vide o caso do decreto que diminui a 

gestão participativa da política federal, em diferentes situações como no caso da Secretaria de Políticas para 

Promoção da Igualdade Racial e a composição das comissões temáticas do Conselho Nacional de Saúde. Um 

desafio importante que não pode ser ignorado é o fato de que a relação entre os conselhos de saúde e seus 

conselheiros também é uma demanda concreta em termos de articulação e disputa políticas em defesa do 

SUS, no terreno da sociedade civil, a partir de diferentes realidades, considerando que as diferenças existentes 

nem sempre se somam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Iyalorixá Cristina Martins de Òsun, em Oficina do Projeto Xirê – novembro de 2019. 

 

          Por vezes, um simples decreto reduzindo a quantidade de conselhos participativos ou uma iniciativa que 

ignora a existência de um conselho põem-se contra a necessária presença das pessoas na gestão do sistema, 

contrariando a Constituição Federal, sendo que a forma como esse processo se dá, caracteriza a condução da 

atual política deste país. 

         A melhor resposta a essas questões é a contribuição e envolvimento da sociedade, mobilizando os seus 

pares no estado democrático. 
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seu impacto na saúde 
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           A Aliança conduziu, em outubro de 2018, todas as 

atividades planejadas para a “Mobilização Nacional Pró-Saúde 

da População Negra” em São Paulo, a partir do núcleo criado no 

Sindicato dos Radialistas do Estado de São Paulo. Tal esforço 

coletivo aconteceu por meio de diferentes estratégias, com 

rodas de conversa acontecendo ao longo do dia na sede do 

Sindicato, com postagens das atividades nas redes sociais e, 

transmissão ao vivo por meio das rádios ligadas ao Sindicato, 

permitindo a participação do público com suas questões e 

contribuições. 

          Na sequência, estrategicamente, a rede dedicou-se a 

organizar o seu Núcleo de Comunicação, com as valiosas 

contribuições de Arnaldo Marcolino, Ana Luísa Luiz da Silva e 

Matheus Igor. Foi realizada uma série de atividades e, entre 

elas, a “Oficina de Comunicação da Aliança” para 

aprimoramento do processo em meio à Mobilização Nacional 

de 2019, novamente contando com a estrutura do Sindicato dos 

Radialistas. O núcleo avançou criando sua página no Instagram, 

em 2019, e o canal no Youtube em 2020.  

          A partir disso, optou-se pela busca de apoio técnico 

especializado, resultando no contato da rede com Natália 

Apolinário, sob intermédio de Ester Maria Horta, o que gerou a 

primeira avaliação técnica da Aliança na área de comunicação e 

o conjunto de orientações para os passos seguintes, 

subsidiando o planejamento construído novamente de forma 

coletiva.  
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          Resultante desse investimento, o blog da Aliança, recentemente transformado 

em site, é atualmente acessado internacionalmente e o perfil dos usuários demonstra 

um alto uso de smartfones, quando antes apostava-se no uso de computadores e 

notebooks. Sabe-se, também, que a leitura é direta, direcionada para temas 

específicos, e que tais usuários permanecem conectados em um tempo maior do que 

a média (dois minutos), indicando que há leitura e consumo do conteúdo oferecido.   

          Em meio a tantas informações descentralizadas e diante de inúmeras fake news, 

necessitamos de sites e blogs qualificados com conteúdo próprio e informações 

externas de confiança, focada na área de saúde. Além de ter um blog bem estruturado, 

com domínio próprio, é de extrema importância a coleta de dados para auxiliar essa 

rede no melhor entendimento sobre o comportamento dos usuários na internet, a fim 

de produzir conteúdo relevante. As lideranças depararam-se diariamente com 

perguntas do tipo: “será que estamos falando diretamente com o público que 

queremos atingir? Quem é o nosso público de fato e onde está localizado?” Em uma 

primeira análise dos meios de comunicação da Aliança, identificamos que o blog 

necessitava de um domínio de site (link próprio), melhorias de layout, hospedagem, 

curadoria e manutenção; além disso, havia muitas postagens nas redes sociais com 

falta de periodicidade, de padronização de artes e a necessidade de levar mais acesso 

ao blog, que é o principal veículo de comunicação da Aliança. 

          Mesmo com a distribuição de muita informação, ainda temos dificuldade de 

entregar conteúdo relevante para nosso público – a população negra da periferia com 

acesso limitado à internet - tendo que apostar nos acessos aos mais de 50 mil 

Telecentros situados em diversos locais e escolas nestas regiões. Mas nem toda a 

população detém este acesso e, muitas das vezes, o espaço existe, mas sem 

manutenção adequada de equipamentos. Segundo o Ministério da Ciência, 

Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), os maiores desafios para a 

universalização da internet no país são questões geográficas e a falta de oferta de 

educação tecnológica em lugares com população de baixa renda. Então, para termos 

uma comunicação assertiva e que alcance o maior número de pessoas possível, 

precisamos encontrar o público que acessa a internet e tem interesse em nosso 

conteúdo. Nesse cenário, nosso objetivo deve ser: encontrar nosso público, estruturar 

o blog, trabalhar com periodicidade de postagens, curadoria, propriedade de conteúdo 

e estratégias de comunicação integrada entre os canais da Aliança, além de divulgar 

informações para auxiliar no enfrentamento do racismo e seu impacto na saúde da 

população negra. 
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          Para uma boa comunicação, ao compreender hoje, que é preciso conhecer o 

nosso público, a princípio com estudos geográficos, sabemos que temos um público 

potencial de 12 milhões de pessoas que vivem em 6.329 comunidades e periferias do 

país. Diante disso, é preciso definir o que queremos comunicar e a essa rede interessa 

transmitir informações para auxiliar nessa empreitada. 

          Hoje em dia se quisermos um site ou blog bem sucedido, precisamos entender o 

comportamento do nosso público. Uma das maneiras mais eficazes para tal é analisar 

o tráfego do site. Muitas ferramentas pagas e gratuitas nos possibilitam ter acesso a 

esses dados. O software mais usado e gratuito é o Google Analytics, que permite 

acompanhar dados em tempo real do nosso site, tendo uma visão dos nossos 

visitantes, seus hábitos, fontes de tráfego, métricas sociais, demografia entre outras 

diferentes áreas e dados relevantes para análise. Entre maio e julho de 2020, já foi 

possível fazer investimentos importantes nesse sentido, com aporte dos membros da 

rede. Isso porque, com tais dados, é possível planejar e criar a comunicação da Aliança 

de forma eficaz e com relevante conteúdo para os nossos leitores. Isso torna nossos 

conteúdos mais fáceis de serem consumidos e faz com que os leitores queiram voltar 

mais vezes ao blog, adotando-o como referência na área, tal como se propõe. 

Consequentemente, é preciso ter clareza em relação ao que vamos comunicar, então 

propõe-se: mídia online, como blog e redes sociais (Facebook, Instagram, Whats App 

e Youtube); mídia offline, como rádio, carro de Som, OHH (Outdoor Social); campanhas 

com panfletos para disseminar a informação às pessoas sem acesso à 

internet/smartphone/notebook/tablet; e, fundamentalmente, a atuação de líderes 

comunitários, que são os articuladores locais e detentores de informações-chave para 

esse processo. Para os canais de divulgação e suas funções é preciso trabalhar cada 

canal de comunicação de forma organizada para auxiliar na melhor entrega de 

conteúdo para o nosso público, além de ter mais alcance e visibilidade. 

          Analisando este cenário é possível afirmar que a Associação possui informações 

relevantes para a população negra, com conteúdo político importante e qualificado, 

podendo centralizar essas informações no seu blog com o endereço de domínio atual 

nas redes sociais, parcerias de mídia online e offline, levando-nos a obter, planejar, 

criar e distribuí-las de forma organizada, com credibilidade e alcance. Essa 

transformação digital tornará nossos conteúdos mais fáceis de serem encontrados, 

consumidos, fazendo com que os leitores voltem mais vezes ao Blog e acompanhem 

as redes sociais. 

 

 

https://aliancaprospn.org/
https://aliancaprospn.org/
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Conclusões 

 

          Ao refletir sobre o histórico, o futuro e as expectativas em meio à condução da 

Aliança Pró-Saúde da População Negra, que agora obtém personalidade jurídica diante 

da necessidade de sua sustentabilidade, entende-se que é preciso liderar os processos, 

sobretudo políticos, no que tange às relações entre o Estado e a sociedade civil em 

resposta ao racismo. 

          Deve-se considerar que há muito receio no processo de criação da rede, 

principalmente diante de necessidade de assumir coisas/tarefas, pois, as pessoas 

acabavam não assumindo responsabilidades. Mas, ao seguirmos o espírito 

comunitário africano, como essa rede se propõe, é preciso compartilhar mais, pois há 

muito peso nas costas de pessoas específicas, contradizendo a proposta original. Há 

quem vá se beneficiar disso no futuro, a partir de seus próprios interesses, mas, no 

momento presente é preciso fazer “a nossa parte” na luta contra o racismo estrutural. 

          A Aliança alcançará outro patamar, porque essa rede é uma inspiração e temos 

uma aliança com Xangô, orixá da justiça. É preciso compreender que descendência 

política e tranquilidade são questões centrais na organização da sociedade africana, 

mas requerem tempo, paciência, perseverança. É fundamental a manutenção dos 

vínculos, a partilha, a troca, o apoio mútuo e o exercício da cidadania, com articulação, 

mobilização da sociedade e dos profissionais de saúde. 

          A atuação conjunta contra o racismo e seu impacto na saúde requer, enfim, uma 

intensa lição de casa, contínua e emancipatória, que seja capaz de mudar o mundo, 

mas sem deixar de arrumar a própria cama. Diante dessas questões e do impacto do 

racismo na saúde da população negra (a maior parcela entre os usuários do SUS), 

compreendemos que é preciso outras estratégias no comando da política, sobretudo 

no que tange as necessidades em saúde da população negra. 
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