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Resumo 
 

 

 

 

 

 
A implementação da Política Nacional de Atenção à Saúde da População Negra nos Estados e Municípios 

demanda organização da sociedade civil, no que tange a mobilização, participação popular e controle 

social, a partir de um desenvolvimento coletivo, que seja plural e dinâmico. Para tanto, é preciso 

considerar a importância da vida contida nos diferentes territórios em que vivem as pessoas, com seus 

conflitos, necessidades, avanços e desafios, razão pela qual a mobilização popular é fundamental. 

Organizada a partir de planejamento estratégico elaborado no Quilombo Terça-Afro em 2019, ocasião 

em que reuniu suas principais lideranças, a Aliança Pró-Saúde da População Negra avançou no que tange 

a sua estrutura diante de tais desafios, sendo que é objetivo do presente documento, registrar, descrever 

e analisar o conjunto das atividades desenvolvidas nesse processo, subsidiando assim, o avanço das 

futuras ações dessa rede.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 

 

Sumário Executivo 
 

 

 

 

 

 

 

 
Apresentação.............................................................................................................................................05 

 

Introdução.................................................................................................................................................06 

 

Coordenação e sustentabilidade...............................................................................................................07 

 

Mobilização popular e controle social......................................................................................................12 

 

Comunicação para enfrentamento do racismo e seu impacto na saúde..................................................18 

 

Conclusões................................................................................................................................................25 

 

Referências Bibliográficas.........................................................................................................................16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 

Apresentação 
 
          A Aliança Pró-Saúde da População Negra 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, tal como estão expressos em sua 

logomarca: a junção entre o sagrado pássaro Sankofa e o Baobá, árvore símbolo da ancestralidade. 

Instituída em 2018 a partir do Projeto Xirê, ela surge “da necessidade de maior articulação entre 

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

pública”, considerando os grandes desafios da sociedade civil no enfrentamento ao racismo institucional.  

          No I Relatório Anual dessa rede veremos que “o objetivo primeiro desse processo buscou 

estabelecer uma aliança real entre organizações e pessoas com atuação contra o racismo, visando a 

coordenação colegiada de um observatório de políticas públicas direcionadas a saúde da população 

negra, inicialmente na cidade de São Paulo”. No ano seguinte, o II Relatório Anual, parte integrante do 

presente documento mais amplo, privilegiou a estrutura organizada para o alcance de tais objetivos, 

razão pela qual a necessidade de observar a política, demandava articulação e organização.  

          Seu Planejamento Estratégico para 2019 -2020, fruto da Oficina de Planejamento realizada na 

antiga sede do Quilombo Terça-Afro, que primou pela organização da sociedade civil em resposta ao 

racismo e seu impacto na saúde da população negra, reuniu em três eixos centrais para o seu 

desenvolvimento, as suas metas, objetivos, estratégias e ações delineadas entre as lideranças envolvidas 

no processo. Tais ações foram acompanhadas por meio do Painel de Monitoramento das ações 

pactuadas, resultando nesse registro que busca aqui, descrever e analisar o desenvolvimento do processo 

conduzido a várias mãos. A palavra-chave tem sido mobilização, logo, o “passo-a-passo da metodologia 

utilizada nesse processo deve-se olhar para dentro, como nos ensinam as tradições de matrizes africanas 

e assim, avaliar os passos dados, para dessa forma tomarmos os impulsos necessários rumo ao futuro”. 

Nesse III Relatório a Aliança avalia seu desempenho, agora à luz da necessária sustentabilidade dessa 

rede que assim se consolida.   

          O processo aqui descrito reúne contribuições de pesquisadores, gestores das políticas públicas, 

profissionais de saúde, lideranças de movimentos sociais, estudantes universitários e demais atores com 

importante atuação e destaque no campo das relações étnico-raciais. Desta forma, queremos agradecer 

e homenagear aqui, a atuação dos coletivos e pessoas físicas que compõem ou apoiaram essa rede até o 

presente momento, pois, a nossa atuação conjunta muito nos fortalece e reforça uma marca importante 

do movimento negro brasileiro: as alianças de fato estabelecidas na busca pela garantia de direitos 

básicos e fundamentais, como é o caso da saúde da população negra.  

        

A Aliança! 
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Introdução 
 

          A coordenação e sustentabilidade da Aliança é algo muito desafiador, pois implica diretamente 

na resposta da sociedade civil organizada em resposta ao racismo estrutural, sobretudo no campo da 

saúde. Isso “per si” é o mesmo que transitar pelo complexo universo da resposta ao racismo, de uma 

forma geral, visto que para falar de saúde pública, integral e com dignidade, é preciso educação, 

cultura, lazer, saneamento básico e inúmeras outros condicionantes, tal como nos apontam os 

determinantes sociais. 

          A resposta ao racismo, aqui, direcionada ao campo da saúde, demanda mobilização, 

organização, planejamento, educação permanente e condução firme no processo que enfim, articula 

uma diversidade tão grande de indivíduos, símbolos, políticas e visões de mundo, tão somente para 

garantir direitos básicos e fundamentais, constantes da Declaração Universal dos Direitos Humanos e 

Constituição da República Federativa do Brasil. Vale lembrar que a negação do racismo, o colorismo 

com um “negômetro” bem ativo lá fora, e demais fenômenos sociais compõem esse quadro, que se 

somam à intensa necessidade de fazer tudo, ao mesmo tempo, da forma que dá, por vezes sem 

recurso algum.  

          São inúmeros os desafios no campo da saúde pública: mortalidade materna; AIDS; sífilis; acesso 

a saúde; a inesperada pandemia de coronavírus e tantos outros que somam-se ao não acesso a bens, 

recursos e serviços que configuram o racismo institucional intensificando a falência do Estado em 

atender a população em sua ampla diversidade étnico-racial, muito embora, a estrutura da sociedade 

de uma forma geral aponte para o sujeito negro classificando como não merecedor daquilo que é 

gerado pelo escritório da burguesia e seus interesses contidos na a máquina do Estado. 

          Aqui, nos debruçamos sobre o como a Aliança reagiu ao longo do período 2019 – 2020 à essas 

questões, a partir do que foi pactuado em seu planejamento estratégico. A evolução de suas ações, 

foram acompanhadas pelo Painel de Monitoramento delineado na ocasião, com seus respectivos 

indicadores, por acreditarmos na possibilidade de fazer mais e melhor, a partir de uma organização 

da sociedade civil com condução, método e ação prática, aliada à conhecimento, evidências 

científicas, mobilização popular e controle social das políticas públicas estabelecidas nessa área de 

atuação.      

          É, portanto, objetivo central desse documento, o registro e avaliação do progresso da Aliança 

Pró-Saúde da População Negra, no que tange a sua coordenação, sustentabilidade e infraestrutura no 

período a ele correspondente.  
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Coordenação, infraestrutura e sustentabilidade 
 
          A atuação da Aliança pauta-se pelo seu desempenho no ano anterior e para tal, o Monitoramento 

e Avaliação das ações realizadas. Dessa forma, a Oficina de Planejamento Estratégico 2019/2020, foi 

realizada em janeiro/2019 no Quilombo Terça-Afro, sediado na região norte de São Paulo. Tal como na 

versão anterior o Planejamento Estratégico foi estruturado em 03 eixos, com 24 ações programadas: 

 

• Eixo 01: Coordenação, infraestrutura e sustentabilidade 

• Eixo 02: Mobilização popular e ampliação do debate sobre saúde da população negra 

• Eixo 03: Comunicação para enfrentamento ao racismo e seu impacto na saúde da população 

negra 

 A condução de seu planejamento coube à Coordenação Executiva da Aliança, que optou por 

reuniões abertas à participação de seus pares. Semestralmente ocorre a apresentação dos resultados 

obtidos, em Oficina de Monitoramento e Avaliação do período anterior, oasião em que as suas 

estratégias são revisadas. Em função do monitoramento contínuo, as ações programadas para o 

Planejamento Estratégico em 2020 foram revisadas em fevereiro de 2020, na reunião de Coordenação 

realizada no Centro Cultural São Paulo.  

 

 
Foto: Oficina de Planejamento Estratégico da Aliança Pró-Saúde da População Negra – 2019/2020. Quilombo 

Terça-Afro.  
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          O conteúdo amplamente discutido oferecia subsídios para a realização da Oficina de 

Planejamento, em etapas, com a participação de todos os membros da rede. Esse processo ocorre 

com base no Painel de Monitoramento da Aliança, preenchido mensalmente, uma vez que foi criado 

para orientar a atuação da rede ao longo do período, contando com indicadores de desempenho para 

avaliação de suas ações. O preenchimento do painel ocorre em função das reuniões de coordenação 

da rede, com os encaminhamentos apresentados a cada uma das demandas elencadas. Trata-se de 

um investimento político-pedagógico para apoiar a condução dos processos in lócus, medindo o 

alcance das ações desenvolvidas, por exemplo. 

          Ao longo do ano de 2020 foram realizadas as reuniões de coordenação da rede, previamente 

agendadas entre as lideranças, que ocorrem em função do desenvolvimento do planejamento 

estratégico. Diferente de 2019, quando as atividades eram presenciais, no ano de 2020 as reuniões de 

coordenação foram realizadas por via remota, em função da pandemia de COVID-19, tal como as 

demais atividades da Aliança. 

 

 
Foto: Reunião conjunta – Diretoria Executiva e Conselho Fiscal da Aliança/2020. 

 

          Em 2020 a Aliança iniciou o ano enfrentando o seu esvaziamento em meio às festas de Natal, 

réveillon e férias do ano letivo, oportunidade de férias para muitas pessoas. Havia certo 

“desaparecimento” das lideranças somado a afastamentos importantes como o de Mahu Lima, 

Matheus Igor, Maria Conceição dos Santos. 

          O ano então, teve início em uma reunião no Centro Cultural Vergueiro, em fevereiro, com as 

principais lideranças da rede que refletiram sobre o melhor método para mobilizar as pessoas e 

conduzir os processos de forma participativa.  
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Foto: Iyá Karen Olaosun e Ana Luísa Luis da  Silva 

Reunião de Coordenação da Aliança, Centro Cultural Vergueiro, Fev/2020. 

 

          A partir do esvaziamento, a discussão girou em meio da necessidade de um planejamento 

estratégico que considerasse tal realidade, o que levou a rede a revisitar o Planejamento Estratégico 

2019 – 2020. Isso porque, a experiência nos diz que as lideranças tendem a “sair fazendo” sem 

priorizar a oportunidade de refletir, avaliar e planejar suas ações, pois, o racismo em forma de casos 

corriqueiros nos obriga a agir em tempo real, nas cenas em que ele ocorre, às vezes sem unicidade. 

          Desta forma, foi possível realizar as reuniões de coordenação olhando para o planejado, 

considerando que todo momento político era aliado aos últimos fatos, tal como ocorreu com a 

chegada da COVID-19 no Brasil, levando-nos ao isolamento social. Esse foi um momento em que a 

discussão sobre método ganhou fôlego, pois, a pandemia nos desafiava a seguir juntos, em rede, 

ainda que à distância. Se antes, havia necessidade do encontro presencial com menor espaçamento 

de tempo, a agenda agora, nos levava para uma atuação via remota e dessa forma, a rede serviu-se 

de aplicativos diversos para realizar as reuniões quinzenais destinadas à sua condução. 

 Um grupo de Whats App composto pelos “aliados membros” interessados no tema, criado a 

partir do Fórum presencial, define as pautas, as ações e acompanha o desdobramento do trabalho, 

de forma participativa e em tempo real, no que conta com o envio de informações adicionais via e-

mail list, criado a partir do Fórum Municipal. Um segundo grupo, também via Whats App, reúne a 

Coordenação Executiva, com vistas aos encaminhamentos necessários, pós-reunião colegiada. Ali 

ocorre a definição das ações e decisões a serem tomadas no âmbito da coordenação da rede, tal como 
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outros encaminhamentos, gerando entre outras, a organização de check list para organização do 

grupo e, o envio de resumo da semana, indicando pontos importantes como avanços e desafios 

encontrados no período.  

          Para a condução da Aliança, a Coordenação Executiva realizou uma série de reuniões para 

condução da rede, que passou a contar com a estrutura da Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras 

e Saúde – Núcleo São Paulo, ao longo do ano de 2019.   

 

Foto: Iyá Karem Olaosun, Elisabete da Silva dos Santos, Iyá Cristina Martins de Oxum – Reunião de 

coordenação da Aliança/2019. 

 

          O documento oriundo da revisão do Planejamento Estratégico foi finalizado e enviado aos 

membros da rede em março de 2019 que acompanharam a evolução dos temas nessa atividade. No 

mês de abril, para condução do planejamento estratégico de 2020 a Aliança sinalizou a criação de 

núcleos que iriam coordenar os eixos do planejamento. Os núcleos produziriam relatórios de 

progresso de cada eixo, analisando o desenvolvimento das ações para subsidiar a avaliação do ano e 

o relatório final, o que não ocorreu. Tal estratégia ficou centralizada na coordenação da rede, uma 

vez que era preciso monitoramento contínuo e participativo de cada uma das estratégias elencadas 

outrora. No entanto, Ana Luísa Luiz da Silva e Ester Horta passaram a conduzir as estratégias do Eixo 

3 do Planejamento (Comunicação para enfrentamento ao racismo e seu impacto na saúde) e criaram 

grupo de whats para gestão das propostas, com a contribuição de Nathália Apolinário que foi 

adicionada ao Núcleo de Comunicação, antes conduzido por Matheus Igor. 
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          A agenda da rede demonstrava-se como um desafio importante. As reuniões da Coordenação 

Executiva ocorreram com agenda alterada entre abril e maio, sendo que foi preciso a reavaliação da 

agenda em maio de 2019, resultando em uma dinâmica mais organizada no restante do ano de 2019. 

Em 2020, foram realizadas todas as reuniões programadas para o período fevereiro – setembro, com 

raros reagendamentos.  

          No que tange ao diálogo com o poder público, a Aliança buscou estabelecer em Abril de 2019, 

uma parceria com a Casa de Cultura Negra do Jabaquara, inicialmente para sediar a realização do 

Fórum de Saúde da População Negra do Município de São Paulo, com a expectativa de que essa ação 

fosse replicada ao longo do ano.  A Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo foi convidada ao 

debate sobre a “Política de Saúde da População Negra do Município de São Paulo”.   

          Em Julho daquele ano o Fórum de Saúde da População Negra contou com a participação da 

Secretaria de Estado da Saúde, convidada ao debate sobre saúde mental. Mas tais iniciativas, avalia-

se, foram pontuais, uma vez que não foi possível avançar com a mesma perspectiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: 

VI Fórum de Saúde da População Negra do Município de São Paulo – Jul/2019 

   

          Tais ações popularizaram a rede e a necessidade do debate, possibilitando o controle social da 

política, como no caso da saúde mental, mas em nenhum dos casos, as articulações seguiram adiante, 

no caso do Estado, em função da própria cena, uma vez que o representante do governo não oferecia 

mecanismos para possíveis para o estabelecimento da parceria desejada.   

          No entanto, as articulações com o antigo Programa de DST/Aids da Secretaria Municipal da 

Saúde de SP, atual Coordenadoria Municipal de IST/AIDS propiciaram em mês de Maio de 2019, a 
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participação da OGBAN na “Oficina de Elaboração de Projetos de OSC”, destinada a lideranças de 

diferentes movimentos sociais.   

          Diante da proposta de ampliação da rede, foram registradas em março de 2019, 22 novas adesões 

a partir do IV Fórum SPN. Tais pessoas se mantiveram conectadas à Aliança, com uma atuação 

distante, alimentada pelo grupo de whats que permitia a discussão sobre determinadas questões, 

além de veicular informações relevantes para o grupo   

          Para proporcionar atividades de educação permanente para os membros da rede, visando o 

processo formativo interno, a Aliança apoiou-se na realização das diferentes edições do Fórum de 

Saúde da População Negra, temáticos, com convidados externos, que tratariam de questões 

relevantes para as organizações negras e os interessados no tema (Status: pendente). 

          Em busca de financiamento e apoio para sua sustentabilidade financeira a Aliança submeteu em 

fevereiro/2019 um projeto de intervenção ao Fundo Brasil de Direitos Humanos, em atenção à saúde 

da população negra, que não foi aprovado. A partir desse projeto, no mês de maio foi elaborada uma 

agenda mensal para educação permanente, com base em temas de interesse da Aliança, devidamente 

incorporado ao cronograma do Fórum, que antes ocorria a cada dois meses e passou a ser mensal.  

          No mês de outubro de 2019, foi submetido projeto de educação permanente ao Ministério dos 

Direitos Humanos, a partir da OGBAN, que também não foi aprovado. Desta forma a rede não 

mobilizou recursos financeiros ao longo do ano de 2019, mas, em abril de 2020, houve doação de dois 

associados para compra de domínio e hospedagem do site da Aliança, reunindo aproximadamente R$ 

300. Entre julho e setembro de 2020, os membros da Aliança reuniram recursos próprios por meio de 

“vaquinha” para pagar as despesas relacionadas à institucionalização da Aliança, reunindo um 

montante aproximado de R$ 300, contando com a contribuição dos radialistas membros do Sindicato 

dos Radialistas do Estado de São Paulo. 

          Como parte das ações propostas, a Aliança debateu em junho de 2019 o tema “Sustentabilidade 

e Infraestrutura” durante o V Fórum de Saúde da População Negra do Município de São Paulo, 

realizado na APEOESP. Resulta de tal iniciativa, a criação do GT destinado à elaboração do Estatuto 

Social da Associação cujo objetivo é representar a Aliança juridicamente. O Grupo de Trabalho 

formado por Angelita Garcia, Flip Couto, Erly Fernandes e Ana Luísa Luiz da Silva reuniu-se 

mensalmente, entre janeiro e abril de 2020, sendo que coube à Erly Fernandes a redação do 

documento principal, com a revisão de conteúdo e a participação das diferentes lideranças.  

          Em agosto do mesmo ano foi possível realizar a “Oficina do Estatuto” para apresentar a redação 

aos membros da Aliança. Nesse processo, criou-se a Comissão Eleitoral (formada por Iyá Karen 

Olaosun; Arnaldo Marcolino e Arlete Isidoro), que organizou o conjunto de regras a serem adotadas 

no processo que elegeria a Diretoria Executiva e Conselho Fiscal da associação.  

          A partir de tais iniciativas, foram publicados no site da Aliança em 15 de Agosto de 2020, os dois 

editais que convocavam a realização da Assembleia Geral para fundação da associação e I Assembleia 
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Geral Ordinária da Aliança que elegeu a sua primeira Diretoria Executiva e Conselho Fiscal. A 

publicação dos editais contou ainda, com o uso de cards e links no Facebook, Whats App e Instagram 

que remetiam aos textos disponíveis no site, ajudando assim na mobilização dos interessados.  

          Optou-se por estruturar o Texto Norteador da Aliança, ancorado em seus três eixos centrais, 

com vistas ao desenvolvimento de suas ações no período 2020 – 2023. O texto, revisado com as 

contribuições de Profa. Dra. Lilian Torres da Fundação Álvares Penteado foi produzido coletivamente, 

problematizando questões como mobilização popular e os desafios relacionados ao futuro da rede, 

tal como a relevância de suas ações e o método usado para tais. Com efeito de treinamento, esse foi 

um passo determinante para definir questões importantes como a composição da Diretoria Executiva 

“ideal” e o planejamento a ser perseguido ao longo do período pré-determinado.  

Foto: I Assembleia Geral Ordinária – Setembro de 2020 

 

          A Assembleia Geral e a I Assembleia Geral Ordinária foram realizadas em 05 de setembro, 

reunindo um total de 16 associados fundadores que elegeram Flip Couto como Diretor Executivo, Ana 

Luísa como Secretária Executiva e Geralda Marfisa como Diretora Financeira.        

          Foram confeccionadas faixas com os respectivos cargos para uso da Diretoria Executiva, em 

Cidade Tiradentes, contando com o empenho de Geralda Marfisa, Pai Jair de Odé do Ile Asé Omo Odé, 

Mãe Tutu e Ekedi Margarida. 

           Tal como o pactuado, a avaliação semestral da Aliança foi apresentada em reunião da 

Coordenação Executiva, na APEOESP, no mês de agosto de 2019, e a Oficina para Avaliação Anual 

ocorreu na Casa do Professor, em dezembro do mesmo ano. Desde então, optou-se por avaliação e 

monitoramento constante das ações planejadas, nas reuniões de coordenação da rede. Em junho de 

2020 foi apresentada a avaliação do 1º. semestre em reunião de coordenação da rede.  
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          A partir desse processo, os membros da Aliança reuniram-se em um “Ciclo de Oficinas Temáticas 

pré-planejamento estratégico de 2020/2023. As Oficinas temáticas aconteceram inicialmente em 

formato de chuva de ideias, tendo como referência o Estatuto Social elaborado ao longo do ano e o 

conjunto de relatórios semestrais, para subsidiar o trabalho a ser realizado no futuro, além do Texto 

Norteador, indicando-nos a Agenda de 2020/2023.  

          Para tanto, as oficinas discorreram pedagogicamente sobre “a construção, os avanços e desafios 

da Aliança; missão institucional; competências e administração da casa”. Além disso, a realização da 

Assembleia Geral e da I Assembleia Geral Ordinária contaram com “Oficina para Prévia da Assembleia” 

novamente para o grupo discutir os passos contidos no roteiro a ser seguido naquele momento. 

          Diferente do ano de 2019, em 2020 determinadas ações previstas no Planejamento Estratégico 

foram retiradas do documento a partir da avaliação do processo somada a conjuntura do momento, 

tal como o já apontado na Reunião de Avaliação Semestral realizada em junho de 2020, pautada pela 

pandemia de COVID-19. E em Dezembro de 2020, foi possível realizar remotamente a avaliação anual 

do planejamento de 2020 durante a III Reunião da Diretoria Executiva já empossada.          
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Mobilização popular e controle social 
 
          Diante da necessidade de pesquisa relacionada ao desenvolvimento do movimento negro em 

São Paulo, o Cientista Social Celso Ricardo Monteiro apresentou proposta de projeto de pesquisa 

científica à Aliança, destinada a mapear as atividades negras contra o racismo, existentes no município 

de São Paulo. Tratava-se de um estudo que buscava mapear identificar as respostas existentes em 

âmbito comunitário, além da existência de entidades negras na cidade, seus métodos, modelos de 

atuação política, avanços e desafios.  

           A apresentação do projeto de pesquisa em fase inicial, ocorreu em formato de consulta à 

comunidade sobre a importância do estudo durante o V Fórum de Saúde da População Negra, 

realizado na Casa do Professor e, mais tarde, a apresentação do projeto finalizado em agosto, durante 

o Painel Racismo Estrutural e Organização da 

Sociedade. Quando antes, as tratativas com a 

Secretaria Municipal de Direitos Humanos e 

Cidadania apontavam para um possível 

financiamento do estudo, a pesquisa não pode 

contar com os recursos necessários, razão pela 

qual não foi realizada. 

          Envolvida com a questão da educação 

permanente em saúde e a formação de novas 

lideranças, a Aliança dedicou-se a dialogar com 

diferentes universidades, por meio de seus 

docentes e discente. Arnaldo Marcolino, 

ministrou aula sobre saúde da população negra, 

na UNIFESP, para graduandos de medicina em 

Abril de 2019. ali, foi possível discutir os desafios 

relacionados à saúde da população negra na 

prática cotidiana dessa população com o sistema de saúde. Tal conteúdo foi fundamental para a 

formação do alunado, que necessitavam dessa discussão, embora os docentes daquela universidade 

não dominassem o tema e por isso convidaram a Aliança ao debate.  

            No mesmo mês, foi possível acolher a demanda dos alunos da Escola Politécnica da USP, que 

convidaram essa rede para discussão sobre racismo institucional e a relação deste com a saúde mental 

do alunado. Ali, sob condução da Ana Luísa foi estabelecido o diálogo com Emiliano David, estudioso 

da área, para tratarem sobre tal tema. Embora os alunos da FAU – Faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo da Universidade de São Paulo tenham apresentado ao Fórum de Saúde da População 
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Negra a mesma necessidade, não foi possível atender tal demanda, uma vez que a organização do 

alunado para tal atividade não se concretizou. Vivenciar essas três experiências mobilizou a Aliança a 

refletir sobre as necessidades da comunidade negra, diante das diferentes instituições, priorizando 

mais uma vez aqueles que estão vivendo em situação de vulnerabilidade ampliada. 

          Conforme solicitado em uma das edições do Fórum de Saúde da População Negra, o Coletivo 

Megê pode contar ao longo do ano de 2019, com apoio técnico da Aliança Pró-Saúde da População 

Negra para a condução de suas ações em atenção à saúde mental da juventude. A indicada, Elisabete 

da Silva dos Santos psicóloga, acompanhou o grupo até que eles tiveram suas ações encerradas no 

começo do ano de 2020, dialogando com a juventude nas instituições escolares, comunidades e 

Terreiros onde eles se reuniam. Ainda no ano de 2020, o vice-presidente daquele coletivo veio a óbito, 

em função de suicídio planejado, ilustrando a necessidade de investimento nesse debate com a 

juventude.  

 

 

 

Foto: Dona Arlete Isidoro; 

Geralda Marfisa e Matheus 

Igor – instalação do Fórum de 

Saúde da População Negra de 

Cidade Tiradentes. 

 

 

 

 

          A participação da socióloga Angelita Garcia no Congresso de Obstetrícia em nome da Aliança, 

fruto das articulações realizadas no Fórum, tal como as contribuições à organização do Outubro 

Negro realizado pela Faculdade de Saúde Pública, envolvendo Celso Ricardo Monteiro e João Américo 

em diferentes momentos, foram momentos importantes para a mobilização em atenção à saúde da 

população negra, no que tange a produção do conhecimento e o enfrentamento do racismo no 

âmbito das instituições de ensino e pesquisa. Para a Aliança tais iniciativas são necessárias dada a 

necessidade de apoio técnico especializado ao alunado e o corpo docente dessas diferentes 

instituições. 

          Ao longo do ano de 2019 a Aliança conduziu cinco edições presenciais do Fórum de Saúde da 

População Negra do Município de São Paulo para ampliação do debate sobre saúde da população 

negra. A criação do Fórum de Saúde da População Negra da Cidade Tiradentes, também era uma das 

estratégias previstas em seu planejamento, o que ocorreu em maio de 2019, levando-nos a realização 

de três edições do Fórum em âmbito local, com a condução de Geralda Marfisa, Arlete de Lourdes 
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apoiadas por Arnaldo Marcolino e Matheus Igor. Avalia-se que aquela é uma experiência a ser 

potencializada na região e ampliada para as demais regiões da cidade.  

          O Fórum Municipal que era presencial, passou a ser realizado virtualmente, com transmissão ao 

vivo dos debates que eram realizados com especialistas de diferentes áreas do conhecimento entre 

os convidados. 

          Com a chegada do coronavírus no Brasil, a realização do Fórum de Saúde da População Negra 

do Município de São Paulo, bem como do Fórum de Cidade Tiradentes foram avaliadas pela Aliança 

como uma estratégia importante e necessária para a mobilização da comunidade negra e a ampliação 

do debate sobre aquele cenário, pois, os dados epidemiológicos apontavam para a ausência da 

política de saúde da população negra em âmbito municipal.  

          Realizados o XII, o XIII e o XIV Fórum, a Aliança movimentou de forma online o debate sobre 

temas centrais para o enfrentamento ao racismo, mobilizando a comunidade negra diante das 

avaliações apresentadas por estudiosos e diferentes lideranças do movimento negro no país, a 

exemplo de Sheila Ventura da APROFE, José Adão Oliveira – MNU/Movimento Negro Unificado, Lúcia 

Xavier – CRIOLA e Coalisão Negra por Direitos, Roseli de Oliveira – FONSAPOTMA, Walmir Siqueira da 

APEOESP, entre outros.    

          Tal movimentação possibilitou o envolvimento das pessoas, muito embora a pandemia tenha 

contribuído para a movimentação da internet enquanto espaço político, sala de aula e outras 

articulações, diante da necessidade de isolamento social. Esse foi o momento em que aconteciam 

inúmeras atividades simultaneamente na rede mundial de computadores, oferecendo uma ampla 

variedade de atividades de manhã, de tarde e de noite, no entanto os números de visualização dos 

Fóruns, conforme indicado na tabela abaixo, demonstra que a temática oferecida ao debate sob 

condução da Aliança era necessária e mobilizadora, razão pela qual tal investimento político foi 

avaliado como positivo por essa rede. Foram realizados até aquele momento 09 fóruns virtuais:  

1. Desigualdades territoriais e a covid-19 saúde 

2. Racismo e nacionalidade covid 

3. Racismo e educação  

4. Lideranças comunitárias e ações em rede para o combate ao racismo 

5. Doença falciforme e racismo 

6. As mulheres negras da américa latina e do caribe: do global ao local 

7. Religiões afro-brasileiras e saúde: Omolu, Ossaiyn e Nanan  

8. População negra e educação antirracista  

9. O desmonte da vigilância sanitária e seus impactos na saúde da população negra 

             A XVI edição do Fórum, dedicada ao debate sobre “educação antirracista” (com a participação 

da Profa, Dra. Denise Ribeiro – Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e Professor Walmir 
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Siqueira da APEOESP, com mediação da Professora Maria José Menezes – Coordenação da Marcha 

das Mulheres Negras/SP) e a edição que discutiu o tema “Religiões Afro-Brasileiras e Saúde” (com a 

participação de Celso Ricardo Monteiro), com mediação de Flip Couto do Coletivo Amem, também 

foram muito bem avaliadas na ocasião.  

          Em ambas as oportunidades foi possível avançar na discussão sobre as relações étnico-raciais, 

com especial atenção para a política de educação, a relação do Estado com a população negra de uma 

forma geral, diante das políticas para promoção da equidade, apoiando-se entre outras, na visão de 

mundo dos Terreiros e suas contribuições ao longo da história, para a contenção da epidemia de AIDS. 

          O XVII Fórum, discutindo o tema “O desmonte da Vigilância no Município de São Paulo e sua 

relação com a Saúde da População Negra” contou com José Francisco Freitas, ex-conselheiro de 

saúde, evidenciou que existem avanços importantes na gestão da política, mas que não alcançam as 

pessoas que mais precisam desse processo.  

          A partir desta iniciativa foi então elaborada uma agenda para a condução dos fóruns ao longo 

do segundo semestre de 2020 (agosto – dezembro), visando o debate sobre temas importantes para 

a comunidade negra brasileira (juventudes, racismo e saúde – questões de direitos humanos; agenda 

mundial de população; sexualidade, identidade de gênero e racismo: saúde e vulnerabilidades; a 

política nacional de saúde da população 

negra; ancestralidade: ressignificando o 

dia de finados; saúde e racismo nas 

eleições de 2020; a mortalidade das 

mulheres negras por aids; a Aliança Pró-

Saúde da População Negra e suas 

Perspectivas para 2021), o que foi revisto, 

a partir da avaliação de Ana Luísa Luiz da 

Silva, durante a Reunião de Coordenação 

da Aliança, em Setembro de 2020, 

apontando para pouca visibilidade da 

atividade na internet, pois, “os fóruns 

apresentam uma média de 193 

espectadores por encontro, mas quando 

olhamos mais detalhadamente para esses 

números, percebemos que tem havido 

uma queda na audiência e no alcance que 

os últimos encontros apresentaram em 

relação aos primeiros”. 
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          Questionou-se na ocasião o porquê havia menos espectadores. Entre as possíveis respostas 

entendeu-se que:  

 

• "Flexibilização" espontânea das pessoas a temas repetitivos (?)  

• Pessoas se cansaram da "novidade" das lives  

• Pouca divulgação pouca estratégia no convite aos convidados 

• É preciso pensar a partir de dentro: qual os temas que nos interessamos?  

• Repensar no formato, no tema e convidados  

• Pessoas que podem trazer novas perspectivas sobre saúde  

• Muitas lives no mesmo horário 

• Competição acirrada 

• As chamadas são parecidas, mesmo com a temática sendo diferente (sempre voltamos para 

o racismo) 

• Pensar melhor sobre os facilitadores: falar menos e deixar que os convidados falem mais  

• Uma competição grande entre as lives 

• O horário da noite é sempre muito movimentado 

• Esse período eleitoral tem trazido esse tema político-partidário para o foco dos debates, 

pessoas negras se divulgando como candidates.  

• É preciso uma discussão sobre racismo a partir do psicossocial 

• Temos que falar mais sobre a juventude 

• É preciso tornar a aliança um centro de pesquisa 

• O processo formativo é fundamental, mas, a construção é longa, e talvez não vejamos os 

resultados 

• Temos que discutir saúde e o acesso a saúde, trazer dados e informações para o despertar 

das pessoas 

• Mais divulgação 

• Os horários podem ser mais flexíveis, pois também existem lives no horário da manhã que 

tem muitos espectadores 

• Convidar pessoas pretas que estão no processo eleitoral e o projeto delas de saúde da 

população negra do município 

• Isso funciona também como registro e dos candidatos firmarem compromisso com a 

população negra. 

• Podemos pensar em frequências e datas 

• Podemos conversar sobre estratégias de divulgação 

• Alguns coletivos impulsionam financeiramente as lives 
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• Atenção aos convidados que apenas se divulgam 

• Convidar pessoas com alinhadas politicamente conosco e que podem dar vida ao debate 

• Tem concorrência, mas temos temas específicos 

• Chamar a nossa comunidade para a reflexão não é tarefa fácil, mas precisamos buscar 

caminhos possíveis 

• No conselho de saúde muitas pessoas não entendem a dimensão do racismo na saúde na 

nossa população (continuam falando sobre anemia falciforme como única possibilidade de 

adoecimento para nós) 

• Assumir papéis e protagonismo para dar corpo às discussões e às tarefas 

• Ao pensar pedagogicamente não dá para tirar o racismo do foco 

• Nascemos juridicamente para discutir o racismo 

• A saúde da população negra é o foco 

• Podemos pensar possibilidades de vida que paute a ancestralidade, como resposta ao racismo 

• Temos que nos estabelecer territorialmente com nomes diversos e pautas diversas, sem 

deixar com que o racismo seja "esquecido".  

• Re-divisão das tarefas do começo ao fim: organização, busca pelos nomes, arte visual, sala de 

controle, resenha pós-fórum; etc.  

• Repensar a agenda dos fóruns, reflexão sobre os horários da nossa população que muitas 

vezes não estão em casa no horário das nossas lives. 

          Em agosto/2019 a Aliança realizou debate sobre “Racismo Estrutural e Organização da 

Sociedade” na Casa de Cultura Negra do Jabaquara, apresentando o texto final do projeto de 

pesquisa de mesmo tema, com as considerações apresentadas à pesquisa durante o “Painel Racismo 

Estrutural e Organização da Sociedade”, realizado em Junho, na Casa do Professor.  

          O estudo, no entanto, não obteve financiamento, o que impediu a sua realização, apesar da 

proposta de financiamento em diálogo com a Secretaria Municipal de Cidadania e Direitos Humanos 

da Prefeitura do Município de São Paulo.  
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Comunicação para enfrentamento do racismo e 

seu impacto na saúde 
 
         Comunicação para enfrentamento do racismo e seu impacto na saúde foi um tema amplamente 

discutido no VII Fórum de Saúde da População Negra, em Setembro de 2019 e ao longo das atividades 

organizadas para Mobilização Pró-Saúde da População Negra, em Outubro do mesmo ano. 

          Em 2019 foram organizados mensalmente os conteúdos a serem publicados no blog, no que se 

destaca a publicação do Relatório de Progresso da Aliança do ano de 2018. No segundo semestre de 

2020 o blog que passou a ter atualização quinzenal, reunia mais de 50 publicações, no que se inclui os 

artigos de diferentes convidados, a opinião dessa rede sobre determinados temas em forma de 

resenha, os editais de fundação e eleição da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal da Aliança, entre 

outros. 

          Para a “Avaliação do blog” e sua recondução foi possível consultar uma especialista indicada por 

Ester Horta, para avaliar a possibilidade de potencializar o site existente, de forma a ampliar o acesso 

a informações relevantes. Assim, Nathália Apolinário, guiou a discussão sobre o planejamento mais 

adequado ao núcleo de comunicação (que resultou na organização de planejamento de comunicação 

para enfrentamento do racismo e seu impacto na saúde), definindo inclusive o instrumento a ser 

utilizado no processo e contribuindo com o Texto Norteador da Aliança, para 2020 – 2023. 

          A incorporação do uso de tags ao blog e de hastags nas redes sociais, além da reestruturação do 

site com publicações quinzenais para maior divulgação dos conteúdos, foram algumas das medidas 

adotadas no processo. Em agosto já era possível visualizar os novos dados do Google Analytics 

indicando avanços no uso do blog agora com formato de site.  

          Em Novembro de 2020, considerando seus números de acesso, a partir da plataforma central da 

Wordpress, a Aliança Pró-Saúde da População Negra reunia estatísticas importantes conforme 

apresentado abaixo:  

          O site da Aliança, por dia, continha um acesso muito diversificado, sendo que em primeira 

análise, os conteúdos eram de maior interesse da comunidade em alguns casos, mas não em todos.  

O pico indica 58 acessos em um único dia, em novembro, sendo, que no mesmo mês, em um outro 

dia, essa quantidade caiu para 01 único acesso. 
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          Quando avaliado por semana, na segunda semana de Agosto há um pico, que era menor na 

segunda semana de Maio e voltou a cair em Novembro, oscilando ao longo do ano.  

 

 
 

          A diferença entre os meses, indica novamente o mês de Maio como o momento de maior pico 

ao longo do ano de 2020, com mais de 700 acessos ao site. 

 

 
 
          Comparando os anos em que a Aliança conduz seu blog: o sucesso desse veículo se deu apenas 

em 2020, com 4.000 acessos, em Dezembro, diferente de 2019 e 2018, quando as publicações eram 

eventuais. 
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          No que se refere ao acesso a conteúdo específico, ao longo do ano de 2020, destacaram-se 

textos relevantes conforme o indicado na tabela abaixo: 

 

Conteúdo Acesso em N 

Página inicial 1258 

Nenhum a menos: a COVID – 19 e os impactos na população negra brasileira 371 

O momento é de celebração 187 

Migração e Saúde  167 

Quem somos 126 

 
          A novidade que o site traz no ano de 2020, é o acesso ao seu conteúdo em outros países, relação 

esta que em Outubro reunia Estados Unidos, China e França como os principais consumidores das 

informações oferecidas por esse veículo, conforme abaixo:   

 
Países Acesso 

Brasil 3.450 

Estados Unidos 116 

China 69 

França 20 

Alemanha 12 

Portugal 11 

Reino Unido 06 

Canadá 04 

 
          Uma das propostas de comunicação para o ano de 2020 era a criação de canal no YouTube com 

apoio na comunidade, o que ocorreu em Abril. Em Dezembro de 2020, o canal criado para a realização 

virtual do Fórum de Saúde da População Negra do Município de São Paulo reunia 245 inscritos, com 

em média, 10 atividades realizadas, com uma quantidade bem diversidade de pessoas entre cada uma 

das atividades online. 
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          A Aliança avançou assim, ofertando visibilidade ao debate em saúde da população negra na 

internet, de forma que se tornou mais popular por meio da rede, realizando atividades virtuais, 

avaliando a conjuntura, criticando a política, disponibilizando informação para outros veículos de 

comunicação e participando de eventos relevantes para a comunidade negra. 

          Tais medidas atendem a necessidade de ampliar a atuação da Aliança por meio de redes virtuais, 

o que correu com sucesso em todos seus canais de comunicação, reunindo diferentes estratégias:  

 

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

Facebook e Whats Aap em março; criação e divulgação de 07 cards alusivos ao Dia Mundial 

da Saúde, via Facebook e Whats Aap, em abril;  

• Criação de cards, links para inscrição e evento no Facebook para realização de todas as 

edições presenciais do Fórum de Saúde da População Negra do Município de São Paulo e 

as demais atividades; 

• Divulgação do blog e do canal do YouTube; 

• Oferta de informações direcionadas a exemplo da pandemia de COVID-19; 

• Divulgação das iniciativas dos coletivos negros ao longo do ano, bem como da 

participação de membros da Aliança em atividades de parceiros. 

• Articulação com boletins, sites, jornais e demais canais de comunicação especializados na 

temática étnico-raciais. 
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          Produto dessa atuação, compreende-se que a página da Aliança reunia 691 seguidores em 27 de 

Novembro de 2020 enquanto a página do Facebook demanda atenção, visto que nesse caso, a 

estratégia não foi conduzida com a prioridade necessária.  

          Priorizar a comunicação como ferramenta central para o enfrentamento do racismo e seu 

impacto na saúde no ano de 2020, foi algo essencial para o desenvolvimento da Aliança. Ao 

reorganizar o Núcleo de comunicação, agora com participação de outros atores, foi possível elaborar 

um planejamento estratégico e direcionado a esse tema, o que era uma demanda importante para 

essa rede. 
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Conclusões 

 
 

          Em 2019 a coordenação da rede foi ampliada, a partir do Fórum de Saúde da População Negra 

do Município de São Paulo, gerando uma coordenação executiva mais oxigenada e com a proposta 

colaborativa que era esperada por esse processo desde seu momento embrionário. A Iyalorixá Maria 

Cristina Silveira Prado Martins de Osún, a Iyalorixá Karen Olosun, a Assistente Social Erly Fernandes, 

as psicólogas Maria Conceição dos Santos, Elisabete Catharina Santos e Ester Horta juntaram-se á 

Matheus Igor, Ana Luiza, Arlete Isidoro, Arnaldo Marcolino e Angelita Garcia compondo essa 

instância.   

          As reuniões para coordenação da Coordenação Executiva da Aliança realizadas entre Fevereiro 

e Abril de 2020, resultaram na revisão do planejamento estratégico de 2020 e outros 

encaminhamentos. O destaque aqui foi a incorporação de tecnologia para a realização das atividades, 

em meio à pandemia de coronavírus. Com o planejamento revisado, a Aliança passou a conduzir suas 

atividades com monitoramento constante do planejamento, no que contou com elaboração de 

instrumentais adequados à sua prática.   

          A experiência vivenciada pela rede, demonstra que é o planejamento das ações é fundamental 

para a organização dos movimentos sociais, diminuindo assim, a quantidade de incêndios a serem 

apagados no processo político. Essa possibilidade de refletir sobre os passos a serem dados, alterou 

o cotidiano da Aliança, mobilizando as pessoas com os recursos disponíveis, razão pela qual a internet 

é compreendida como uma aliada importante da participação popular.  

          É por fim, a participação popular e a partilha no trabalho coletivo quem mantém as redes vivas, 

com uma agenda política somada a um modelo organizacional, passível de avaliação e mudanças de 

curso, conectado a realidade de tal associação e os coletivos que a compõem. O esvaziamento 

vivenciado outrora, foi enfrentado com alinhamento e pactuação dos passos coletivos, mas na 

prática, as tarefas devidamente organizadas rumo a um objetivo concreto e factível, foi o que 

alimentou os vínculos e as articulações de uma forma geral. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

30 

Referências Bibliográficas 
 

 
ALVES, J. A. L. A Conferência de Durban contra o Racismo e a responsabilidade de todos. 2001; In Rev. 

Bras. Polít. Int. 45(2): 198-223 [2002]. 

 

MENDES, D. F. A universalização dos direitos e a promoção da equidade: o caso da saúde da população 

negra In Ciência &Saúde Coletiva, 22(12): 3831-3840; 2017. 

 

MONTEIRO, C. R.et al. Humanização e Promoção da Saúde Espiritual, Física e Social–Relatório do IV 

Seminário Paulista da Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras e Saúde.2008. 

_______________ Carga Viral Social: a mortalidade das mulheres negras em decorrência da AIDS no 

município de São Paulo. FMU – Faculdades Metropolitanas Unidas; São Paulo. Out; 2018. 

 

MUNANGA, K. Deve um sistema de saúde pública levar em conta as diferenças existentes em uma 

sociedade. In Religiões Afro-Brasileiras, Políticas de Saúde e a resposta à epidemia de AIDS; Celso Ricardo 

Monteiro et al (org.) Centro de Referência e Treinamento DSTAIDS. São Paulo; SP. 2014. 

 

SERAFIM, L. Controle social: que caminhos? Observatório dos Direitos do Cidadão/Equipe de Participação 

Cidadã. Instituto Pólis; Julho de 2008. 

 

SILVA, J. M. (org.) Religiões Afro-Brasileiras e Saúde. Centro de Cultura Negra do Maranhão. São Luiz-

Maranhão; 2003. 

 

STRAUS, L. C. Raça e Cultura In Antropologia Estrutural Dois. Editora Tempo Brasileiro; Rio de Janeiro – 

RJ; 1976. 

 

IGOR, M. Resenha: o lançamento do Fórum de Saúde da População Negra do Município de São Paulo. 

Disponível em <https://aliancaprospn.wordpress.com/2018/09/24/resenha/> Acesso em 27/02/2021. 

 

 


