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O mundo também somos nós e não estamos sozinhos nessa jornada. E para compreender  

o mundo, é preciso compreender a nós mesmos. Verdade: a intenção deve ser, antes de  

tudo, compreender a nós mesmos, até porque os problemas não são apenas os problemas  

do mundo, os problemas são nossos problemas. Parece que o ser humano é um criador de  

problemas exatamente pela não compreensão de si mesmo e do lugar onde vive e de onde  

fala. Imagino que é pura ilusão falar das coisas do mundo sem me integrar a esse mundo  

que é o meu lugar, o meu cenário, onde reexisto com as minhas memórias. Memórias que  

transformam acontecimentos em coisas eternas. 

Vanda Machado; 2003; p.123. 
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Apresentação 

                 

    

          A Agenda 2020/2023 da Aliança Pró-Saúde da População Negra se deu com a 

realização do Ciclo de Oficinas Temáticas em 2020, resultando na elaboração de seu 

Planejamento Estratégico. O processo reuni a organização da rede criada em 2018, a 

eleição de sua I Diretoria Executiva e Conselho Fiscal na I Assembleia Geral 

Extraordinária, que ocorreu em setembro de 2020 e, a realização da I Assembleia Geral 

Extraordinária em janeiro de 2021 ocasião em que ocorreu a aprovação das diretrizes 

para a condução da Aliança.  

          O processo partiu da necessidade de resposta à conjuntura política do país, no que 

tange a organização da sociedade civil frente ao racismo e seu impacto na saúde da 

população negra, razão pela qual, a mobilização da sociedade civil, a participação e o 

controle social das políticas de saúde diante das realidades e especificidades de cada 

uma delas, indicavam ao grupo, a necessidade de formulação das estratégias definidas 

coletivamente e pactuadas nesse espaço político, gerando as intervenções necessárias. 

Na prática, o planejamento estratégico da Aliança para 2020/2023, em meio à 

pandemia de COVID-19, reúne metas, objetivos, estratégias e ações delineadas em um 

acordo político estabelecido entre os associados, que juntos definiram, por exemplo, os 

indicadores de avaliação do processo e, a partir disso, as ações foram acompanhadas por 

meio do Painel de Monitoramento das ações pactuadas, que resultou no presente 

documento. 

          Em 2021 a metodologia utilizada para avaliação do ano mobilizou os membros 

dessa rede para que o processo ocorresse novamente da forma mais participativa 

possível. O presente documento, fruto de nossa atuação coletiva, está organizado por 

eixos temáticos, cujo teor foi discutido em subgrupos, a partir do monitoramento das 

ações pactuadas, o que ocorreu durante as reuniões da Diretoria Executiva, além da 

contribuição dos diversos atores que participaram da série de Encontro da Rede Pró-

Saúde da População Negra, ao longo do ano. Coube aos subgrupos a discussão sobre 

cada eixo que gerou a elaboração dos textos que avaliam o desempenho da Aliança ao 

longo do ano, em uma clara demonstração de participação, mobilização e articulação do 

movimento negro.  

          Desta forma, este relatório analisa os passos dados até dado momento para 

subsidiar o desenvolvimento institucional da Aliança Pró-Saúde da População Negra no 

ano futuro, apontando fragilidades, possibilidades de avanço, e os caminhos a serem 

percorridos no futuro bem próximo. 

 

Flip Couto 
Diretor Executivo 
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Coordenação e organização comunitária: uma ação cotidiana. 

 

Ana Luísa Silva 

Geralda Marfisa 

 

          A Aliança Pró-Saúde da População Negra nasceu em 2018, a partir da provocação 

das lideranças de religiões afro-brasileiras que compõem o Projeto Xirê, uma vez que, para os 

gestores do antigo Programa Municipal de DST/AIDS (atual Coordenadoria Municipal de 

IST/AIDS) os religiosos diziam que “precisavam de uma atuação mais densa envolvendo outros 

parceiros”, porque a discussão sobre prevenção do HIV deve contar com o envolvimento dos 

demais atores, uma vez que o conjunto dos indicadores relacionados ao tema indicava a 

necessidade de mobilização e atuação efetiva, na periferia, em atenção às mulheres negras e as 

demais pessoas que estavam lá do lado, inclusive aquelas que não pertenciam às religiões afro-

brasileiras, embora fossem parte das comunidades adjacente aos Terreiros.   

          A série de painéis sobre IST/AIDS e Religiões Afro-Brasileiras que aconteceu 

naquele momento, na Câmara dos Vereadores, sob condução de Iyá Luciana Bispo (Ile Asé Obá 

Ogodo) e Celso Ricardo Monteiro (Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo), gerou a série 

de reuniões de lideranças-chave, que por conseguinte deu vida à essa rede.  

       Desde então, a Aliança tem se organizado com planejamento elaborado por suas 

lideranças, o que envolve a revisão de seu plano de trabalho, em meio à avaliação de suas ações, 

visando cada vez mais a organização da comunidade em resposta ao racismo e seu impacto na 

saúde da população negra.  

          Entendemos que é missão da Aliança “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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          Essa rede nasceu em um cenário de alto enfraquecimento e criminalização dos 

movimentos sociais, ocasião essa em que os governos de uma forma geral, buscavam cada vez 

mais ignorar a atuação da sociedade civil na cogestão do bem público. Um marco dessa época é 

o decreto federal que pretendia extinguir a participação popular nos espaços de controle social 

das políticas públicas da União. Retrocesso!  

          Sua atuação, mobilizando e fortalecendo as lideranças, em cenários adversos como o 

da pandemia de COVID-19 que avançou ‘desgovernardamente’ entre 2020 e 2021, se manteve 

politicamente ativa, olhando para dentro, se organizando entre pares, e dialogando com 

diferentes atores sobre a necessária resposta da sociedade civil à atuação genocida do Estado 

Brasileiro.  

       Conforme sua missão, a Aliança tem se empenhado cada dia mais, em trazer as 

pessoas para o centro do debate, oferecendo apoio, qualificando o fazer, o agir, o pensar, visto 

que essa rede, para nós, é também o nosso espaço de formação coletiva, na prática. 
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          Para a Aliança, nos cenários demarcados pelo racismo estrutural e o impacto deste 

sobre a sociedade é preciso atuar de forma comunitária, mobilizadora, com participação 

popular, articulação, monitoramento e controle social das políticas públicas para a promoção 

contínua dos Direitos Humanos. Esse processo demanda criar ferramentas, estratégias e espaços 

de amplo debate com diferentes setores da sociedade civil articulada, com parcerias e 

colaboração com as instituições do Estado Brasileiro. 

 

 

Foto: I Assembleia Geral Ordinária; janeiro de 2021. 

          Diante disso, a atuação dessa rede tem privilegiado o envolvimento das pessoas, 

sobretudo aquelas que necessitam dos processos de mobilização, articulação e advocacy, na 

busca pela resolutividade dos casos emblemáticos que compõem a narrativa das lideranças de 

movimentos sociais.  Dessa forma, sua organização está pautada pela corresponsabilidade, a 

parceria e o envolvimento das lideranças em todas as etapas do processo organizado até dado 

momento, com planejamento de suas estratégias, negociações, articulações, alinhamento, 

monitoramento dos acordos, avaliação das ações e o uso intenso da comunicação como 

ferramenta para organização comunitária. 

          Em setembro de 2020, ao realizar sua I Assembleia Geral e com ela criar a 

personalidade jurídica destinada a sustentar essa rede, a Aliança reforçou sua atuação política 
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discutindo modelos de atuação possíveis no campo da sociedade civil organizada.  A eleição de 

sua Diretoria Executiva e seu Conselho Fiscal naquele momento, gerou a aprovação da Agenda 

2020/2023 na I Assembleia Geral Extraordinária em janeiro de 2021, levando o grupo a 

direcionar os passos a serem dados, com uma outra perspectiva.  

         A direção da Aliança nesse período demandou alinhamento técnico e político e a 

repactuação de suas ações para condução de seu planejamento estratégico, o que ocorreu 

naturalmente, em meio às Reuniões Ordinárias da Diretoria Executiva, por veses amlpiada, com 

as convocações devidamente publicadas em seu site. 

 

 
Foto: eleição da Diretoria e Conselho Fiscal 

  

          Essa também foi essa a oportunidade de devolver à rede o seu modelo inaugural, 

reafirmando que a circularidade é de fato um dos valores centrais da atuação política, ao invés 

da horizontalidade imposta pelos modelos piramidais da organização jurídica presente na 

atuação das organizações da sociedade civil. 
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Com o intenso debate sobre modelo mais adequado de atuação, a escolha privilegiou a 

soma entre aspectos importantes dos modelos horizontal e vertical conhecido por todos, e assim, 

ao redirecionar nossas práticas a partir do conceito de rede, presente entre os princípios que por 

exemplo, orientam a condução dos Terreiros, foi possível reafirmar o nosso compromisso com 

os valores descritos na “Carta de Princípios” da Aliança.   

    Em todas as etapas do processo foram elaboradas – de forma didática e participativa – 

os instrumentos necessários para apoiar o desenvolvimento das ações, que resultaram na 

aprovação da Previsão Orçamentária, a Prestação de Contas e o Relatório de Desempenho 

Institucional de 2020, durante a I Assembleia Geral Extraordinária (janeiro de 2021), a partir do 

Painel de Monitoramento do planejamento anterior, com suas devidas análises.  

          Esse momento orientou a condução da II Assembleia Ordinária em outubro de 2021, 

em meio às primeiras avaliações sobre a atuação da Aliança ao longo do ano, ampliando as 

reflexões sobre a conjuntura e o processo que reúne os principais encaminhamentos e decisões 

dessa rede, que ocupou as reuniões ordinárias da Diretoria Executiva, por vezes realizadas 

virtualmente em função da pandemia de COVID-19, para monitoramento constante de seu 

planejamento. O presente documento é resultado desse processo, que mobilizou as lideranças 

durante sua organização e revisão, incorporando, como é tradição na Aliança, o pensamento e as 

avaliações dos diferentes membros dessa rede.  

          Entre as questões políticas mais emblemáticas, a comunicação foi novamente um 

eixo de atuação amplamente discutido em meio ao processo. Para a Aliança, a comunicação tem 

sido tema de amplas discussões políticas, por exemplo, no universo da Conferência Nacional de 

Saúde – desde sua 8ª edição – mas, também no campo acadêmico. São inúmeras as teorias 

oferecidas, tal como os desafios que norteiam esse debate, visto que, enquanto para 

determinados atores a comunicação é um “meio” que deve nos levar a um objetivo, a 

experiência tem demonstrado que é preciso mudança de cultura, para que enfim, as pessoas 

possam avançar de forma coletiva e para tal, é preciso um “ato comunicativo” como sugere o 

artigo de Coriolano-Marinus e demais pesquisadores (2014).  
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          A Aliança compreende que a comunicação é um desafio constante que deve ser 

encarado cotidianamente com uma ação militante capaz de potencializar as transformações 

esperadas nos contextos em que as pessoas estão inseridas. Ao considerarmos que “o ato 

comunicativo é destacado como processo de compartilhamento e ajuda entre o trabalhador e 

saúde e o usuário assistido (CORIOLANO-MARINUS, et al; 2014, p. 1361), é preciso 

reconhecer que toda ação social demanda certo nível de comprometimento rumo àquilo que se 

pretende.  

          Esta ação está diretamente relacionada aos valores que se pretende transmitir, 

impactando as disputas diárias e para tal, há um conjunto de mensagens, por vezes subjetivas 

que compõe tal processo a partir da prática e não apenas do discurso.  

         É a comunicação quem estabelece, segundo a nossa experiência, a possibilidade de 

conexões e articulações entre as partes (comunicado e comunicador), inclusive quando o 

enfrentamento, a disputa e as vitórias são o objeto central do processo, como no caso do racismo 

e seu impacto na saúde da população negra. Esse universo nos oferece o diálogo sobre uma 

comunicação mais empática, que favoreça e estimule as produções e cuidados em saúde, 

fazendo com que de fato as informações cheguem até às pessoas, conforme as suas 

necessidades, nos cenários em que elas são parte.  

          O cuidado em saúde prevê a atenção ao vínculo necessário para a promoção da 

saúde, na relação entre o usuário e o trabalhador. Para tal, é preciso acolhimento adequado, o 

que vai repercutir na relação com a equipe, mas isso requer integração e parceria diante dos 

encaminhamentos adequados, o que não é possível sem comunicação. Da mesma forma, o 

usuário deve contar com a escuta qualificada e as articulações necessárias para que seja 

assegurado o seu direito à saúde em meio às práticas da equipe e o funcionamento da unidade de 

saúde, o que antes perpassa pelo nível de informação que ele possui para acessar a referida 

unidade.  

           Ainda é preciso, porém, um plano de comunicação estabelecido em escala, para que 

todas essas etapas do cuidado sejam asseguradas, conforme a competência dos diferentes 

indivíduos, logo, comunicação é de fato algo estratégico para a promoção da saúde e a 
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integralidade do cuidado.  A isso, acrecenta-se o desenvolvimento, a cidadania, a dignidade e a 

garantia de direitos básicos e fundamentais. Não há vínculo em nenhum modelo de organização, 

sem comunicação.  

          As relações de poder estão no cerne das disputas político-ideológicas, razão pela 

qual, é fundamental delinear a mensagem que se quer transmitir em cenários como o de 2021, 

com uma crise sanitária que pivamentou o debate político-partidário, ao invés de reorganizar as 

ações de saúde, no campo da promoção, da prevenção, do diagnóstico e da atenção. Esse 

cenário que parecia ser um fenômeno localizado – em determinadas regiões – estava 

politicamente orientado por uma mensagem que buscava favorecer “alguém” ou “alguma 

coisa”, evitando a vacinação em massa no país todo, por exemplo (leia-se que, em um cenário 

de negação de direitos sociais relevantes, que foram conquistados ao longe de décadas pós-

ditadura).  

          Enfim, toda comunicação é política, é ideológica, é disputada, carregada de valores e 

simbologias que orientam e definem a 

mensagem enviada do “comunicador” 

para o “comunicado” quando essa relação 

de fato existe. No universo das relações 

étnico-raciais, a comunicação deve ser 

compreendida como estratégia central, 

deve ser pactuada e desenvolvida por 

várias mãos e deve ser elaborada, 

planejada e avaliada da mesma forma, 

restando, portanto, o trabalho coletivo, 

que é político-pedagógico. 

Foto: Instagram da Aliança; março de 2021.  
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          O desenvolvimento de tais ações nessa área, envolve mais do que a definição de um 

conjunto de estratégias, pois a comunicação é uma das principais ferramentas para contenção do 

racismo, da discriminação, do preconceito, da xenofobia e das intolerâncias correlatas, uma vez 

que contribui com o acesso das pessoas à informações estratégicas. Nesse sentido, as ações da 

Aliança para esse eixo têm sido focadas no fluxo das informações enviadas à base, por meio de 

diferentes instrumentos virtuais: grupo de whats App, Youtube, Facebook, Instagram, a partir 

do site e seu blog, o carro chefe da rede. O avanço do blog, por exemplo, reúne os números 

apresentados abaixo: 

 

 
Fonte: Wordpress; dezembro de 2021. 

 

          Ao longo do ano de 2021 o site contabilizou 3.524 acessos, tendo o Facebook, o 

Whats App e o e-mail list como os principais veiculadores de seus conteúdos. O número mais 

alto de acesso, ocorreu no anterior, com aproximadamente 100 acessos amais do que em 2021. 

          Conforme o gráfico abaixo, determinados meses, como nos casos de abril (terceiro 

aniversário de fundação da Aliança – Dia Mundial da Saúde) e Outubro (Dia Nacional de 

Mobilização Pró-Saúde da População Negra), contaram com picos mais elevados de consumo 

dos conteúdos o que se atribui à publicação de conteúdo com maior interesse do público que 

acessa o material disponibilizado.  
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Fonte: Wordpress; dezembro de 2021. 

 

  É possível ainda visualizar o acesso ao site no cenário internacional, tal como no ano 

anterior. Estados Unidos da América e Irlanda configuram o conjunto de países que mais 

consumiram informações por meio desse veículo, ao longo de 2021, segundo nos informa o 

Wordpress, responsável pela hospedagem do site.  

 
 

          Com as inúmeras dificuldades apresentadas em meio ao processo, foi preciso rever o 

plano de comunicação dessa rede, pois, a Aliança elaborou um plano que se tornou inviável em 

meio ao cenário, o que gerou a redefinição das ações em julho de 2021.  

   Um dos produtos mais relevantes em comunicação, 

obtidos pela Aliança, é o vídeo publicado via redes virtuais, por 

ocasião do Dia Mundial de Saúde, denunciando a falta de vacina 

contra a COVID-19. O vídeo “Vacina já para todes” com edição 

de Toni Baptiste e arte de Mahu Lima, foi exibido e amplamente 

divulgado a partir do Youtube, Instagram, site e Facebook, com 

mensagens de diferentes integrantes da Aliança Pró-Saúde da 
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População Negra, com grande efeito em meio às ações relacionadas ao Dia Mundial da Saúde, 

visto que a iniciativa buscava mobilizar a sociedade civil em defesa do Sistema Único de Saúde 

e a implementação da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra em todo o país, 

diante da urgência de um plano nacional de vacinação que acolhesse a necessária promoção da 

igualdade racial, com equidade em suas ações.  

          Naquele momento o país ultrapassava o número de 330 mil mortes pelo novo 

coronavírus, e sabidamente, como vimos através dos estudos científicos e os boletins oficiais, a 

pandemia vinha escancarando as desigualdades raciais e sociais, “levando-nos a um número 

maior de mortes na população negra”, e assim se manteve ao longo do ano.  

          Em pauta, estavam a alta mortalidade da população negra em decorrência da 

COVID-19 e a reivindicação de vacina para todas as pessoas, independente de cor-raça e etnia, 

sexo, identidade de gênero, orientação sexual e classe social. Tal agenda mobilizou as lideranças 

naquele cenário e rapidamente o uso adequado da tecnologia favoreceu o grupo diante da 

necessária manifestação política. Aqui, destaca-se a atuação do Coletivo Amem, liderado por 

Flip Couto que coordenou a iniciativa integralmente.  

          Com essa ação, a Aliança juntou-se ás demais organizações negras em todo o país, 

denunciando o descaso e o genocídio que seguiram ao longo do ano sob condução das 

instituições brasileiras.   

          Com essa mesma expectativa, em outubro de 2021, a Aliança Pró Saúde da 

População Negra estabeleceu parceria com o Núcleo de São Paulo da ANPSINEP – Articulação 

Nacional de Psicólogas(os) Negras(os)e Pesquisadores, a partir de Ester Horta, integrante da 

Aliança que também faz parte da coordenação do Núcleo de São Paulo da ANPSINEP.  

Com tal parceria construímos materiais informativos em formato de card, que foram 

veiculados em redes sociais no período de outubro/dezembro de 2021, divulgando a Política de 

Saúde Integral da População Negra. Foi criado um grupo no Whats App a fim de definir os 

conteúdos, contando com a cooperação entre diferentes atores, a exemplo da web designer 

Natália Apolinário, da Aliança e a web designer Thais Costa, da ANPSINEP.  
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Foto: Instagram da ANPSINEP; dezembro/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             A parceria rendeu uma série de postagens, em formato de carrossel, que contou 

com amplo engajamento dos seguidores nas páginas das duas organizações, particularmente no 

Instagram. A iniciativa repercutiu de forma positiva nas redes sociais, promovendo o tema por 
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meio do debate e a interação necessária em cada uma das publicações nas redes sociais. Foram, 

segundo o Instagram, 1.721 contas alcançadas já na primeira publicação, com 251 interações 

com o conteúdo, em um espaço de 24 horas, o que consideramos uma estratégia de sucesso.  

         Um produto concreto dessa ação é a articulação entre as duas organizações, com 

atuação contra o racismo e seu impacto na saúde, algo que vai se consolidando no cotidiano das 

novas organizações, quando comparado a outro momento do movimento negro brasileiro.  

 

           Também fruto desse trabalho desenvolvido conjuntamente, estão previstas para o 

ano de 2022 outras parcerias com o núcleo de São Paulo da ANPSINEP, a fim de alinhar novas 

estratégias de ação em parceria, visto que tal iniciativa mostrou-se eficiente e reforçou um dos 

objetivos centrais da Aliança: a condução de ações coletivas com o envolvimento e participação 

popular, sobretudo mobilizando os movimentos negros com atuação local.  

          A página da Aliança no Instagram foi mantida ao longo do ano, com informações 

estratégicas, que buscavam intensificar o debate sobre saúde da população negra enquanto 

agenda política, mobilizando a comunidade e oferecendo visibilidade ao tema. 
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Foto: Instagram da Aliança Pró-Saúde da População Negra, dezembro/2021. 

 

        Esse conjunto de ações coordenadas, traduz-se aqui, como parte da constante 

mobilização de diferentes atores políticos, e se apoia na tecnologia como um instrumento de 

luta, usando a internet como ferramenta para apresentação de suas narrativas frente a atual 

política de Estado.  

      A Aliança é uma associação com grande potência, que atua coletivamente, com as 

pernas que têm e assim tem avançado. Sua sustentabilidade financeira, porém, compõe o 

conjunto de desafios a serem enfrentados no futuro.  

Financeiramente, o processo foi prejudicado por 

questões que se sobrepõem à organização do grupo. 

Embora com uma previsão orçamentária de R$ 

11.340,00 para o período janeiro – dezembro de 2021 ( 

mantido em 2022), a Aliança Pró-Saúde da População 

Negra não movimentou recursos relacionados às 

receitas e despesas conforme Relatório 

Financeiro/2021, aprovado pelo Conselho Fiscal em 

sua II Reunião Ordinária, realizada em janeiro/2022. 
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Desempenho Financeiro – 2021 

Controle de Fluxo de Caixa/Entrada de fontes diversas 

 

 

 

Saldo/Entradas  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total  

Saldo 

  
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

Mensalidade 

  
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

Doação/espécie 

  
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

Doação/depósito 

  
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

Doações/Outras 

  
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

Recurso/Projeto 

  
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

Total 

   
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 
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Controle de Fluxo de Caixa – 2021. 

Saídas: Pagamentos e Despesas 

 

Saldo/Entradas  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total  

Saldo 

  
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

CNPJ 

  
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

Contador 

  
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

Site 

 
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

Aluguel/IPTU 

  
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

Luz 

  
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

Água 

 
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

Telefonia 

 
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

Cartório 

  
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

Total 

   
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 
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PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA – ANO FISCAL 2022 

Saldo de 2021: R$ 00,00 

 

 

 

 

Despesas 2022 Despesa/mês Total/Ano 

CNPJ  R$ 83,00 R$ 1.000,00 

Contador Online R$ 50,00 R$ 600,00 

Site: hospedagem e domínio R$ 60,00 R$ 720,00 

Internet R$ 100,00 R$ 1.200,00 

Aluguel/IPTU*  R$ 00,00 R$ 0,00 

Luz*  R$ 0,00 R$ 0,00 

Água* R$ 0,00 R$ 0,00 

Telefonia*  R$ 0,00 R$ 0,00 

Cartório R$ 0,00 R$ 0,00 

Despesas bancárias  R$ 35,00 R$ 420,00 

Materiais de escritório  R$ 50,00 R$ 600,00 

Aquisição e manutenção de equipamentos -  R$ 5.000,00 

Assinatura serviços digitais R$ 150,00 R$ 1.800,00 

Total  R$ 11.340,00 

 

 

Nota: 

* Até o momento presente o endereço sede da Aliança Pró-Saúde da População é cedido sem 

custos para a Associação.



 

Conclusão 

 

 

          A política de Estado deve em primeira instância atender aos interesses da população como 

um todo, respondendo às suas necessidades mais complexas. Para tal é preciso equidade na condução 

das ações, o que se traduz no apoio mútuo para o alcance dos objetivos considerados centrais para o 

desenvolvimento humano. Desta forma, compreende-se que a relação entre o Estado e a sociedade 

civil demanda maior atenção, e isso implica em apoio contínuo e organização comunitária com vistas 

ao desenvolvimento da política.  

          A conjuntura política, cada vez mais fundamentalista, não nos favorece, uma vez que a 

sociedade se baseia em processos discriminatórios, desiguais e desumanos, nas diferentes áreas do 

conhecimento e de produção. A intensa violência institucional tem sido marcante nas relações 

humanas e sociais, para além do SUS, o que requer uma comunidade ativa, capaz de denunciar, mas 

também de agir, olhando sempre para a proteção do outro, uma vez que, seguindo a Carta de 

Princípios da Aliança, temos que cuidar uns dos outros, do discurso à prática.  

          Do ponto de vista político, a Aliança é uma referência com densa participação e um grupo 

atuante, que avançou ao longo do ano e produziu muito no cenário em que nos encontramos, ainda sob 

a marca da pandemia. De forma geral, avaliamos como positivo o desempenho de 2021 dessa rede, 

com pontos angustiantes, e a serem melhorados, pois, é possível identificar os problemas, a 

necessidade de melhor organização e os pontos negativos desse processo. Com base na II Assembleia 

Geral Ordinária – setembro/2021 – avaliamos que o ano foi produtivo, ainda que a Aliança esteja 

atuando vagarosamente , pois, caminha com o devido cuidado.  

         Compreendemos a Aliança como uma organização afro-pedagógica, que ensina o grupo a 

acessar ferramentas, informações, e mecanismos diversos, o que demonstra sua maturidade política, o 

que é muito produtivo para sua continuidade e isso demanda ‘tempo’. Mas, existem vários desafios 

impostos à organização comunitária. Um desafio concreto é a solidão no processo, visto que a 

ausência, o tempo, e a dedicação de diferentes indivíduos são questões que precisam de atenção, mas, 

é preciso atender as necessidades da rede, de forma coletiva e plural. Tais questões devem ser 

consideradas na organização dos processos, visto que pudemos apontar problemas ao longo de todo o 
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ano, discutir o nosso modelo de atuação e o que não estava funcionando, os atravessamentos, as 

angústias, a pouca contribuição, gerando enfim um saldo geral positivo.  

          A coordenação da Aliança e sua organização comunitária reúnem desafios importantes que 

devem ser enfrentados, à exemplo da ausência de financiamento de suas ações para enfrentamento do 

racismo; a necessidade de maior mobilização da sociedade civil frente ao racismo estrutural; a falta de 

políticas públicas que respondam às necessidades da comunidade negra brasileira no atual cenário 

político, mas também pontos positivos que devem ser celebrados. 
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Mobilização, participação popular e controle social 

 

Arnaldo Marcolino 

Anderson Natanael 

Erly Fernandes 

Geralda Marfisa 

Rudá Terra Boa 

 

          Ao longo do ano de 2021 a Aliança buscou “mobilizar e articular a sociedade civil no 

município de São Paulo e nos demais municípios implicados no processo de implantação da política 

de saúde da população negra", além de “ocupar os espaços públicos para ampliação do debate sobre 

saúde da população negra”.  

          Para tal, foi fundamental a atuação contínua de sua rede, construída “de forma transversal e 

colaborativa, baseando-se em diversos saberes para promoção dos Direitos Humanos, visando a 

erradicação das desigualdades no que tange ao desenvolvimento da sociedade”.  

          Conforme as lições aprendidas durante a “Oficina de Rede” realizada pela Aliança, sob 

condução de Angelita Garcia em 2018, essa rede foi convidada a revisitar suas práticas cotidianas no 

que se refere à mobilização da sociedade civil para enfrentamento ao racismo e seu impacto na saúde 

da população negra.  

          Com tal exercício a Aliança compreende com base na experiência da Rede Nacional de 

Religiões Afro-Brasileiras e Saúde e no trabalho de Célia R. B. Schlithler que, uma rede em atenção à 

saúde da população negra deve ser formada por “pontos ligados por fios que os conectam” razão pela 

qual é preciso considerar a importância das pessoas e das organizações que compõem os territórios tão 

férteis e diversificados, mas com necessidades igualmente importantes, como é o caso da segurança 

pública.  

          Essa “rede viva” conforme nos ensina Emerson Merhy, deve apoiar-se em valores 

essenciais para o povo negro, como no caso da ancestralidade, da oralidade enquanto característica 

central dos Terreiros, a importância do espelho, da contribuição, da parceria, da partilha e tantos 

outros que são do amplo conjunto de valores africanos, mas que são ignorados na produção de saúde, 

uma vez que o racismo estrutural nega a participação e existência da população negra.  
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          Sem comunicação, isso é impossível uma vez que esses pontos devem estar interligados, 

pois, “quanto maior for o número de conexões, maior é sua capacidade de obter resultados” logo, 

priorizamos a comunicação com diversas estratégias online ao longo de 2020/2021, o que foi muito 

bem avaliado pela rede, sobretudo considerando o contexto geral vivenciado pela sociedade ao longo 

dos últimos dois anos (pandemia de COVID-19) que teve como resultado o uso qualitativo e efetivo 

das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) por meio de suas Redes Sociais (E-mail, 

Youtube, Facebook, Instagram, Plataforma de Blog, dentre outros), e como resultado houve maior 

aproximação das lideranças que compõem essa rede, bem como a chegada de outros atores para 

somarem conosco.  

          O desenvolvimento comunitário social de que tratamos aqui, é compreendido como o 

avanço de um sujeito determinado, que conta com a contribuição de toda uma comunidade e quando 

obtido, é compartilhado e por ela comemorado com a devida importância que essa conquista 

representa para o grupo, não importa qual seja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          A Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras e Saúde (criada em 2003 pelo 

saudoso Ogan José Marmo da Silva e atualmente coordenada por Iyá Nilce Naira, Iyá Egbé do Ile 

Omolu e Oxum/Rio de Janeiro), uma das principais referências políticas da Aliança, trata desse tema 

com a sua devida importância dando voz aos Terreiros não apenas com suas reivindicações, mas 
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também a intensa lista de contribuições das religiões afro-brasileiras ao campo da atenção à saúde das 

pessoas em sua ampla diversidade.  

          Uma outra referência importante da Aliança, é o processo de organização da Rede Nacional 

de Controle Social e Saúde da População Negra, a partir de “CRIOLA” no Rio de Janeiro que gerou 

um amplo time de atores políticos envolvidos com diferentes temáticas, em todo o país (tendo como 

objetivo o controle social da Política Nacional de Atenção à Saúde da População Negra), que estão 

atualmente ocupando diferentes posições estratégicas.  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendemos com essas experiências que um território tão diversificado como o Brasil e nele o 

território negro que compõe esse país, é preciso levar em consideração todas as diferenças existentes, 

entre elas a diversidade regional, pois o tema saúde da população negra, de tão abrangente, acopla a 

população que vive em situação de rua, a população LGBTQIAP+ (Lésbicas, Gays, Bissexuais, 

Transgênero, Queer, Intersexual, Assexual, Pansexual), jovens, idosos e Pessoas Com Deficiência 
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(PcDs), vivendo em situação de alta vulnerabilidade (em diferentes territórios da mesma cidade), razão 

pela qual, a promoção da equidade é cada dia mais importante no processo de atenção à saúde. 

      Diante dessas questões, nos lembra constantemente o Babalorixá e Cientista Social Celso 

Ricardo Monteiro que, é preciso organização porque “saúde da população negra é muita coisa, é muita 

gente, muita demanda; é muito ampla, porque nós somos assim, múltiplos”.   

          Para a mobilização e a atuação esperada aqui é preciso atenção ao planejamento 

(elaboração, monitoramento e avaliação), mobilização permanente, participação, envolvimento, 

partilha, parceria, trabalho conjunto, compromisso, organização, corresponsabilidade, integração, 

desenvolvimento, método, referencial, horizontalidade; essas são, enfim, algumas palavras-chave 

fundamentais para o desenvolvimento de uma rede forjada nos moldes africanos/afro-brasileiros, que 

se destinam à promoção da saúde em atenção à saúde da população negra. E tais aspectos podem ser 

vistos facilmente na organização da Aliança, ao longo de toda sua atuação.  

          Entre as estratégias para o desenvolvimento da rede, destacamos o seu encontro, adotado 

como estratégia central para a mobilização, o envolvimento, os vínculos e o fortalecimento da 

comunidade negra diante dos desafios que estavam colocados pelo cenário.  

          Com o início de 2021 a rede discutiu em seus encontros os temas de maior interesse das 

lideranças, razão pela qual elencaram pautas relevantes para sua atuação coletiva. A partir dessa etapa, 

a Diretoria Executiva apostou cada dia mais na elaboração de produtos significativos para o avanço da 

mobilização e das lideranças negras. 
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Foto: Série de Encontros da Rede Pró-Saúde da População Negra 

 

          A discussão apresentada à rede ao longo do ano, pautou-se no planejamento da Aliança, 

possibilitando o debate sobre os objetivos da Agenda 2020/2023 e sua operacionalização, gerando 

alterações e adequações ao cenário e a necessidade constante de uma outra organização comunitária.  

          Um dos Encontros da Rede Pró-Saúde da População Negra, com a contribuição da 

Iyalorixá Luciana Bispo, Sacerdotisa do Ile Asé Obá Ogodo, foi destinado ao debate sobre “a 

importância da rede enquanto espaço de organização comunitária para resposta ao racismo e seu 

impacto na saúde da população negra” e lá, reafirmou-se a importância dos passos dados até aqui e a 

necessidade de investimento ao processo que tem gerado apoio contínuo à comunidade negra, nos 

contextos em que as pessoas vivem, com sua ampla diversidade.  

          A rede consolidada, teve alteração positiva em sua composição. Em março de 2021, foram 

apresentados os primeiros dados relacionados ao perfil de membros da Aliança, considerando que até 

aquele momento 44 pessoas haviam preenchido o formulário de adesão, o que não representa ação 

direta e articulada.  

          Destaca-se o fato de que 10 de 37 pessoas não compõem nenhuma organização da 

sociedade civil com atuação contra o racismo, o que nos deixou muito inquietos. Tais informações 

compõem o registro do perfil de associados e a análise inicial dos dados disponibilizados a partir de 
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formulário específico no site da Aliança (autopreenchido pelas pessoas interessadas em compor a 

rede), gerou amplo debate entre os presentes em um dos encontros temáticos.     

          No que tange ao controle social da política de saúde da população negra, houve pouco 

avanço no que refere às articulações e parcerias com os Conselhos de Saúde em toda a cidade. Esse é 

um tema considerado como desafio central do processo de mobilização da sociedade civil, dada às 

peculiaridades que merecem a devida atenção.  

          O Fórum de Saúde da População Negra do Município de São Paulo, cuja condução foi 

mantida virtualmente em 2020 em meio à pandemia, continuou sendo transmitido via canal do 

Youtube no ano de 2021.  

          Foram realizadas 04 edições consideradas 

estratégicas, dada a importância desse espaço para o 

cenário político da época. A realização do Fórum, 

chegando à sua 23ª edição, possibilitou o debate 

sobre: 

• COVID-19: Vacina e racismo 

• 03 anos de fundação da Aliança 

• Moradia: A importância da 

moradia para a saúde física e 

mental das pessoas negras. 

• Racismo: entraves da 

participação popular e as 

políticas públicas em Atenção à 

Saúde da População Negra na 

cidade de São Paulo.   

 

 

 

 

Foto: Material de Divulgação do Fórum de  

Saúde da População Negra do Município de São Paulo; março de 2021. 

 

          O Fórum de Saúde da População Negra de Cidade Tiradentes, após sua criação em 2019, 

realizou apenas dois encontros presenciais contando com a participação de membros da Diretoria da 

Aliança e, posteriormente, já no contexto pandêmico, ocorreu um encontro virtual (online) com ampla 

participação de lideranças e representantes da Área Técnica de Saúde da População Negra da 
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Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo. Não houve tempo hábil, avaliamos, para fortalecer 

aquele Fórum para o desenvolvimento de suas ações, bem como ampliar as articulações no território. 

 

 
Foto: Fórum de Saúde da População Negra de Cidade Tiradentes; abril/2021. 

 

           Diferente do que havia sido planejado, a pandemia impossibilitou a criação de outros 

fóruns de saúde da população negra nas demais regiões do Município de São Paulo como havia sido 

previsto. Assim, é preciso identificar lideranças, grupos, movimentos e coletivos nas demais regiões 

para a organização dos demais fóruns esperados para articulação regional, valorizando os territórios e 

as experiências das pessoas e suas organizações políticas conforme as expectativas iniciais, ao mesmo 

tempo em que juntos, os usuários e profissionais de saúde possam fazer controle social das políticas 

públicas.  

        Esse processo de mobilização da sociedade civil reúne ainda a incorporação de outros atores 

no grupo de Whats App em que são veiculadas informações específicas, além de facilitar as demais 

articulações entre os membros da rede.  

A participação da Aliança na Audiência Pública conduzida por Erika Hilton/outubro de 2021, 

além das atividades do Projeto Xirê conduzidas pela Secretaria Municipal da Saúde, e em outros 

espaços conisderados politicamente estratégicos também é parte desse processo que busca intesificar o 

debate com os diferentes atores políticos da cidade. 
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       A participação da Aliança na Plenária Municipal da Saúde durante a “Semana Mundial da 

Saúde” conduzida por diferentes movimentos sociais e sindicatos de classe (por iniciativa da Plenária 

Municipal da Saúde) demonstrou mais uma vez que é 

preciso ampliar o debate, junto àqueles que 

desconhecem a existência e o histórico da política de 

saúde da população negra.  

          Com tal oportunidade, essa rede usufruiu 

de recursos básicos: reuniu suas lideranças 

virtualmente, convidou os outros atores, traduziu seu 

pensamento político, discutiu a conjuntura e pautou o 

poder público apresentando suas reivindicações, 

durante a transmissão ao vivo daquele evento, 

indicando que a participação popular e o controle social são questões centrais para a comunidade de 

usuários do sistema de saúde.  

 

 
Foto: Plenária Municipal de Saúde; abril de 2021. 
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              Em setembro/2021, essa rede reuniu-se para organizar as ações alusivas ao Dia Nacional 

de Mobilização Pró-Saúde da População Negra. O conjunto das atividades realizadas em outubro 

reuniu: 

 

• o estabelecimento da parceria com a ANPSINEP (traduzir) para disseminar 

informações relevantes sobre saúde da população negra ao longo do período 

outubro/dezembro, sobre condução de Ester Horta; 

• a emissão da Carta da Aliança às universidades com atuação na cidade de 

São Paulo, reivindicando maior atenção à relação entre saúde e educação, 

no ambiente escolar, diante da saúde da população negra enquanto parte da 

matriz curricular que serve de linha de base para formação na graduação, 

pós, extensão e pesquisa; 

• a edição do Blog com conteúdo diversificado, mas dedicado ao tema, entre 

setembro e novembro;  

• a realização da II Assembleia Geral Ordinária, ocasião em que a nossa 

atuação em defesa da Política Nacional uma vez mais esteve na pauta; 

• a realização do XXIII Fórum de Saúde da População Negra, via Youtube, 

discutindo a política local e os entraves colocados pelo racismo no campo da 

participação popular, com a participação do governo;     

 

Essas questões são centrais para o desenvolvimento das ações contra o racismo e seu impacto na 

saúde da população negra, justamente porque ampliam o debate alimentando a agenda política a partir 

das necessidades da população, tal como esperado na Lei 81.42/1990 que refere-se à participação da 

comunidade na gestão do sistema.  

 

Conclusão 

         Avalia-se que a mobilização e o envolvimento das pessoas demandam uma outra leitura dos 

fatos:  aquilo que era ruim, ficou ainda pior no cenário pandêmico, por exemplo, impedindo a 

participação e o envolvimento dos diferentes atores no processo de avaliação e monitoramento da 

política, quer seja porque era preciso investir no isolamento social, ou porque o acesso à internet e 

demais recursos tecnológicos tornou-se ainda mais precário na comunidade, visto que com tão poucos 

recursos era preciso fazer escolhas. 
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        As ações realizadas ao longo do ano nos levam a crer que a oferta das atividades foi uma 

constante (massante), tal como era o desejo dessa rede, mas ao desenvolvimento de cada uma delas 

somam-se o diálogo e as articulações realizadas diuturnamente, para além dos espaços “oficiais”.  

           A mobilização popular sofre de um outro mal que não pode ser ignorado: o desanimador 

cenário político nacional tem ampliado o distanciamento entre as pessoas e as organizações 

governamentais, dado o fato de que é preciso estabelecer uma outra relação e outras conexões na 

relação entre o Estado e a sociedade civil.     
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Formação, educação permanente, articulação política e apoio contínuo. 

 

Arlete de Lourdes Isidoro 

Arnaldo Marcolino 

Ester Maria Horta 

Iyá Karem Olaosun 

José Adão de Oliveira 

  

           A informação em saúde e o conhecimento adequado para a defesa de direitos são 

ferramentas imprescindíveis para a garantia de direito e acesso à saúde integral. Antes de adentrarmos 

na conceitualização a respeito da formação e educação permanente, cabe fazer a distinção entre 

direitos civis e direitos humanos, os primeiros são aqueles relacionados às liberdades individuais. O 

Artigo 5º da nossa  Constituição Federal de 1988, é responsável por garanti-los. Esse trecho da nossa 

Carta Magna define que: 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-

se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 

vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade (BRASIL; 1988).  

          O supracitado artigo contém 78 incisos que objetivam garantir inúmeros direitos civis aos 

brasileiros e brasileiras. Esse grupo de direitos busca, em tese, garantir que a liberdade de escolha seja 

uma das principais bases da vida em sociedade.  Já os direitos humanos, diferentemente dos direitos 

civis, têm uma abrangência internacional – algo defendido pela Organização das Nações Unidas 

(ONU) por meio da Declaração Universal dos Direitos Humanos, assinada em 1948.  Os Direitos 

humanos incluem o direito à vida e à liberdade, à liberdade de opinião e de expressão, o direito ao 

trabalho e à educação.  

          A especificação de direitos feita acima visa justamente para apontar o quanto no senso 

comum geralmente é referido e defendido o acesso a direitos, apenas enquanto direitos constitucionais 

civis, mas os direitos humanos não são entendidos da mesma forma pela sociedade de forma micro, 

nas manifestações de racismo, LGBTQIA+ fobia (em especial a transfobia), a misoginia, o 

capacitismo (termo usado para definir a discriminação contra as pessoas com deficiência) que refletem 

justamente a forma como os direitos humanos são tratados de forma macro, pelo estado. 

https://www.senado.leg.br/atividade/const/con1988/con1988_15.12.2016/art_5_.asp
https://www.politize.com.br/constituicao-de-1988/
https://www.politize.com.br/onu-organizacao-das-nacoes-unidas/
https://www.politize.com.br/onu-organizacao-das-nacoes-unidas/
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/por.pdf
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          Existem inúmeras situações que assolam a população mundial: fome, violência, falta de 

saneamento básico, à moradia, acesso à saúde, educação, acesso à informação enfim inúmeros 

problemas, entre e muitos outros que demonstram o quanto o estado brasileiro não atende a todos os 

seus cidadãos no que diz respeito aos direitos humanos. Neste período de pandemia as violações de 

direitos humanos registraram um aumento de 342%, segundo relatório do CNJ (Conselho Nacional de 

Justiça), publicado em setembro de 2021. A comparação é de 2020 frente a 2019, ou seja, ocorreram 

mais que o triplo de novos casos de um ano para o outro. Tais dados, tão atuais e preocupantes 

ilustram a necessidade de um monitoramento social constante e elencam a importância da articulação 

entre os movimentos sociais e a sociedade civil. 

          A Aliança compreende essas questões como parte de um processo que deve ainda incluir a 

sistematização e o compartilhamento de boas práticas, conhecimentos e propostas geradas das 

experiências locais, desenvolvidas coletivamente para aprimorar o controle social das políticas 

públicas, o ensino e a pesquisa em saúde coletiva, subsidiando assim, os movimentos sociais e demais 

interessados. Esse processo, segundo a nossa perspectiva, deve alimentar a formação e a educação 

permanente de diferentes indivíduos, em meio a formação e educação permanente de cada um deles, 

em seus diferentes locais de atuação.  

          Na prática, o que se espera de um conceito com tanta complexidade é que a formação e a 

educação permanente de lideranças, aconteça de forma contínua, pois, a informação e o conhecimento 

adquiridos devem compor a atuação dos movimentos sociais, gerando impacto na comunidade e suas 

lideranças, para que possam incidir sobre as políticas públicas e a atuação do Estado.  

         A gestão democrática da informação na forma como é pensada aqui, implica em 

proporcionar mudanças de contextos, sobretudo naqueles demarcados pela soma das vulnerabilidades 

e os fatores que as ampliam diante da ausência de garantia dos direitos (direitos civis e direitos 

humanos) básicos e fundamentais das pessoas, como a saúde, à moradia, o direito à água potável, 

alimentação saudável, mobilidade, segurança pública e dignidade para o exercício da cidadania plena 

de cada indivíduo. A obtenção da informação não pode, segundo a lógica aqui indicada, transformar-

se em conhecimento adquirido e depositado em um arquivo morto.  
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         O principal meio de transmissão de valores culturais em qualquer sociedade é a educação, 

neste sentido entendemos formação e educação permanente a partir do conceito de afrocentricidade de 

Molofi Asante e de educação em Paulo Freire. Afrocentricidade entendida como a proposta 

epistemológica do lugar no qual os africanos são o centro e o autor, entendidas nas categorias 

agente/agência, conscientização e localização.  

          Asante define como agente, o ser humano capaz de agir de forma independente em função 

de seus interesses. Já a agência é a capacidade de dispor dos recursos psicológicos e culturais 

necessários para o avanço da liberdade humana. Em uma situação de falta de liberdade, por exemplo, 

de opressão e repressão racial, a ideia ativa no interior do conceito de “agente” assume posição de 

destaque (ASANTE, 2009).  

          Como afirma Paulo Freire, “não é possível ser gente senão por meio de práticas 

educativas. Esse processo de formação perdura ao longo da vida toda, o homem não para de educar-

se, sua formação é permanente e se funda na dialética entre teoria e prática” (FREIRE, 2000:40).  

          Ao sustentar que o ser humano é inacabado, Paulo Freire conclui que o processo de 

aprendizagem é essencial para a sua sobrevivência. GADOTTI (2016) contextualiza sobre famosa tese 

defendida por Paulo Freire em seu livro mais conhecido, escrito em 1968, Pedagogia do oprimido: 

quando a educação não é transformadora, o sonho do oprimido é ser o opressor (FREIRE, 1970) de 

que esta foi a resposta que Paulo Freire dava à teoria do capital humano que se resumia em outra tese, 

totalmente oposta: “estude muito, ao longo de toda a vida, arrume um bom emprego e fique rico”.  

 
            Foto: Ester Horta e Erly Fernandes, integrantes do Conselho Fiscal da Aliança; jan/2021. 
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          Desta forma, ainda que a ideologia dominante tenha nos condicionado a perceber a 

educação apenas no sistema formal, é fundamental reconhecer que os processos educacionais ocorrem 

por meio dos diversos meios e níveis de socialização, dos quais destacamos os Terreiros, tal qual 

defende NASCIMENTO (2020):  

Os espaços que resguardam a cultura das comunidades tradicionais, como são os 

terreiros, desenvolvem e se mantém a partir de estratégias de transmissão desses 

valores tradicionais. Tais processos demandam o resgate da identidade historicamente 

apagada, sendo assim esses são tidos como espaços de resistência. (NASCIMENTO, 

2020:108). 
 

          Ou seja, a educação permanente é uma mudança contínua permanente de constante 

aprendizado e atualização que tem a finalidade de melhorar a qualidade de atendimento, ações 

resultando em satisfação humanização aprimoramento técnico e dignidade no exercício do trabalho ou 

ações por meio da construção coletiva, troca de saberes de modo crítico e criativo.  

          No caso da Aliança, a educação permanente visa levar informações e ações que resultam 

em políticas públicas e combate às iniquidades do racismo e preconceitos com igualdade e equidade 

para todos, principalmente a população preta e periférica.  Entende-se assim que a educação é 

permanente (não há um começo-meio e fim) porém na prática observamos que sempre (re)começamos 

do zero, pela dependência de subsídios, apadrinhamentos, financiamento etc, e na expectativa de tal 

processo tenha continuidade nas próximas gerações, daí a  importância de se garantir  que essa 

informação chegue e mobilize nesta juventude, entender de que forma esta informação está chegando e 

a aproximação com movimentos e organizações da juventude e também se apropriando  da nova forma 

de comunicação desta nova geração.  

          Outro desafio importante é a necessidade o registro das ações atuais e o resgate do que já 

foi feito, quais diretrizes políticas já foram discutidas, quando e como foram implementadas. 

Emprestamos então, o conceito de escrevivência, de Conceição Evaristo definido por ela como um 

fenômeno diaspórico e universal, como:  

(...)um ato de escrita das mulheres negras, como uma ação que pretende borrar, 

desfazer uma imagem do passado, em que o corpo-voz de mulheres negras 

escravizadas tinha sua potência de emissão também sob o controle dos escravocratas 

(...).  (EVARISTO, 2020:30). 

  

         Evaristo nos diz ainda que: 
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(...)E se ontem nem a voz pertencia às mulheres escravizadas, hoje a letra, a escrita, 

nos pertencem também. Pertencem, pois nos apropriamos desses signos gráficos, do 

valor da escrita, sem esquecer a pujança da oralidade de nossas e de nossos ancestrais 

(...) E se a voz de nossas ancestrais tinha rumos e funções demarcadas pela casa-

grande, a nossa escrita não. Por isso, afirmo: “a nossa escrevivência não é para 

adormecer os da casa-grande, e sim acordá-los de seus sonos injustos (EVARISTO, 

2020:11). 

 

          É preciso, segundo a Agenda 2020/2023 da Aliança que todos reconheçam que: 

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. (NEGRA; 2021). 

 

          E dessa forma, os processos políticos afro-pedagógicos devem pautar-se na realidade 

daquele que está atuando, sobretudo, no território das lutas democráticas, que nesse caso, devem ser 

antirracistas essencialmente e para além da geografia da cidade.  

          Para tal, é fundamental considerar que as mensagens que são veiculadas cotidianamente, 

por meios diversos, estão sempre pautadas por um projeto político-ideológico e um interesse 

específico, mas nem sempre por um bem comum. 

          O acesso à informação deveria ser alimentado pelo compromisso com o enfrentamento e 

superação do racismo, além de toda e qualquer tipo de opressão e discriminação, reconhecendo a 

diversidade racial, étnico-cultural, de gênero, de pertencimento religioso, de acessibilidade e 

mobilidade, de identidade de gênero e de orientação sexual. Entendo o gênero a partir de uma 

perspectiva transfeminista, como postula a psicóloga Dra. Jaqueline Gomes de Jesus: 

 
O transfeminismo reconhece a interseção entre as variadas identidades, identificações 

dos sujeitos e o caráter de opressão sobre corpos que não estejam conforme os ideais 

racistas e sexistas da sociedade, de modo que busca empoderar os corpos das pessoas 

como elas são, deficientes ou não (...) o transfeminismo é uma categoria do 

feminismo que surge como uma resposta à falha do feminismo de base biológica em 

reconhecer plenamente o gênero como uma categoria distinta do sexo (JESUS, 

2015:11). 

 

          Ou seja, entendendo e valorizando a diversidade de todas as expressões sexuais também 

das pessoas transgênero, entendendo que estas podem ser assexuais, bissexuais, heterossexuais, ou 

qualquer outra identidade sexual a que se identifiquem bem como desconstruir a ideia binária e 

‘cisssexista’ de gênero que correlaciona gênero ao genital e com isso apaga as diferentes identidades 
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de gênero. Sabendo-se que a população trans negra periférica é a maior vítima da violência 

transfóbica, especialmente mulheres trans e travestis negras, que são 80% dos casos de assassinatos 

contra pessoas trans no Brasil (ANTRA, 2021) é crucial e urgente que tais processos nos territórios 

sejam guiados também por este conceito. 

            A não implementação da Política Nacional de Atenção à Saúde da População Negra que 

reúne inúmeros golpes políticos em seu cotidiano, 

representa bem o quanto esse tema é importante 

para uns, mas não para todos, visto que evidencia o 

conjunto de vulnerabilidades programáticas, do 

Estado que deveria com isso conduzir mudanças 

institucionais em sua própria estrutura.  

           Aqui mora um exemplo importante das 

escolhas políticas nas encruzilhadas institucionais: 

o uso (não uso) do quesito raça-cor nos prontuários 

do SUS, mais de dez anos depois da implantação da 

Política Nacional de Atenção à Saúde da População 

Negra demonstra falhas, lacunas, e a partir de 

análises, estudos e avaliações conjuntas, emperra as definições políticas para as necessárias mudanças 

de cenários socioepidemiológicos. 

 
Foto: Site da Aliança Pró-Saúde da População Negra; outubro de 2021. 
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          A forma como a política é conduzida anula as tais lacunas, oferecendo invisibilidade às 

relações étnico-raciais e enfraquece assim, a atuação dos interessados tirando o tema da agenda 

política. Essa informação é fundamental para a atuação da sociedade civil, pois as pessoas precisam 

fazer diagnóstico situacional, contribuir com as análises de conjuntura, com base em informações 

reais, com conhecimento para fazer gestão dos cenários analisados a partir dos bancos de dados e 

referências adotadas no processo e com isso, avançar na busca pelo objetivo que deveria ser comum a 

todos.  

          No caso dos Terreiros, por exemplo, temos muito a dialogar, visto que: 

A intolerância religiosa é uma forma de pensar e uma forma de agir. Ser intolerante, em 

termos de religião, é pensar que seu credo é melhor, ou mais certo do que os outros. Ser 

intolerante, em termos de religião, é agir como se somente o seu credo pudesse existir e 

ser cultuado. Ser intolerante é ser preconceituoso. É violentar a liberdade de escolha de 

outro Ser Humano. Ser intolerante, em termos de religião, é não conseguir entender que a 

escolha da fé é subjetiva e deve atender exclusivamente ao seu contentamento pessoal. É 

não conseguir alcançar que cada um pode crer, ou não crer, seguir, ou não seguir, o que 

quiser (JAGUN. 2016; p. 51). 

 

          É importante considerar nesse trajeto, que a informação obtida, por exemplo, em uma 

mensagem sobre a mortalidade de pessoas negras (que ocorre de forma desigual no Brasil e no 

mundo), se comparada com a mortalidade de pessoas declaradas brancas, pode ser interpretada por um 

sujeito determinado apenas como uma diferença natural, mas evidencia as desigualdades, que por 

conseguinte devem ser denunciadas.  

          A análise a partir das diferentes realidades, deve indicar o caminho a ser percorrido em 

resposta ao fato denunciado e com isso, gerar mobilização e atuação conjunta por parte dos diversos 

atores implicados no processo. Isso significa reunir as teorias, os casos, a avaliação do cenário macro e 

micropolítico, as forças e resistências para resolutividade do caso e assim, decidir sobre o caminho a 

ser percorrido.  
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Foto: Encontro da Rede Pró-Saúde da População Negra, com Prof. Dr. Alexandre da Silva. 

 

         Quando os dados não mudam em série histórica, temos um motivo adicional, tal como 

aprendemos no Encontro da Rede Pró-Saúde da População Negra, realizado com a contribuição do 

Prof. Dr. Alexandre da Silva – Faculdade de Medicina de Jundiaí (abril de 2021), a ação deve pautar-

se pelo estudo da realidade e o conjunto das informações que a compõe, e isso inclui a reflexão sobre 

como a informação chega às pessoas, o como elas a compreendem, tal como a forma com a qual elas 

reagem à essa informação.  

          Com tal experiência, compreendemos que em 2021, muita gente não sabe da existência da 

Política Nacional de Atenção à Saúde Integral da População Negra e sua versão municipal (como 

demonstrou o XXIII Fórum de Saúde da População Negra do Município de São Paulo), no ano de 

2021. Mas, “é preciso fazer alguma coisa com tal informação” e isso só tem ocorrido no campo de 

atuação da sociedade civil. 

         Elas também não sabem que a atuação dos movimentos sociais neste município antecede e 

inspira a resposta da União ao racismo e seu impacto na saúde, desde seus primeiros passos, em 

função da atuação do movimento de mulheres negras. Essa informação, portanto, é uma ferramenta 

importante para a atuação das novas lideranças de movimentos sociais, que por conseguinte, devem 
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atuar, democratizando-a junto das pessoas que mais precisam desse material na busca pela garantia de 

direitos básicos e fundamentais, como a saúde, mas não apenas. 

          Uma questão importante: o gráfico, a tabela, as imagens e demais mensagens de cunho 

científico são centrais para o desenvolvimento das ações, tal como as narrativas e posições políticas 

dos atores oriundos de outros cenários, pois a diversidade de saberes existentes no amplo universo da 

comunidade negra não competem entre si, mas se complementam. A realidade alimenta o debate para 

além dos dados e nunca ao contrário, visto que a obtenção, sistematização dos dados e sua publicação 

seguem em passos lentos, mesmo em cenários como o da pandemia de COVID-19.  

          O saber milenar que deu origem e manteve os Terreiros na diáspora ao longo de séculos 

pós-escravidão, não pode ser ignorado ou 

substituído por outro, diante da necessidade de 

um chá, uma oferenda, um tratamento 

específico, tampouco na condução política da 

comunidade a que esse Terreiro é parte, por 

vezes, realizando intervenções e contribuições 

que esperávamos por parte das instituições do 

Estado e departamentos de governo.  

          Além do Projeto Xirê, conduzido 

pela Coordendoria de IST/AIDS da Secretaria 

Municipal da Saúde de São Paulo, temos como 

exemplo, a campanha “Onísègùn – O Terreiro 

diz sim para a medicação –” uma iniciativa das religiões afro-brasileiras, organizada em outubro de 

2021 em resposta às denúncias relacionadas ao não uso de medicamento em um Terreiro, diante do 

diabetes – levando um jovem ao óbito no Rio de Janeiro – que nos ensinou na prática o quanto é 

político e pedagógica esta conexão entre os Terreiros e a saúde pública.  

          Por meio de diferentes atividades, uma delas com a Secretaria Municipal da Saúde de São 

Paulo, o povo de santo teve a oportunidade de dialogar com os profissionais de saúde e reafirmar que 
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"o Terreiro diz sim para medicação" por entender que a medicina dos homens e a atuação das religiões 

afro-brasileiras no campo da saúde pública não precisam competir.   

          À medida que informação é considerada como poder, o Terreiro sustenta-se a partir de si, 

mas não se finda em si próprio, pois seus valores, saberes e práticas e dialogam constantemente com a 

sociedade ampliada em meio aos desafios, a defesa dos direitos humanos e a formação das pessoas 

para tais enfrentamentos. 

          Sustenta-se ainda o conceito de quilombo que pulsa universo simbólico da população 

negra, que, como define a historiadora Beatriz Nascimento seu “caráter libertário é considerado um 

impulsionador ideológico na tentativa de afirmação racial e cultural do grupo” (NASCIMENTO, 

1981: 211).  

 

 

          NASCIMENTO (1977) afirma ainda que, apesar do colonialismo ter causado a 

desagregação do negro como ser humano; como cultura e sociedade o processo de aglutinação é a 

essência do quilombo, conforme descreve: 

A ordem oficial, repressão, é que chamou isso de quilombo, que é um nome negro e 

que significa união. Então, no momento em que o negro se unifica, se agrega, ele está 

sempre formando um quilombo, está eternamente formando um quilombo, o nome em 

africano é união (NASCIMENTO, 1977, p. 126) 
 

          Com essa perspectiva, acertadamente, o Encontro da Rede Pró-Saúde da População Negra 

passou a atuar na perspectiva da educação permanente das lideranças negras, apostando assim, nas 

pessoas como capazes de intervir na atuação do Estado, quando assim for necessário, mas apoiadas em 
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material e conteúdo que subsidiem as suas narrativas, com o devido alinhamento e uso adequado do 

discurso.                                  

 

Foto: XIV Encontro da Rede Pró-Saúde da População Negra; nov/2021 

 

         Esse espaço tem se demonstrado um investimento importante para a mudança de práticas, 

reunindo assim, esforços de especialistas, a experiência de diferentes lideranças de movimentos 

sociais, o conhecimento de profissionais de saúde e a expertise de pesquisadores e demais estudiosos 

adotados como referências para o desenvolvimento desse processo.  

          Aprimorar o controle social das políticas públicas demanda conhecer as diretrizes, os 

indicadores determinados para avaliação dos processos e comparar o discurso com os fatos, sempre de 

forma apoiada em fatos e comprovando a existência de cada um deles. Tarefas aparentemente 

impossíveis para quem não obteve determinado grau de instrução, mas isso, vale dizer, não é verdade.   



45 

45 

 

                              
Foto: Fórum de Saúde da População Negra do Município de São Paulo, com a participação de 

Maria do Carmo Sales Monteiro, Alva Helena e moderação de Angelita Garcia; maio/2021. 

   

          O controle social é uma prática que deve se dar a partir do indivíduo, sua realidade, seu 

conhecimento de causa e a capacidade de avaliação da cena em que está inserido. Para tal, o elemento 

vital é a relação com a cena e a comparação com “o prometido”. 

          Quando em Santos, ao longo de 2020, os membros da Aliança Pró-Saúde da População 

Negra abrem uma ação civil pública contra o governo local (com informações declaradas pelo poder 

público ao IBGE que diferem da realidade que conhecemos), questionando a inexistência da política 

de saúde da população negra naquele município, a partir das lições aprendidas anteriormente no 

Fórum de Saúde da População Negra do Município de São Paulo, conclui-se que, a Aliança cumpri 

com seu papel, instrumentalizando os indivíduos para uma ação social mobilizadora, que traz luz à 

cena local e; os indivíduos saem da posição de ouvintes passivos, para o lugar de sujeitos atuantes em 

um cenário que não contava com a avaliação da comunidade interessada no tema. 

          Contribuir para a erradicação das desigualdades na sociedade, bem como com a formação e 

educação permanente das pessoas, com vistas à promoção dos Direitos Humanos, valorizando as 

culturas africana e afro-brasileira, promovendo trocas e reconhecimento dos diversos saberes 

relacionados à saúde pública, na perspectiva da promoção da saúde integral, requer integração com os 

Conselhos Gestores, denunciando, mas principalmente levando informações sobre a saúde e as 

doenças presentes na população negra, com os dados e indicadores, para que façam a denúncia (em 
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caso de déficit de atendimento bem como apontar os exemplos de bom atendimento) visando o 

aperfeiçoamento da política.  

          Ainda no que tange a educação permanente em saúde, a realização do encontro da rede, 

para valorização da cultura africana e afro-brasileira, no primeiro semestre de 2021, demonstrou que é 

essencial valorizar o saber popular e curativo dos Terreiros. É preciso reconhecer e aceitar a 

importância do saber popular e da cura, não no sentido de resgatar, mas fazer com que as pessoas 

respeitem, conheçam e saibam o que é, e assim dar visibilidade à tais práticas.  

         A possibilidade de aproximação a partir das boas práticas, tal como vivenciamos no 

encontro que reuniu as lideranças do RERAD – Grupo de Trabalho Relações Étnico-raciais e 

Decolonialidades, vinculado à FEBAB (Federação Brasileira de Bibliotecários), o Movimento Vidas 

Negras com Deficiência Importam (VNDI-Brasil) possibilitaram ampliar as possibilidades de ação e a 

atuação da Aliança, trazendo diversidade e pluralidade de saberes bem como no entendimento da 

pluraridade de corpos e saberes negros.  

        O RERAD Grupo de Trabalho Relações Étnico-raciais e Decolonialidades, vinculado à 

FEBAB (Federação Brasileira de Bibliotecários) foi lançado, de maneira histórica para a 

Biblioteconomia Negra Brasileira,  em  31 de julho de 2021, como objetivo  de “discutir e realizar 

ações em prol da promoção da diversidade étnico-racial, emancipação de povos em vulnerabilidade 

econômica, social e educacional por intermédio do acesso à informação e às bibliotecas, bem como 

refletir sobre a decolonização do ensino e prática em Biblioteconomia em solo brasileiro” (RERAD, 

2020). No site da Aliança é possível encontrar uma página com inúeros textos de especialistas 

membros do RERAD, publicados ao longo do ano, como produto da parceria estabelecida com a 

Aliança. 

          Já a VNDI Brasil – Vidas Negras com Deficiência Importam, parceiro da Aliança, lançado 

em 2021, se define em seu manifesto público (lançado em 2021) como “um movimento criado por 

pessoas negras, pessoas com deficiência na busca por uma sociedade antirracista e anticapacitista” 

(VNDI, 2021).  
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Foto: divulgação da atividade 

conduzida pelo VNDI com a 

participação de integrantes da 

Aliança; maio de 2021.  

 

 

   A atuação da VNDI ocorre 

por meio das redes sociais  por meio 

de “um trabalho de 

conscientização, formação e apoio, 

e com ações coletivas por meio de 

atos e manifestações públicas, 

sempre em diálogo com os 

atravessamentos existentes com 

outros movimentos sociais” (VNDI, 2021), ações estas idealizadas a partir da Interseccionalidade 

(Raça, gênero, classe, sexualidade e deficiências) que são baseadas  nos “10 Principles of Disability 

Justice” da Organização Sins Invalid que, em tradução livre para o português, pode ser compreendido 

como “Os 10 Princípios da Justiça Para As Pessoas Com Deficiência”.  

          Essas práticas, acreditamos, podem contribuir com o aprimoramento do controle social, 

bem como o ensino e a pesquisa em saúde coletiva, ao mesmo tempo em que oferecem subsídios às 

lideranças de diferentes movimentos sociais para sua atuação diária na relação com o Estado. Assim, é 

possível levar conhecimento às bases e as periferias de uma forma geral, para que as pessoas possam 

participar das ações e reivindicar com mais propriedade os seus direitos. 

          É urgente a possibilidade de se reconhecer e valorizar a diversidade de saberes para além 

do saber acadêmico, como é o caso dos adquiridos por vivência e experiência populares. Não se pode 

ignorar a importância do reconhecimento e a acolhida ao "saber popular e da cura" sendo que o 

conhecimento das tradições de matriz africana não pode ser reduzido à "feitiço" e congênere. "Não se 
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trata de resgatar, mas fazer com que as pessoas respeitem, conheçam e saibam o que é, pois, não 

precisa resgatar o que já existe e sim dar visibilidade.  

          Ao reconhecermos que a Política de Saúde da População Negra não está implementada, 

compreende-se que isso dialoga com o modelo político de educação vigente no país, apesar da Lei 

10.639 de 2003. Tais fenômenos dialogam com a situação em que se encontra a educação permanente 

(não há um começo-meio e fim) nessa conjuntura e, sempre (re)começamos do zero, dependendo de 

subsídios, apadrinhamentos, financiamento, etc., e com a expectativa de que a juventude deve dar 

continuidade ao trabalho iniciado. É fundamental garantir que a informação chegue até as pessoas, 

mobilize a juventude, e escreva essa história.  

          Ao lembrarmos que o Conselho Gestor das Unidades Básicas de Saúde é quem faz melhor 

esse registro (mas depende do investimento do estado – orçamento público – mas o orçamento é 

nosso, e nós não estamos participando e decidindo sobre esse orçamento) é preciso investimento na 

participação popular para além dos espaços institucionais dos Conselhos de Saúde. 

          É importante resgatar o processo histórico, as ações já desenvolvidas, as diretrizes políticas, 

e questionar se elas foram implementadas (por exemplo, as resoluções da 1a. Conferência Municipal 

de Saúde da População Negra, entre outras) avaliando se as diretrizes foram aplicadas, e isso é um 

processo que demanda participação popular.  

          Essa compreensão deve nos levar a realizar e apoiar ações para a erradicação das 

desigualdades sociais, incidindo o debate sobre as políticas públicas para promoção da igualdade 

étnico-racial, com especial atenção aos idosos, mulheres, meninas, jovens, adolescentes pessoas com 

deficiência e a população LGBTQIA+ em especial à população de pessoas transgênero, alvo de 

enorme violência dentro da população negra.  

          O ato político contido na educação dos indivíduos para além das datas emblemáticas, como 

o 20 de novembro, deve ser permanente, oferecendo continuidade ao debate público. Diante da 

importância da política (e a tradução do que é política na perspectiva da educação permanente contra o 

racismo) não podemos nos limitar a falar sobre as questões antirracistas em novembro, pois essa 

discussão é importante, e sua continuidade quando desenvolvida com qualidade e astúcia, repercutirá 
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na atuação das novas gerações. Da mesma forma, esse processo não pode se findar em algumas figuras 

ou grupos específicos, razão pela qual é preciso apostar nesse processo com a transversalidade 

necessária, algo que nos envolve diretamente.  

          Diante do racismo e os primórdios destas lutas e conquistas "a política para nós é muito 

importante" e não pode ser ignorada, logo, é preciso aprofundar o debate sobre o direito à saúde, mas 

não só ele, com a perspectiva dos Direitos Humanos de segunda geração (para além da Constituição 

Federal) e para isso é preciso educação. 

 

Conclusões 

          A atuação da Aliança ao longo de 2021, buscou disseminar informações e conhecimento 

técnico, acadêmico e político junto à população negra por meio dos encontros de sua rede e os demais 

espaços por ela conduzidos. 

          Espera-se pela oportunidade de produzir e fazer gestão democrática do conhecimento, 

incluindo a sistematização e compartilhamento de boas práticas, dos conhecimentos e propostas 

geradas das experiências locais, desenvolvidas coletivamente, razão pela qual o terreno da educação 

permanente é compreendido aqui como uma ferramenta potente, que deve mobilizar e envolver as 

pessoas de uma forma geral. 

          Quando falamos em educação permanente estamos abordando não apenas o ato de 

aprender, “reciclar” e compartilhar, mas também a solidariedade. É o cuidar um do outro, do nosso 

meio, da Cultura e sobretudo, preservar nossas vidas e nosso habitat fortalecendo assim a caminhada 

coletiva que deve resgatar o sentido ancestral de ‘aquilombamento’.  

          A atuação da Aliança tem como desafio o acesso da base às informações estratégicas, o que 

envolve os Conselhos (pois nem todos os Conselheiros têm o "espírito cooperativo e conhecimento 

das necessidades reais da base" o que "emperra" a continuidade desta educação permanente que é tão 

importante para o enfrentamento do racismo e seu impacto na saúde da população negra.  Acreditamos 

na continuidade e sabemos que a disputa, enfim, é uma característica também daquele espaço que é 

político por natureza, no entanto, é preciso buscar o brilho nos olhos dos outros e encantá-los para a 

defesa de nós mesmos. 
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         A lição aprendida nos diz que é preciso mobilização e diversidade em meio ao processo, 

além de divulgação, para que com essa perspectiva a educação permanente alcance e beneficie as 

pessoas, e para isso é preciso "humildade" para aceitar essa diversidade-pluralidade. 
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