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sumário 
ExEcutivo

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) e do Ministério da Saúde sugerem que ainda há 
expressivas diferenças nas condições de vida e acesso a 
cuidados de saúde (particularmente nos índices de mor-
talidade materna e infantil) entre brancos, pretos e pardos 
no Brasil. A Mobilização Nacional Pró-Saúde da População 
Negra, que acontece anualmente entre 20 de outubro e 20 
de novembro, tem por objetivo ampliar a consciência social 
sobre o direito humano à saúde e a importância da promo-
ção da igualdade e da equidade de gênero e raça no Brasil. 
Nesse período, são realizadas atividades de formação, 
mobilização, comunicação e advocacy para reduzir estas 
desigualdades no acesso à saúde. Esta iniciativa conta com 
a participação de especialistas em saúde da população 
negra, movimento negro, movimento de mulheres negras, 
juventude, mulheres negras lésbicas, religiões afro-brasilei-
ras, gestores, profissionais de saúde e outros. Este estudo 
de caso utilizou metodologia qualitativa com objetivo de 
identificar e sistematizar boas práticas da Mobilização 
Nacional Pró-Saúde da População Negra.

Foram identificadas diversas inovações para iniciativas 
da mobilização nacional da sociedade civil. Por exemplo, 
ações de comunicação estratégica (através de material 
informativo, elaboração de um blog, página no facebook, 



e site para divulgação interna e externa das atividades) e 
fortalecimento da articulação em rede (ações de inci-
dência política como monitoramento da Política Nacional 
de Saúde Integral da População Negra - PNSIPN - e 
captação de novos parceiros). Importantes lições foram 
aprendidas ao longo dos anos, como estimular estas 
atividades, durante todo o ano  (tendo  o   período  de   
outubro-novembro   como   uma   data comemorativa e 
reflexiva sobre a saúde da população negra) e melhoria 
na qualidade dos registros das atividades. Este estudo de 
caso apontou que os desafios que permanecem são: pla-
nejamento de metas e resultados das ações, identificar 
recursos necessários para realização das ações, melhorar 
registro das atividades realizadas, aperfeiçoar o monito-
ramento da PNSIPN e capacidades de gestão em redes.

Este estudo concluiu que o apoio do Programa Intera-
gencial foi importante, ao fornecer subsídios técnicos 
e apoio financeiro (contratação de uma consultoria de 
mídia, elaboração e distribuição de materiais informati-
vos). Por outro lado, as redes que integram a Mobilização, 
as lideranças dos movimentos sociais que aderiram, 
especialistas e a equipe do UNFPA proveram importan-
tes lições sobre articulação para incidência política, ação 
em rede e advocacy no contexto brasileiro. A replicação 

dessa experiência para outros países dependerá em 
grande parte da rede de proteção social, do perfil de 
saúde e das desigualdades evidenciadas neste setor, do 
reconhecimento destes fatores como determinantes so-
ciais das condições de saúde e, sobretudo, da capacidade 
de mobilização da sociedade civil.

Nas comemorações do final do ano de 2007, a Rede 
Nacional de Controle Social e Saúde da População 
Negra, aproveitou o momento para compartilhar 
as expectativas e desejos para 2008:

1. Que a PNSIPN  seja pactuada na Comissão Intergestores Tripartite 
e que a mesma possa respeitar as territorialidades e suas dinâmicas.

2. Que o compromisso público do SUS, externado pelo 
Ministro da Saúde no Dia Nacional de Mobilização Pró-
Saúde da População Negra se traduza em ações

3. Que CONASS, CONASEMS e as Secretarias Estaduais e 
Municipais de Saúde, cumpram sua parte, na efetivação do 
direito humano à saúde de 50% da população brasileira;

4. Que a SEPPIR cumpra o seu papel de coordenar as políticas 
de combate ao racismo e seus impactos na saúde e assessore 
o Ministério da Saúde a superar suas imobilidades;

5. Que a Saúde da População Negra seja incluída no PAC “Mais Saúde”;

6. Que as deliberações do CNS e das Conferências Nacionais 
de Saúde sejam respeitadas e cumpridas;

7. Que a defesa do SUS seja compromisso de 
todos – gestores, profissionais e população;
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A Mobilização Nacional Pró-Saúde da População 
Negra acontece anualmente, entre 20 de outubro e 
20 de novembro, com envolvimento de especialistas 
em saúde da população  negra,  movimento  negro, 
movimento de mulheres negras, juventude, mulheres 
negras lésbicas, religiões afro-brasileiras, gestores e 
gestoras, profissionais de saúde e outros. Esta iniciativa 
tem por objetivo ampliar a consciência social sobre o 
direito humano à saúde e a importância da promoção 
da igualdade e da equidade de gênero e raça no Brasil, 
por meio de atividades de formação, mobilização, 
comunicação e advocacy. A iniciativa teve início em 2006, 
sob a liderança do movimento negro, em especial do 
movimento de mulheres negras. No ano de 2008, passou 
a contar com o apoio técnico e financeiro do UNFPA e, no 
período de 2009 a 2011, este apoio foi ampliado por meio 
do Programa Interagencial de Promoção da Igualdade de 
Gênero, Raça e Etnia2.
1  Este estudo de caso foi realizado por Elize Massard da Fonseca em 

colaboração com a equipe do UNFPA, Sarah Reis e Fernanda Lopes, que 
supervisionou e orientou o alinhamento do documento. A autora é doutora 
em Política Social pela University of Edinburgh, Reino Unido e pesquisadora 
pós- doutora no Centro de Estudos da Metrópole (CEM/Cebrap/USP), 
São Paulo, Brasil. Desde 2007 desenvolve estudos de consultoria técnica 
independente para diversas agências das Nações Unidas como a Organização 
Pan-Americana da Saúde – OPAS (PAHO) e o Escritório das Nações Unidas 
sobre Drogas e Crime (UNODC). A autora agradece Pedro Buck pelos 
comentários ao texto e aos entrevistados pela gentil contribuição.

 

iNtrodução1



Este documento descreve o estudo de caso da 
Mobilização Nacional Pró-Saúde da População Negra. 
A primeira parte apresenta os objetivos deste estudo 
de caso, em sequência apresenta o contexto da ação 
e faz uma breve descrição desta iniciativa. A segunda 
parte apresenta seus resultados, as inovações e lições 
aprendidas com a Mobilização Pró-Saúde da População 
Negra e as recomendações.

2 O Programa Interagencial de Promoção da Igualdade de Gênero e Raça 
nas Políticas do Brasil teve como principal objetivo apoiar o setor 
público, na gestão da transversalidade de gêneros e raça e nas políticas 
e ações programáticas do governo brasileiro como princípio gerador de 
democracia e desenvolvimento equitativo, e fortalecer as organizações 
da sociedade civil na defesa de seus direitos, no monitoramento dos 
Planos de Políticas para Mulheres e de Promoção da Igualdade Racial e 
das ações e programas comuns a ambos (intersecções de gênero e raça). 
O Programa foi implementado de fevereiro de 2009 a agosto de 2012, 
sob a liderança do Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para 
as Mulheres – ONU Mulheres, e envolve seis outras agências do Sistema 
das Nações Unidas, a saber: Fundo de População das Nações Unidas 
- UNFPA;  Organização Internacional do Trabalho - OIT, Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD, Programa das Nações 
Unidas para os Assentamentos Humanos – UM-HABITAT; e Fundo das 
Nações Unidas para a Infância - UNICEF. Os resultados esperados para o 
Programa Interagencial foram: i) mecanismos para a incorporação efetiva 
da perspectiva de gênero e racial às políticas, aos programas e aos 
serviços públicos aperfeiçoados; ii) Capacidades locais e regionais para a 
promoção da igualdade de gênero e racial fortalecidas e integradas; iii) 
Participação igualitária, plural e multirracial das mulheres nos espaços de 
decisão fortalecida e ampliada; iv) Consciência social sobre a importância da 
promoção da igualdade de gênero e racial ampliada.

 

oBJEtivo E 
JustiFicativa
Este estudo de caso  foi  solicitado  pelo  Programa  
Interagencial de Promoção  da Igualdade de Gênero 
e Raça. O objetivo geral deste estudo é identificar e 
sistematizar boas práticas da Mobilização Nacional Pró-
Saúde da População Negra.

Espera-se que as atividades inovadoras realizadas 
no âmbito da Mobilização Nacional possam informar 
tomadores de decisão, profissionais de saúde e ativistas 
para garantir que as ações de comunicação e incidência 
política sejam mantidas ao final desta cooperação. 
O estudo de caso analisa o período de 2009 a 2011 
e foi realizado no período de junho a julho de 2012. 
Informações sobre os materiais e métodos deste estudo 
estão descritas no Anexo 1.
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Dados do IBGE indicam que mais de 50% dos brasileiros 
se definem como negros (pretos ou pardos) (Censo 2010). 
Enquanto entre pretos e pardos há uma maior proporção 
de pessoas abaixo de 40 anos, entre os brancos há uma 
maior proporção de idosos (principalmente acima de 80 
anos). Estima-se que esta diferença esteja relacionada 
tanto às desigualdades nas condições de vida, no acesso 
à educação, cultura e lazer, aos serviços e às ações em 
saúde de qualidade, nos índices de mortalidade, com 
especial atenção para as causas externas de morte e 
a violência, nas oportunidades de trabalho, bem como 
na distribuição de renda. O rendimento dos brancos 
e amarelos (R$ 1.5308 e R$ 1.574, respectivamente) 
representa o dobro dos rendimentos dos pretos, pardos 
e indígenas (R$ 834 R$ 845 e R$ 735, respectivamente). 
Portanto, identificar diferenciais no acesso e na atenção 
à saúde da população negra -- principalmente se 
associados a outras expressões das desigualdades sociais 
-- pode auxiliar na formulação de políticas públicas que 
ampliem o acesso, melhorem a qualidade das ações e 
promovam a equidade em saúde.

Embora a desigualdade racial seja um problema secular 
no Brasil, as primeiras ações de governo para uma política 
de atenção à saúde da população negra no Brasil foram 

coNtExto  
da ação



tomadas apenas em meados dos anos de 1990. Aquele 
foi um período favorável para a militância desta causa 
por ocasião da 3ª Conferência Mundial contra o Racismo, 
Discriminação Racial, Xenofobia e Formas Correlatas de 
Intolerância (Durban 2001) que chamou a atenção para 
discussões sobre racismo como determinante social 
das condições de saúde. Além disso, a presença de um 
sociólogo como presidente da República, Fernando 
Henrique Cardoso, sensível a essas demandas, criou 
uma janela de oportunidade para avançar as demandas 
do movimento negro e uma resposta no Ministério da 
Saúde. Em 1995, foi criado um Grupo Interministerial 
para Valorização e Promoção da População Negra que 
estabeleceu uma agenda de trabalho em resposta às 
demandas do movimento negro, apresentadas durante 
a Marcha Zumbi dos Palmares contra o Racismo e Pela 
Vida em celebração aos 300 anos da morte de Zumbi dos 
Palmares. Nos dois anos subsequentes, o Ministério da 
Saúde lançou um Programa de Anemia Falciforme (que 
apesar dos esforços, não conseguiu grande aporte de 
recursos no Ministério).

A gestão do presidente Luís Inácio Lula da Silva 
aprofundou os debates e aprimorou as ações voltadas 
para a efetivação dos direitos deste grupo, culminando 

com a criação de uma Secretaria Especial de Promoção 
de Políticas de Igualdade Racial (Seppir) em 2003. Além 
disso, foi criado um Comitê Técnico em Saúde da 
População Negra no MS, em 2004. Em 2006, as Redes 
Negras que atuam no campo da saúde e o movimento 
de mulheres negras estabeleceram o dia 27 de outubro 

como marco para 
uma mobilização 
nacional pela 
aprovação da Política 
Nacional de Saúde 
Integral da População 
Negra no Conselho 
Nacional de Saúde.  

Desde então, a Mobilização Nacional Pró-Saúde da 
População Negra, no período de 20 de outubro a 20 de 
novembro, tem desenvolvido ações de conscientização 
social sobre o impacto do racismo interpessoal e 
institucional e das desigualdades raciais nas condições de 
saúde. Na sequência desses eventos, foram instituídas a 
Política Nacional de Saúde Integral da População Negra 
(Portaria GM 992 de 14.05.09) e a aprovação do Estatuto 
da Igualdade Racial que ampliou o escopo normativo 
dessa Política (Lei 12.288 de 20.07.10).
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A Mobilização Nacional Pró-Saúde da População Negra 
ocorre anualmente, entre 20 de outubro e 20 de novem-
bro, e é liderada pela Rede Nacional de Controle Social e 
Saúde da  População  Negra,  em  parceria  com  diversas  
redes  como  a  Rede  Nacional  de Religiões Afro-Bra-
sileiras e Saúde, Rede Lai Lai Apejo: População Negra e 
Aids, Rede Nacional de Promoção e Controle Social da 
Saúde das Lésbicas Negras (Rede Sapata), Rede Nacional 
Afro-Atitudes, Articulação de ONGs de Mulheres Negras 
Brasileiras (Anexo 2 - descrição das redes).

Essa iniciativa tem por objetivo ampliar e fortalecer a 
participação igualitária, plural e multirracial da popula-
ção negra, em especial das mulheres, nos espaços de 
decisão. Além disso, ampliar a consciência social sobre o 
direito humano à saúde e a importância da promoção da 
igualdade e da equidade de gênero e raça no Brasil, por 
meio de atividades de formação, mobilização, comuni-
cação e advocacy. A iniciativa teve início em 2006, sob 
a liderança do Movimento de Mulheres Negras e das 
Redes Negras com atuação no campo da saúde, em 
2008 passou a contar com o apoio técnico e financeiro 
do UNFPA e, de 2009 a 2011, este apoio foi ampliado 
por meio  do  Programa Interagencial de Promoção da 
Igualdade de Gênero, Raça e Etnia.

dEscrição 
da iNiciativa



Nesse sentido, é importante notar que a Mobilização vem 
ocorrendo desde 2006, antes mesmo da aprovação da 
PNSIPN e da criação de uma Rede Nacional de Controle 
Social e Saúde da População Negra. A Mobilização tem 
por objetivo monitorar a implantação e o desenvolvi-
mento da política, engajar o movimento negro e outros 
movimentos sociais em iniciativas de controle social das 
políticas de saúde e em defesa do SUS, promoção da 
equidade e enfrentamento do racismo na saúde e mo-
bilizar gestores e profissionais que atuam no campo da 
saúde. Como será discutido nas sessões subsequentes, 
o apoio do Programa Interagencial foi fundamental para 
ampliar as ações em rede e o período das atividades (que 
inicialmente aconteciam apenas no dia 27 de outubro e 
foram estendidas aos meses de outubro e novembro). As 
ações da Mobilização incluem atividades de fomento à 
mobilização; elaboração e disseminação de material edu-
cativo como fôlderes; ações de mídia como blog, clipping e 
outros; e incidência política.

É importante clarificar que não foram transferidos recur-
sos financeiros para realização de atividades nas ONGs 
e Redes participantes. O apoio do Programa Interagen-
cial foi fundamental para contratação de consultores 
de articulação e mídia e também para elaboração de 

material de apoio (recurso empenhado diretamente com 
as gráficas contratadas e com as empresas de logísticas 
responsáveis pela distribuição desse material). Portanto, 
esta foi uma atividade com importantes implicações para 
estimular a agenda da saúde da população negra no SUS 
e com baixo custo financeiro.

Entrevistas com redes e indivíduos participantes da Mobi-
lização sugerem que, desde a sua origem, a Mobilização 
foi construída como uma atividade de rede. Porém no 
nível local esta atuação conjunta era ainda incipiente. Com 
a evolução da Mobilização, as organizações da sociedade 
civil ganharam um importante incremento da articulação 
de outras organizações em prol da saúde da população 
negra. Por exemplo, no Estado do Rio de Janeiro, o muni-
cípio de São João de Meriti conta com uma pequena ONG 
que faz parte de uma rede nacional. Durante as ações de 
mobilização, esta organização é responsável por articular 
(“representa a voz de comando”) outros parceiros locais e 
instâncias do governo em torno deste tema.

Além disso, é importante ressaltar também que apesar 
de as atividades ganharem maior visibilidade no período 
entre outubro e novembro, as atividades de conscien-
tização pró- saúde da população negra são realizadas 

13

Es
tu

do
 d

E 
ca

so
 d

a 
| M

ob
il

iz
aç

ão
 P

ró
-S

aú
de

 d
a 

Po
Pu

la
çã

o 
N

eg
ra



durante todo o ano (particularmente em anos recentes). 
Os entrevistados apontaram uma preocupação em evitar 
um caráter campanhista dessa atividade que, na verdade, 
é uma pauta de debate constante em diversas esferas de 
governo e do movimento social.

rEsultados
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Para entender melhor os resultados da Mobilização 
Nacional Pró-Saúde da População Negra, os achados 
da pesquisa documental foram triangulados com 
entrevistas em profundidade. Uma vez que as atividades 
de articulação nacional em rede envolvem ações extensas 
e difusas nos diferentes Estados, não foi possível 
listar todas essas iniciativas. Portanto, estas foram 
agrupadas em cinco eixos identificados nos relatórios 
de planejamento e finais (listados abaixo). É importante 
ressaltar que a formulação dessas atividades foi um 
processo democrático, construído através de consultas 
com lideranças do movimento negro, movimento de 
mulheres negras, com as Redes negras que atuam no 
campo da saúde da população negra, gestores federais e 
UNFPA. Relatos desses documentos sugerem que, apesar 
da ampla consulta à sociedade civil, houve baixo retorno 
de sugestões, uma vez que essas lideranças estavam 
engajadas em outras atividades de militância local.

(a) Chamada-convite para a Mobilização
As chamadas-convite tiveram por objetivo promover 
a participação massiva das organizações de todo o 
Brasil e diversos grupos e segmentos. Foram adotadas 
estratégias diversas para sensibilizar essas organizações. 
Segundo os entrevistados, houve uma importante 

evolução das chamadas-convite para mobilização. 
Segundo uma das responsáveis pelo contato com as 
ONGs, em 2006 os contatos eram feitos apenas por 
telefone e e-mail para apresentar a agenda da saúde da 
população negra (nesse momento foi elaborado um vídeo 
institucional que era enviado como forma de convidar 
e sensibilizar esses movimentos para o tema da saúde 
da população negra). Mais de 100 organizações foram 
contatadas e, sempre que possível, foi enviado. Quanto 
à receptividade dessas organizações nesse período, 
há relatos de que muitas não tinham consciência de 
que já vinham trabalhando com o tema da saúde da 
população negra e desconheciam a existência de uma 
agenda nacional. Portanto, o contato da coordenação da 
Mobilização foi essencial para esclarecer os movimentos 
locais e sensibilizá-los para a ação.

Com a criação de atividades de mídia (descritas a seguir) 
e a elaboração de um blog em 2009, o processo de 
convite para mobilização foi aperfeiçoado e a divulgação 
das ações facilitada, tanto para as redes quanto para a 
sociedade de uma forma em geral.

A partir de então, as seguintes ações foram realizadas: 
contato com Comitês Técnicos de  Saúde  da  População  
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Negra  para  divulgar  as  ações  da  Mobilização  em  
suas jurisdições (resultado dessa ação foi incipiente); 
reativação do domínio eletrônico “rede saúde da 
população negra” e hospedagem do site da Rede Nacional 
Pró-Saúde da População Negra; engajamento de novos 
atores na Mobilização através de listas de e-mail  e  no  
Encontro  de  lideranças  negras  (atividade  que,  em  
2011,  sensibilizou membros do CONASS, CONASEMS 
e CNS). Por exemplo, em 2010, o boletim informativo 
sobre a mobilização foi enviado a 1.500 e-mails. Em 
2011, o release divulgando a iniciativa foi enviado a 3.000 
endereços eletrônicos cadastrados; foi elaborado um 
clipping de notícias para informar sobre a Mobilização; 
houve divulgação da Mobilização em eventos, seminários 
e congressos e busca de novos parceiros nestes eventos; 
sensibilização de lideranças locais para distribuição de 
material informativo e motivação das mesmas para 
atuarem como ponto de referência da Mobilização nestas 
jurisdições. Além disso, foram elaboradas chamadas para 
mobilizar grupos específicos como profissionais do sexo, 
juventude, religiões afro-brasileiras e outras, bem como 
chamadas-convite ao público em geral para participarem 
das atividades da Mobilização.

www.redesaudedapopulacaonegra.org redesaudenegra@gmail.com

REALIZAÇÃO

CONTATOS

redesaudedapopulacaonegra.org

redesaudenegra@gmail.com

Curta: facebook.com/MobilizacaoSaudeNegra

Siga: @redesaudenegra

Assista: www.youtube.com/saudenegra

(21) 8102-7106
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(b) Material informativo
Segundo as consultoras responsáveis pela comunicação em 
2009, foram realizadas reuniões periódicas com as redes 
para pensar no material de divulgação da Mobilização, no 
desenho  de  um  plano  de  comunicação  interno  e  externo.  
A elaboração  de  um material específico para Mobilização, 
a realização de um mapeamento das ações e comunicação 
com a mídia externa (estes dois últimos serão discutidos nos 
tópicos seguintes) foram de suma importância para ampliação 
do escopo e aprimoramento do registro da Mobilização.

O desenvolvimento de materiais informativos específicos 
para subsidiar as ações locais da Mobilização contou com 
o apoio do UNFPA, no sentido de fornecer imagens para o 
material, revisão dos conteúdos e abordagem, bem como 

recursos financeiros para contratação de  uma  gráfica  para  
imprimir  o  material  e  empresa  de  logística  para distribuí-
lo. Foram elaborados dois tipos de material informativo: 
um fôlder informativo e um cartão-postal com linguagem 
acessível e programação visual convidativa à leitura. Esta 
iniciativa foi utilizada em 2009, 2010 e 2011. Alguns dos 
tópicos abordados nestes materiais foram:  racismo  faz  mal  
à  saúde;  desigualdades  sociais  na  saúde;  onde reclamar 
pelos seus direitos e solicitar informações. Há registros 
de que, no ano de 2009, esses materiais tiveram uma 
tiragem de 20.000 exemplares. A equipe da Mobilização 
ficou responsável  por  identificar  grupos/lideranças  que  
estariam  responsáveis  pelas ações locais para os quais foi 
enviado o material. 

Figura 1. Cartão-postal de divulgação da Mobilização em 2009
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(C) Mapeamento das ações
Com a finalidade de mapear e visualizar melhor as ações 
que aconteciam em todo o território nacional, foi utilizada a 
ferramenta do Google Maps para acompanhar as ações ao 
longo dos anos (Figuras 2, 3 e 4). As atividades foram clas-
sificadas por tipo de ações realizadas (seminários, grupos e 
debates; atividades interativas; oficinas e workshops; ativida-
des culturais; caminhada; cine-debate; intervenção em mídia 
eletrônica) e apontadas no mapa. Esta atividade teve início 
em 2009 e foi realizada também nos anos subsequentes.

Entrevistas com coordenadores da Mobilização e 
equipe de comunicação sugerem que essa atividade 
foi particularmente relevante para chamar a atenção 
de jornalistas (pois permitia uma visualização da 
dimensão que a Mobilização estava tomando) e 
também como uma importante ferramenta de 
comunicação e monitoramento interno.

Figura 2. Mapa da Mobilização em 2009 Figura 3. Mapa da mobilização em 2010
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(d) ações de comunicação
As ações de comunicação tiveram por objetivo fornecer 
material informativo para subsidiar as ações locais da 
Mobilização e ampliar o debate público sobre o tema. 
Entrevistas com consultores na área de comunicação 
sugerem que, no ano de 2009, embora tenha havido um 
investimento  no  contato   com   jornais   de   grande   
circulação, havia   uma   baixa receptividade e sensibilidade 
dos jornalistas para temas ligados à saúde da população 
negra. Isso foi percebido também dentro do Ministério 

Figura 4. Mapa da mobilização em 2011

da Saúde, no contato com a assessoria de comunicação. 
Outra estratégia foi tornar público um banco de fontes, 
composto por um grupo de pesquisadores e acadêmicos 
que estudam esse tema e que estivessem dispostos a 
subsidiar jornalistas na construção de suas pautas, mas 
ainda assim a adesão dos veículos e dos comunicadores 
foi baixa. Consciente dessa limitação, a estratégia de 
2010 buscou contatar esses jornalistas com um material 
de conteúdo jornalístico (como forma de amenizar 
esse desconhecimento) e, portanto, apresentou maior 
receptividade. Como evidência diversas matérias foram 
divulgadas (a partir da nota da equipe de comunicação) em 
jornais como Jornal Fluminense e Agência Brasil.

Além disso, uma das  consultoras  de mídia,  entrevistada 
para  este estudo  de caso, apontou que a inclusão do 
tema saúde da população negra no Curso de Formação de 
Jornalistas para a abordagem de temas ligados à agenda 
de Gênero, Raça e Etnia foi fundamental para sensibilizar 
e informar os jornalistas sobre o tema. O curso foi uma 
iniciativa do Programa Interagencial de Promoção da 
Igualdade de Gênero, Raça e Etnia em parceria com a 
Federação Nacional de Jornalistas, liderada por ONU 
Mulheres. Nesse sentido, a consultora sugeriu que um 
curso específico sobre saúde da população negra para 
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jornalistas e a criação de um prêmio para artigos dedicados 
a essa temática poderiam ser uma importante forma de 
sensibilizar e mobilizar esses profissionais.

Foram realizadas diversas atividades bem-sucedidas no 
campo da comunicação e que foram sendo aperfeiçoadas ao 
longo do tempo: a primeira iniciativa em 2009 foi a elaboração 
de um blog como forma de comunicação e divulgação entre as 
redes das ações da Mobilização. Esta ferramenta continuou 
ativa nos anos subsequentes. O blog foi destacado, entre 
diversos entrevistados para este estudo de caso, como 
uma ferramenta essencial para divulgação das atividades 
da Mobilização. Foram realizadas entrevistas com ativistas-
chave do movimento negro (como uma representante da 
ONG Criola, Jurema Werneck e representantes jovens, como 
Richarlls Martins). Segundo esses entrevistados, isso deu 
visibilidade dentro do movimento, pois, além de divulgar as 
ações, a equipe que alimentava o blog buscou entrevistar 
personalidades de grande destaque e com importante 
atuação em questões de gênero, raça e etnia.

Houve, também, a divulgação de notícias e dos resultados 
das ações locais por meio do facebook, twitter e site; 
edição de um vídeo com o histórico da Mobilização, 
disponibilizado no Youtube para ampla divulgação; 

foram realizadas entrevistas e matérias jornalísticas; 
experiências de mobilização local para divulgação 
posterior e foi também desenvolvida uma campanha “A 
cara da mobilização é sua”, disseminada no Encontro de 
Lideranças Negras no ano de 2011 (Quadro 1).

De acordo com os relatórios de progresso, a divulgação das 
ações através de uma página no facebook e as entrevistas 
com lideranças de governo e do movimento negro e 
especialistas, divulgadas no blog, apresentaram excelentes 
experiências de interação com ativistas de todo o país. 
Esse bom desempenho pode ser mensurado tanto pelos 
comentários ao material divulgado on-line quanto pelas 
estatísticas de acesso. Por outro lado, foram relatadas 
dificuldades ao desenvolvimento de ações de comunicação 
no ano de 2011, 
como, por  exemplo, 
a ausência de uma 
assessoria de imprensa 
que estabelecesse 
contato com meios 
de comunicação de 
massa (exemplo, rádio e 
televisão).
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Quadro 1. Hiperlinks para as atividades de comunicação eletrônica

http://www.facebook.com/MobilizacaoSaudeNegra

http://redesaudedapopulacaonegra.blogspot.com.br

https://twitter.com/redesaudenegra

http://www.youtube.com/user/
populacaonegraesaude

http://redesaudedapopulacaonegra.org

(e) incidência política
É importante ressaltar que a Mobilização desenvolveu 
importantes ações de articulação e incidência política que 
ganharam destaque nos relatórios anuais. As ações de 
incidência política buscaram divulgar a Política Nacional 
de Saúde Integral da População Negra (PNSIPN) e os 
dados desagregados que evidenciam as desigualdades 
raciais em saúde; influenciar tomadores de decisão; 
monitorar o processo de implementação da PNSIPN e 
estabelecer novas parcerias para a Mobilização. Algumas 
das atividades apontadas como bem-sucedidas foram: 
o registro de pessoas e organizações envolvidas na 

Mobilização (formulário preenchido pelos responsáveis 
por ações locais, instituído a partir de 2010); contato 
através de ofício com organismos de governo; 
ampliação da lista de e-mails para envio de material de 
divulgação; diálogo com instituições parceiras (ação 
não foi totalmente satisfatória, uma vez que a equipe 
responsável iniciou tardiamente os contatos) e articulação 
com instituições não ligadas ao movimento negro (como 
por exemplo, o Conselho Federal de Psicologia e outros).

Em 2010, a participação mais ativa de jovens na Rede 
Nacional de Controle Social e Saúde da População 
Negra foi um importante suporte para a iniciativa. 
Diversos eventos fomentaram o engajamento desse 
grupo no movimento de enfrentamento ao racismo na 
saúde  e  em  defesa  do  SUS,  como  participação  no  
Fórum  Social  Mundial,  Fórum Mundial de Saúde, no I 
Simpósio Brasileiro de Saúde de Adolescentes e Jovens 
que permitiu um diálogo com gestores, profissionais de 
saúde, adolescentes e jovens sobre condições de vida 
e saúde e contextos de vulnerabilidades, destacando 
as intersecções entre gênero, raça, condições de 
saúde e vida com HIV/Aids. Para um dos articuladores 
da Mobilização que já está no ativismo em saúde da 
população negra há anos, o que marcou o início mais 
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efetivo das e dos jovens na Mobilização -- para além 
dos eventos nacionais e internacionais -- foi a liderança 
desse grupo que faz a diferença. Ele relatou que, durante 
um evento realizado no Piauí, uma das jovens ativistas, 
que já apoiava a articulação da Mobilização, tomou 
a frente e conduziu uma importante reunião com a 
Coordenação de DST-Aids da Secretaria de Estado de 
Saúde (porque os mais velhos já estavam  exaustos  e 
sem  paciência).  Nesse momento, o articulador percebeu 
que os jovens já estavam preparados para liderar as 
atividades nacionais. Como resultado, no ano de 2011, 
foi uma representante 
desse grupo de jovens 
a responsável por 
articular as atividades 
da Mobilização, 
ampliando o caráter 
intergeracional 
dessa iniciativa. Um 
dos entrevistados 
para este estudo 
de caso sugeriu 
que, em 2011, a 
presença dos jovens 
foi fundamental 

para propor novas formas de ocupar espaços de 
decisão e incidir no campo das políticas públicas, pois 
eles agregaram novas ideias e maneiras de agir mais 
enérgicas e são particularmente importantes para 
acessar a população de jovens negros (onde ainda há 
uma mortalidade elevada e, portanto, importante para 
atuar em defesa de seus direitos, dos direitos da geração 
futura e dos mais velhos, em especial o direito à saúde, à 
não discriminação e ao desenvolvimento).

Outra importante fonte de articulação política foi a 
sensibilização de representantes do Conselho Nacional 
de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS). Em 
entrevista para este estudo, uma representante do 
CONASEMS mencionou que as atividades da Mobilização 
Pró-Saúde da População Negra são anualmente 
divulgadas na página eletrônica (permanecendo on-line 
fora do período outubro-novembro) e que o Conselho 
busca dar grande destaque à questão da saúde da 
população negra e à promoção da igualdade e equidade 
no acesso à saúde no Brasil. Como exemplos citou a 
elaboração de uma  matéria  na  Revista  do  CONASEMS  
em  2011  com  destaque  a  este  tema; convocação 
dos municípios a desenvolverem atividades pró-saúde 
da população negra; monitoramento do que está sendo 

www.redesaudedapopulacaonegra.org redesaudenegra@gmail.com
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feito neste sentido e posterior convite para apresentar 
experiências exitosas em Congressos do CONASEMS. 
Segundo a entrevistada, ainda são poucos municípios 
que reportam suas atividades. As instituições ainda não 
possuem a cultura do registro, do monitoramento e da 
avaliação de suas próprias ações. No caso da saúde da 
população negra, pesam também uma cultura centrada 
na oralidade e uma inexperiência em reportar por 
escrito atividades desenvolvidas. Uma das boas práticas 
de gestão em saúde da população negra foi aquela 
realizada pelo município de Porto Alegre onde existe 
uma coordenação de saúde da população negra que se 
articula com todos as demais áreas da saúde e que conta 
com uma participação efetiva de representantes do 
movimento atuando em parceria.

Com relação à implementação da PNSIPN, os 
entrevistados apontam uma morosidade dos Estados 
e municípios em avançar nesse sentido. Uma agenda 
principal da Mobilização tem sido identificar os obstáculos 
e advogar pela efetiva implementação da PNSIPN. 
Alguns dos entraves identificados pelos entrevistados 
e entrevistadas dizem respeito tanto à governança da 
PNSIPN quanto à resistência dos profissionais.  No que 
toca  à  governança:  em  alguns  municípios  a  política  

é  de  responsabilidade  da coordenação de promoção da 
saúde, no estado da atenção à saúde e em alguns casos 
da gestão participativa o que se reflete também no nível 
federal, sem que esteja lotada uma área finalística e 
sem que haja uma harmonização entre as três esferas. 
Portanto, há uma ausência de uma lógica de governança 
que limita a efetiva gestão da política. Sendo assim, 
assuntos-chave, como a redução de mortalidade, 
não deveriam estar sob a responsabilidade de um 
departamento de gestão participativa, mas da atenção à 
saúde. Outro ponto crucial apontado foi a dificuldade dos 
profissionais em compreender a relevância da política 
e das ações em prol da população negra, situações que 
reiteram o peso do racismo interpessoal e institucional.

Por outro lado, algumas ações importantes para 
visibilidade política da Mobilização tiveram  baixo  
e  pouco  alcance,  como  por  exemplo,  associar  a  
Mobilização  aos Objetivos do Milênio.

Há evidências de que as atividades desenvolvidas 
da Mobilização dão sequência àquilo que vem sendo 
construído no processo de consolidação do campo saúde 
da população negra, enfrentamento ao racismo na saúde 
e no SUS, como descrito no quadro abaixo.
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Quadro 2. evolução das atividades e políticas Pró-Saúde da População Negra no brasil

1995

•	 Criação do Grupo Interministerial para Valorização e Promoção da População Negra, que estabeleceu uma agenda de trabalho 
em resposta às demandas do movimento negro apresentadas durante a Marcha Zumbi dos Palmares contra o Racismo e Pela 
Vida, em celebração aos 300 anos da morte de Zumbi dos Palmares.

•	 Criação do Programa Nacional de Anemia Falciforme pelo Ministério da Saúde

1996 •	 Inclusão do Quesito Cor no Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC) e no Sistema de Informação sobre 
Mortalidade (SIM)

2000 •	 Realização da Pré-Conferência de Saúde da População Negra em preparação para a III Conferência Mundial de  
Combate ao Racismo, Discriminação Racial e Intolerâncias Correlatas

2001

•	 Publicação do “Manual de Doenças Mais Importantes, por Razões Étnicas, na População Brasileira Afrodescendente” pelo 
Ministério da Saúde

•	 Realização do “Workshop Interagencial Saúde da População Negra” promovido pelas Nações Unidas do Brasil e elaboração da 
publicação “Subsídios para o debate sobre a Política Nacional de Saúde da População Negra: uma questão de equidade”

•	 Início do Programa de Combate ao Racismo Institucional, uma iniciativa do Ministério do Governo Britânico para o 
Desenvolvimento Internacional, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) no Brasil e o governo brasileiro 
por meio da Agência Brasileira de Cooperação do Ministério de Relações Exteriores (ABC/MRE)

2003

•	 Lançamento da publicação Saúde da População Negra no Brasil, da Organização Pan-Americana de Saúde e  
Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial

•	 Início das atividades do Componente Saúde do Programa de Combate ao Racismo Institucional
•	 Criação do Comitê Técnico de Saúde da População Negra do Ministério da Saúde (MS) com participação restrita ao próprio MS

2004

•	 Inclusão do tema Saúde da População Negra no Plano Nacional de Saúde (PNS 2004-2007)
•	 Ampliação do  Comitê  Técnico  de  Saúde  da População Negra  do  Ministério da  Saúde   

com a  participação de especialistas indicados pela SEPPIR
•	 Realização do I Seminário Nacional de Saúde da População Negra
•	 Publicação do “Atlas Saúde Brasil” com dados desagregados por raça/cor
•	 Constituição de um grupo de pesquisa sobre saúde da população negra e promoção da equidade (projeto VIGISUS - FUNASA)
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2005

•	 Realização do II Seminário Nacional de Saúde da População Negra
•	 Reconhecimento, por parte do então ministro da Saúde, da existência de racismo e discriminação racial no SUS
•	 Publicação do “Atlas Saúde Brasil” com dados desagregados por raça/cor
•	 Implantação do Programa Brasil Afro-atitude e Plano estratégico população Negra e Aids
•	 Publicação do primeiro boletim epidemiológico de Aids com os dados desagregados por raça/cor
•	 Lançamento da Publicação “Saúde da População Negra no Brasil: Contribuições para a Promoção da Equidade”, do Ministério da 

Saúde e Fundação Nacional de Saúde

2006

•	 Lançamento da Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doença Falciforme
•	 Ingresso do Movimento Negro no Conselho Nacional de Saúde
•	 Estabelecimento do Dia 27 de Outubro como Dia de Mobilização Nacional Pró-Saúde da População Negra
•	 Aprovação unânime da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra (PNSIPN) pelo Conselho Nacional de Saúde

2007
•	 Lançamento da Rede Nacional de Controle Social e Saúde da População Negra
•	 Incorporação da PNSIPN como instrumento de consolidação da equidade no SUS por parte dos delegados e delegadas da 13ª 

Conferência Nacional de Saúde

2008 •	 Criação da Comissão Intersetorial de Saúde da População Negra do CNS
•	 Pactuação da PNSIPN na Comissão Intergestora Tripartite do SUS

2009 •	 Publicação do PNSIPN em Diário Oficial (Portaria GM 992 de 14.05.09)
•	 Início do apoio do UNFPA à Mobilização Nacional Pró-Saúde da População Negra

2010
•	 Aprovado o Estatuto da Igualdade Racial (Lei 12.288/2010) e atribuição da força da lei para a PNSIPN  

(a Política integra o texto do Estatuto)
•	 Articulação nacional para a Mobilização Pró-Saúde da População Negra sob a liderança de jovens

2011

•	 Participação ativa no Encontro de Lideranças Rumo à 14ª CNS e Coordenação Geral da 14ª Conferência  
Nacional de Saúde sob a responsabilidade do movimento de mulheres negras

•	 Participação da equipe de articulação da Mobilização em eventos nacionais e internacionais estratégicos: Fórum Social Mundial e 
Fórum Social Mundial de Saúde; Conferência Nacional de Políticas para Mulheres; Conf. Nac. de Juventude; Conferência Nacional 
de Saúde

Fonte: Adaptado dos relatórios de Progresso da Mobilização e equipe UNFPA
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A Mobilização Nacional Pró-Saúde da População Negra 
apresentou diversas inovações em ações de mobilização 
nacional. Primeiro, as ações estratégicas de comunicação 
e advocacy foram importantes no sentido de divulgar 
a iniciativa e informar o movimento negro e população 
em geral sobre a importância de uma política nacional 
de saúde integral  para a  população  negra  no  Brasil.  
Ferramentas  de  comunicação,  como  o Facebook e o 
blog, foram sistematicamente apontadas nos relatórios 
de progresso como um  canal  importante  de  interação  
direta  e  participativa  que  possibilitou  alcançar diversos 
grupos no Brasil e no exterior. Além 
disso, vale ressaltar a qualidade 
das informações divulgadas, por 
exemplo, a divulgação de entrevistas 
realizadas pela equipe da Mobilização 
com lideranças do movimento negro, 
pesquisadoras, pesquisadores e 
gestores. Neste sentido, destacou-
se também a utilização de material 
cartográfico para visualização das 
atividades da Mobilização. Uma vez 
que as atividades são dispersas por  
todo o  território  nacional  e  contam  
com  um  apoio  diverso  da  sociedade  

iNovaçõEs 
Produzidas



civil, monitorar quais as atividades e onde estão sendo 
desenvolvidas é fundamental para identificar avanços e 
limitações de atuação.

Segundo, e particularmente importante, foi o 
fortalecimento da articulação em rede. A questão 
da saúde da população negra perpassava diversas 
organizações e algumas redes do movimento negro 
e do movimento de mulheres negras. A iniciativa da 
Mobilização foi relevante para estimular esse diálogo e 
fortalecer as ações coordenadas e ampliação do debate 
sobre o racismo e as desigualdades de acesso e na 
qualidade de saúde. Um dos entrevistados para este 
estudo sugeriu que, antes da Mobilização, o diálogo 
entre as redes era incipiente. A atuação conjunta foi 
fundamental não apenas para tratar o tema de maneira 
transversal entre as redes, mas também para recrutar 
apoio de outros grupos da sociedade civil e movimentos 
sociais no combate ao racismo na saúde. Portanto, o 
fortalecimento da articulação em rede está diretamente 
relacionado com as ações de comunicação estratégica.

Uma terceira inovação produzida pela Mobilização Pró-
Saúde da População  Negra foram as ações de incidência 
política. Uma conquista importante foi a aprovação 

da PNSIPN e, mais recentemente, o monitoramento 
de sua implementação. Segundo os entrevistados, a 
Mobilização inovou ao dar visibilidade a essa questão, ao 
criar um espaço político para que as pessoas em geral, os 
profissionais de saúde e tomadores de decisão pudessem 
conhecer as desigualdades raciais na saúde. Um dos 
articuladores da Mobilização apontou que o movimento 
negro de alguns Estados desconhecia as produções sobre 
racismo e saúde e, além disso, desconhecia os dados 
que indicam a existência dessas desigualdades raciais 
em saúde, e mencionou o caso do Maranhão e Piauí que 
passaram a militar por esta causa.
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As lições aprendidas foram analisadas comparando-se as 
propostas apresentadas para Mobilização nos diferentes 
anos que contaram com o apoio do UNFPA, os relatórios de 
progresso e as entrevistas com participantes da Mobilização.

Os antigos articuladores da Mobilização sugeriram que seria 
importante iniciar as atividades de divulgação e articulação com, 
pelo menos, quatro meses de antecedência, isso permitiria uma 
elaboração mais atenta das atividades. Porém, responsáveis 
pelas atividades de 2011 sugeriram que atualmente as ações da 
Mobilização ocorrem o ano todo,  e  a  data  comemorativa  de  
outubro-novembro  é  um  marco  para  ampliar  a visibilidade do 
combate às desigualdades raciais no SUS.

Ainda com relação ao processo de preparação para a Mobilização 
Nacional Pró-Saúde da População Negra, ficou nítido o processo 
de aperfeiçoamento ao longo dos anos, com a experiência 
adquirida em anos anteriores. Por exemplo, por ser uma 
atividade que requer articulação em rede e diversas viagens 
para engajar pessoas que estão em diversas regiões do país, 
demandar apoio para viagens era um processo moroso. Com o 
tempo, os articuladores apreenderam que era necessária uma 
identificação anterior dos locais a serem visitados (adoção de 
uma cultura de planejamento). Outro exemplo foi a qualificação 
das atividades de comunicação. Com o passar dos anos, essas 

liçõEs 
aPrENdidas



atividades foram sendo aperfeiçoadas, e o apoio do UNFPA foi 
fundamental para a contratação de uma equipe de consultoria 
jornalística para ajudar na divulgação das ações.

Além disso, os relatórios de progresso e diversos entrevistados 
mencionaram que uma importante lição aprendida foi o 
fortalecimento de ações intergeracionais. A postura ativista 
desse grupo de jovens lideranças muito contribuiu para dar 
visibilidade à agenda da saúde da população negra e permitiu 
ampliar a abrangência das ações.

Por fim, o apoio do UNFPA por meio do Programa Interagencial 
foi importante para aperfeiçoar as ações da Mobilização que 
já estavam ocorrendo desde 2006. Importante para aprimorar 
o processo de planejamento, registro e monitoramento 
das atividades realizadas, o desenho e a implementação de 
uma estratégia de comunicação, ao longo dos anos, foram  
marcantes para  a  evolução.  Além disso,  o  apoio  técnico  
também  foi  útil  para aprimorar a noção do trabalho em rede 
que é o essencial desta iniciativa. Este aprimoramento foi 
notado, sobretudo, como resultado das ações de comunicação, 
como mencionado anteriormente.  Uma importante  evidência  
desse  aprimoramento  é  a evolução dos relatórios de 
progresso da Mobilização. Com o passar dos anos, o registro de 
atividades tornou-se mais preciso, ordenado e detalhado.
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Esta seção discute os desafios a serem superados para 
o aprimoramento e maior efetividade das atividades da 
Mobilização como instrumento de incidência política. Os 
pontos a seguir foram identificados na etapa de pesquisa 
documental, prioritariamente por meio das  entrevistas  
com  os  responsáveis  pela  articulação. Neste sentido 
recomenda-se:

•	 Explicitar quais são os resultados esperados e 
alcançados para as ações nacionais e para cada uma 
das ações locais planejadas.

•	 Clarificar e especificar os valores previstos para 
a realização das ações nacionais e locais, valor 
executado, as fontes de recursos (parcerias, apoios).

•	 Aperfeiçoar, harmonizar/padronizar os registros das 
atividades planejadas e realizadas.

•	 Com objetivo de ampliar o engajamento da sociedade 
e outros movimentos sociais, é relevante continuar 
a identificação de regiões estratégicas (por exemplo, 
regiões com pouca ou nenhuma atividade até o 
momento) e promover visitas nestes locais para 
promover as atividades da Mobilização.

rEcomENdaçõEs



•	 De forma a melhorar o registro cartográfico das 
atividades nacionais, sugere-se a capacitação 
de um membro da equipe da Mobilização em 
software de geoprocessamento (por exemplo, 
Terraview, de livre acesso), a fim de aperfeiçoar a 
representação gráfica e expandir a análise (por 
exemplo, agrupar informações dos três anos de 
atividade em um só mapa).

•	 Com  relação  à  articulação  política,  recomenda-
se  a  realização  de  encontros presenciais com 
as redes participantes da Mobilização para 
melhorar o desenho das ações e estratégia da 
Mobilização, assim como para realizar atividades 
de monitoramento da PNSIPN.

•	 Ampliar e aprimorar as capacidades das redes em 
gestão por resultados e definição de metas. Muitos 
dos desafios revelados, ao longo deste estudo de 
caso, poderiam ser superados se as capacidades de 
gestão das redes fossem aperfeiçoadas (destacam-
se, nesse sentido, um melhor planejamento das 
atividades, o registro do que foi realizado e a 
especificação dos desafios encontrados).
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coNclusão

As ações descritas neste estudo de caso sugerem 
que a Mobilização Pró-Saúde da População Negra 
tem tido papel crucial na ampliação do debate sobre 
as desigualdades no acesso à saúde no Brasil, 
particularmente nas questões de gênero e raça. Em 
entrevista para este estudo, uma ativista do movimento 
negro ponderou que, sem a data comemorativa e 
reflexiva de outubro, seria difícil manter na pauta o 
tema da saúde da população negra. É, portanto, uma 
importante atividade que convoca diferentes setores 
para avaliar o que tem sido realizado sobre esse tema e 
quais os desafios que ainda permanecem.  Além disso, 
é um  momento  para  renovar  o  compromisso  da  
gestão pública com a efetiva implementação da Política.

Nesse sentido, as atividades de comunicação 
estratégica aliadas a um aprimoramento das atividades 
em rede constituem as principais inovações da 
Mobilização Pró-Saúde da População Negra. Se por um 
lado o apoio do Programa Interagencial foi importante 
ao fornecer subsídios técnicos e apoio financeiro à 
contratação de uma consultoria de mídia, elaboração 
e distribuição de materiais informativos, por outro, 
as redes que integram a Mobilização, as lideranças 
dos movimentos sociais que aderiram, especialistas 



e a equipe do UNFPA proveram importantes lições 
sobre articulação para incidência política, ação em rede 
e advocacy no contexto brasileiro. A replicação dessa 
experiência para outros países dependerá, em grande 
parte, da rede de proteção social, do perfil de saúde 

e das desigualdades evidenciadas neste setor, do 
reconhecimento destes fatores como determinantes 
sociais das condições de saúde e, sobretudo, da 
capacidade de mobilização da sociedade civil.
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Uma vez que o objetivo deste estudo implicou em um 
conhecimento aprofundado do caso, a metodologia 
qualitativa foi mais adequada. Estudos qualitativos são 
relevantes para entender, por exemplo, a percepção dos 
apoiadores desta ação em relação às atividades desen-
volvidas e a relevância do objeto estudado, entre outros 
fatores. Entrevistas com informantes-chave, análise do-
cumental e visitas a campo permitiram um entendimen-
to abrangente das atividades da Mobilização Nacional 
Pró-Saúde da População Negra. Esta pesquisa qualitativa 
utilizou duas fontes de informação: pesquisa documental 
e entrevistas semiestruturadas. As sessões abaixo des-
crevem como cada uma dessas fontes foi utilizada para 
responder aos objetivos do estudo.

Pesquisa documental
O primeiro passo deste estudo foi a pesquisa documen-
tal. Isto é justificado por diversos motivos: primeiro, os 
documentos da Mobilização e relatórios de progresso 
anual forneceram detalhes acerca do desenvolvimento 
das atividades, objetivos e potenciais impactos. Segundo, 
os documentos forneceram informação relevante sobre 
o contexto de Mobilização e a ação em rede no Brasil 
(exemplo, histórico dos departamentos de governo e 
grupos engajados nessas atividades). Terceiro esta etapa 

aNExo 1. 
iNFormaçõEs soBrE 
matEriais E métodos Para 
EstE Estudo dE caso



foi fundamental para identificar uma linha de base de en-
trevistados. Por fim, a pesquisa documental definiu o tipo 
de informação a ser coletada durante as entrevistas.

Foram utilizadas   as   seguintes   fontes   de   evidência:   
(i)   registros   do   Programa Interagencial de Promoção da 
Igualdade de Gênero e Raça para entender quais os objetivos e 
atividades propostos, bem como seus resultados; (ii) docu-
mentos oficiais do governo brasileiro (Política Nacional de Saú-
de Integral da População Negra, Estatuto da Igualdade Racial) 
que fornecem informação sobre as decisões do governo em 
ampliar o acesso à saúde de qualidade para a população negra 
e enfrentar o racismo e seus impactos na saúde.

entrevistas semiestruturadas
Após a pesquisa documental, serão realizadas entrevistas 
semiestruturadas com informantes-chave. A relevância 
dessas entrevistas para esta investigação foi diversa: (i) 
clarificar informações coletadas na etapa de pesquisa 
documental; (ii) entender quais as boas práticas adotadas 
por essa atividade e seu potencial impacto; (iii) entender 
o julgamento, percepção e atitude dos informantes em 
relação às atividades desenvolvidas pela Mobilização, uma 
vez que as perguntas de pesquisa querem uma aborda-
gem qualitativa (listar boas práticas de atuação).

Este estudo de caso utilizou uma técnica de amostragem 
propositiva para selecionar os informantes-chave.  A escolha 
de entrevistados e entrevistadas foi feita durante a pesquisa 
documental, discussão com o Fundo de População das Na-
ções Unidas e também através do método de bola de neve 
(referência de outros entrevistados). A seleção de entrevis-
tados e entrevistadas foi baseada nos seguintes critérios: (i) 
representantes de grupos atuantes na Mobilização Nacional 
Pró-Saúde da População Negra; (ii) ter conhecimento sobre 
essa iniciativa; (iii) ter capacidade para comentar sobre esse 
assunto (baseado na expertise analítica ou envolvimento em 
algum evento ou atividade da Mobilização).

Informações preliminares sugeriram três grupos a serem 
entrevistados: representantes do governo (gestores e pro-
fissionais), pesquisadoras e pesquisadores em Saúde da 
População Negra, ativistas do movimento social e oficiais 
das agências internacionais envolvidos com esse tema. As 
entrevistas foram por contato telefônico ou skype.

Protocolo de entrevista
O roteiro de entrevistas foi semiestruturado para garantir 
flexibilidade das respostas, e as questões permitirão ao 
entrevistado interpretá-las de acordo com sua experiência. 
As entrevistas tiveram duração de 15-30 min. O roteiro 
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foi adaptado para cada grupo de entrevistados e ajustado 
à medida que novos dados forem coletados. No início de 
cada entrevista, foi feita uma breve apresentação sobre 
os objetivos do estudo, das instituições responsáveis e o 
porquê de sua seleção para a entrevista. Para aumentar a 
validade, algumas das pessoas foram entrevistadas mais 
de uma vez para clarificar incertezas ou ambiguidades que 
se tornaram aparentes à medida que novas informações 
forem coletadas. Estratégias adicionais de validação da 

informação envolveram a confirmação de dados com outros 
entrevistados e triangulação com evidência documental.

Questões éticas
Este estudo representou baixo risco aos entrevistados, 
porém poderia lidar com informações sensíveis (menos 
relacionadas a estresse emocional do que com a revelação 
de comunicação confidencial). A intenção deste estudo não 
foi investigar motivações pessoais, mas sim identificar o 

lista de entrevistados
iNStituição NoMe

Mobilização Pró-Saúde da População Negra (coordenador) José Marmo da Silva

Mobilização Pró-Saúde da População Negra (consultora de mídia) Juliana Nunes

Mobilização Pró-Saúde da População Negra (consultora de mídia) Angélica Basthi

UNFPA Fernanda Lopes

UNFPA Sarah Reis

Rede Nacional de Controle Social e Saúde da População Negra Michely Ribeiro da Silva

Integrante da coordenação da Mobilização Rachel Quintiliano

ONG Criola Lucia Xavier

Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) Denise Rinehart

Pesquisadora (Núcleo de Estudos de População da Unicamp) Dra. Estela Maira da Cunha 

Obs.: Este estudo de caso foi realizado em julho de 2012, período de férias e de atividades do movimento negro no exterior (as lideranças estiveram envolvidas em dois eventos nos Estados 
Unidos ligados ao tema saúde da população negra). Portanto o contato com demais participantes ficou prejudicado. Para superar essa limitação, durante as entrevistas com os coordenadores 
da Mobilização foi solicitado que comentassem, ao máximo, sobre as atividades e seus participantes. Além disso, a equipe do UNFPA forneceu valiosas contribuições para entender o processo 
de desenvolvimento da Mobilização Pró-Saúde da População Negra.
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processo de Mobilização. Diversas ações foram tomadas 
para garantir cuidado ético nas entrevistas: explicar o 
propósito do estudo, solicitar permissão para tomar notas 
e limitar o acesso de terceiros aos dados coletados. Além 
disso, a pesquisadora participou de treinamentos para 
conduzir pesquisa com seres humanos pela Escola de 
Saúde Pública da Universidade John Hopkins, nos Estados 
Unidos (módulo eletrônico, 2002) e pela Escola Nacional 
de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz, Ministério da 
Saúde, Brasil em 2005. Ao seguir esses procedimentos, este 
estudo qualitativo assegura um padrão de cuidado ético e 
confidencialidade de acordo com a Comissão Nacional de 
Ética em Pesquisa (CONEP) e os procedimentos sugeridos 
pelo Grupo de Avaliação das Nações Unidas (UNEG).

limitações do estudo
Os estudos de caso não permitem identificar os fatores 
causais que determinaram um evento particular. Portanto, 
generalizações de estudo de caso são limitadas. Outras 
limitações estão relacionadas aos registros das atividades 
realizadas pela Mobilização Nacional Pró-Saúde da População 
Negra, no período de 2006 a 2008, o que dificulta a análise 
dessas ações. Além disso, muitas ações de Mobilização são 
realizadas em diferentes Estados, o que inviabilizou a coleta 
de dados em um curto período de tempo. Também em 

função da limitação de tempo para a realização do estudo, 
não foi possível verificar todos os documentos ou conversar 
com um número tão ampliado de participantes, como havia 
sido recomendado. Para reduzir essas limitações, foram 
entrevistadas pessoas mais engajadas neste tema.
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NoMe deSCrição Sede

rede Nacional 
de religiões 
afro- brasileiras 
e Saúde

Trabalha na perspectiva de 
construção de políticas públicas 
para a saúde do povo de terreiro e 
tem como missão a luta pelo direito 
humano à saúde com ênfase nas 
questões de gênero e raça.

Rio de 
Janeiro, 
RJ

rede lai 
lai apejo: 
População 
Negra e
aids

Surgiu de encontros que tiveram 
como foco a epidemia de HIV/Aids 
realizados pela Associação Cultural 
de Mulheres Negras – ACMUN em 
Porto Alegre, Rio Grande do Sul - 
Brasil. Ocorridos nos anos de 2002,
2003, 2004 e 2007, estes 
encontros congregam militantes 
e profissionais de saúde da 
sociedade civil comprometidos com 
ações que articulem o combate ao 
racismo e a saúde da população 
negra. A sequência dada aos 
encontros possibilitou ampliar 
as parcerias e financiamentos 
e reforçar a participação de 
diferentes
atores envolvidos com a temática 
proposta, criando-se assim a Rede 
Lai Lai Apejo – População Negra 
e Aids, e ampliando o debate 
em torno de políticas públicas 
de prevenção que considerem 
os determinantes sociais da Aids 
nesse segmento populacional.

Porto 
Alegre, 
RS

aNExo 2. 
iNFormaçõEs soBrE  
rEdEs ParticiPaNtEs Na
moBilização Pró-saúdE  
da PoPulação NEgra*



rede Nacional 
de Promoção e 
Controle Social 
da Saúde das 
lésbicas Negras 
(rede Sapata)

A Rede Nacional de Controle Social 
e Saúde da População Negra foi 
criada em 2007 por diferentes 
ativistas do movimento de 
mulheres negras, do movimento 
negro, das religiões de matriz 
africana e dos movimentos em 
defesa do Sistema Único de Saúde. 
Os objetivos da rede são: contribuir 
para a efetivação do direito à saúde 
da população negra; monitorar e 
avaliar a implementação da Política 
Nacional de Saúde Integral da
População Negra nas três 
esferas da administração pública; 
ampliar o diálogo e a articulação 
da sociedade civil para o 
enfrentamento do racismo e seus 
impactos na saúde; contribuir para 
a formulação e a disseminação de 
um conceito de saúde fundado na 
perspectiva da população negra.

João 
Pessoa, 
PB

rede Nacional 
afro-atitudes

Desenvolve ações de prevenção 
e formação de multiplicadores 
para o combate ao HIV-Aids 
com foco na população negra 
(principalmente mulheres e jovens 
moradores de regiões do interior) 
e no enfrentamento ao racismo 
institucional. Atualmente a rede 
conta com mais de 30 participantes 
atuando em diferentes regiões do 
país.

Santo 
Antônio 
de
Jesus, 
Bahia

articulação 
de oNgs de 
Mulheres 
Negras
brasileiras

Tem como missão promover a 
ação política articulada de ONGs 
de mulheres negras brasileiras, na 
luta contra o racismo, o sexismo, 
a opressão de classe, a lesbofobia 
e outros.

Porto 
Alegre, 
RS

Fonte: informações sobre as redes foram coletadas nos site, blogs de divulgação de suas 
atividades e entrevistas com responsáveis pelas redes.
* É importante ressaltar que a Mobilização conta com diversas redes do movimento negro. 
Estas foram identificadas a partir do documento fornecido pelo Programa Interagencial 
como as responsáveis pela articulação da Mobilização.
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