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Resumo: 

 

No presente artigo parto da síntese de uma perspectiva analítica da teoria do 

reconhecimento – em diálogo com os estudos subalternos e a teoria gramsciana – que 

orienta pesquisa documental iniciada para a comparação entre o Conselho Nacional de 

Saúde (CNS) e o Conselho Nacional de Educação (CNE). Apresento o levantamento 

realizado dos documentos oficiais do CNS e CNE e, por fim, destaco a análise parcial – 

a partir do que definem como seus princípios – de dois textos dentre os documentos 

priorizados na pesquisa como produto de cada um destes conselhos, quais sejam: a 

Política Nacional de Saúde Integral da População Negra – aprovado pelo CNS em 

novembro de 2006; e as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações 

Étnico-Raciais e para o Ensino da História e Cultura Afro-brasileira e Africana – 

aprovado pelo CNE em junho de 2004. Buscou-se compreender como estes 

documentos, inseridos no contexto de novas possibilidades de uma política de 

reconhecimento das diferenças no Brasil, apresentam interpretações para a noção de 

cidadania e como estas dialogam com as diferenças, em especial as diferenças étnico-

raciais. 

Este trabalho é parte de minha pesquisa de doutorado em andamento, que 

pretende estabelecer as possíveis relações entre projetos políticos, sentidos para a 

cidadania e o reconhecimento das diferenças étnico-raciais na produção do CNS e do 

CNE, bem como na trajetória de parte de seus integrantes. 

 

Palavras-chave: educação das relações étnico-raciais; saúde da população negra; 

cidadania; política de reconhecimento das diferenças étnico-raciais 
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Apresentação 

 

 

Na atual cena pública brasileira, entendo como uma forma privilegiada de 

compreender a relação entre projetos políticos (Dagnino, 2002), diferentes 

sentidos para a cidadania (Paoli e Teles, 2000; Dagnino, 2004; Santos, 1978 e 

1998; Carvalho, 2002; Tavolaro, 2009) e para uma política de reconhecimento 

(Taylor, 2000; Honneth, 2003; Fraser, 2001; e Santos, B.S. 2006), o estudo 

empírico dos espaços públicos político-institucionais de co-gestão entre Estado e 

sociedade civil – como os Conselhos Gestores de Políticas Públicas, Conferências 

Setoriais e Orçamentos Participativos. 

O presente artigo é parte do estudo que iniciei, para o doutorado ainda em 

curso, sobre Conselhos Gestores de Políticas Públicas (Draibe, 1998; e Tatagiba, 

2002), especificamente o Conselho Nacional de Educação (CNE) e o Conselho 

Nacional de Saúde (CNS). A escolha do CNE e CNS se deve, em primeiro lugar, à 

maior institucionalização tanto destes espaços, já previstos na Constituição de 

1988 e implantados na década de 1990, como das políticas públicas sociais nestes 

setores. Outra motivação importante para propor o estudo destes espaços públicos 

de âmbito federal é que a maior parte das pesquisas sobre arranjos participativos 

como os Conselhos se dedica à esfera de poder local (os municípios) ou, em 

menor número, aos estados da federação.
1
 

Ao definir a especificidade dos Conselhos Gestores de Políticas Públicas, 

dentre os arranjos institucionais participativos que resultam da Constituição de 

1988, Luciana Tatagiba (2002) cita pesquisa em que são divididos três tipos de 

conselho, os Conselhos de Programas, os Conselhos Temáticos e os Conselhos 

Gestores de Políticas Públicas ou Setoriais. Sobre estes últimos assinala que 

“Neste grupo situam-se os Conselhos (...) de Saúde, de Assistência Social, de 

Educação, de Direitos da Criança e do Adolescente (...) Dizem respeito à 

dimensão da cidadania, à universalização de direitos sociais e à garantia ao 

exercício desses direitos.” (IBAM, IPEA, COMUNIDADE SOLIDÁRIA, 1997; 

                                            

1 O levantamento e análise bibliográfica de Luciana Tatagiba (2002) sobre os trabalhos dedicados à 

análise dos Conselhos Gestores de Políticas Públicas é exemplar neste sentido. Apenas uma das pesquisas 

utilizadas por ela, a de Sônia Draibe (1998), tem como objeto estes conselhos na esfera federal da 

administração pública. Entretanto, em anos mais recentes, observa-se maior atenção para alguns dos 

espaços públicos nacionais de co-gestão, mas com maior destaque para as Conferências Setoriais 

(Pogrebinschi e Santos, 2010) e não para os Conselhos Gestores. 
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apud Tatagiba, 2002: 49). 

Destaco que a orientação teórica empregada se opõe ao pressuposto de 

uma dicotomia entre Estado e sociedade civil, que coloque esta última categoria 

ou seus atores como depositários de uma “essência” democratizante, sempre 

ameaçada por uma suposta lógica estratégica proveniente do Estado. Como se fará 

perceber, o que anima esta investigação é a perspectiva de compreensão de 

práticas concretas de relação entre Estado e sociedade civil em espaços de 

encontro entre atores destas diferentes esferas, com o objetivo de deliberação 

sobre políticas públicas. Esta ênfase analítica é apreendida por Lavalle (2003) 

como parte do deslocamento, após o fim dos anos de 1990, na discussão 

dominante naquela década sobre o tema da sociedade civil. 

Especificamente neste trabalho apresento a síntese da perspectiva analítica 

que orienta a investigação, descrevo a pesquisa documental iniciada para a 

comparação entre CNS e CNE e, por fim, destaco a análise de dois textos – a 

partir do que definem como seus princípios – dentre os documentos oficiais 

levantados como produto de cada um destes conselhos, quais sejam: a Política 

Nacional de Saúde Integral da População Negra – aprovado pelo Conselho 

Nacional de Saúde (CNS) em novembro de 2006; e as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino da História 

e Cultura Afro-brasileira e Africana – aprovado pelo Conselho Nacional de 

Educação (CNE) em junho de 2004. 

 

 

1 – Uma abordagem para o reconhecimento das diferenças 

 

O conceito de reconhecimento, desde os trabalhos mais conhecidos de Charles 

Taylor (2000) e de Axel Honneth (2003), além da polêmica entre este e Nancy Fraser 

(2001), tem ganhado destaque crescente como instrumento de uma perspectiva válida 

para análises por meio das ciências sociais, possivelmente com maior influência sobre a 

sociologia. Esta perspectiva, somada às interpretações feministas contemporâneas e aos 

Estudos Pós-Coloniais
2
 podem ser identificadas de certa maneira como um campo de 

crítica e renovação das ciências sociais, que ainda carecem de um maior diálogo entre 

si. 

                                            

2 Para um diálogo entre Teoria Queer, Estudos Pós-Coloniais e a sociologia contemporânea ver, entre ouros 

trabalhos do autor, Miskolci (2009).  
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Não aprofundando o debate sobre as distinções teóricas entre os autores/as da 

teoria do reconhecimento mencionados, apenas destaco, coerente com discussão 

desenvolvida em trabalho anterior (Morais, 2009), que utilizo a noção de política de 

reconhecimento das diferenças próximo da acepção de Taylor (2000). Entretanto, não 

recorro ou me limito ao plano de referências do liberalismo, que é para este filósofo a 

fronteira normativa do reconhecimento.
3
 

Também não pretendo neste momento um exercício mais rigoroso de diálogo – 

que compreendo fundamental à renovação paradigmática das ciências sociais, dirigida 

por uma sociologia crítica – entre teorias feministas, Estudos Pós-Coloniais e teoria do 

reconhecimento. Mesmo assim, neste sentido, faz-se necessária uma breve 

consideração.  

O não enquadramento, tanto analítico quanto normativo, dentro dos limites do 

liberalismo da abordagem para o reconhecimento que emprego se inspira também na 

perspectiva de crítica radical a partir dos estudos subalternos.
4
 Ainda assim, mesmo os 

estudos subalternos, parecem-me manter o limite da dicotomia entre Estado e sociedade 

civil, própria a uma reflexão em que o liberalismo, mesmo quando é criticado, mantêm-

se como pano de fundo. Digo isso porque apesar dos estudos subalternos não 

localizarem a reiteração da dominação como emanando apenas de um campo ou pólo 

específico das sociedades, como a partir do Estado, as possibilidades da resistência, por 

outro lado, quando aparecem nestes estudos estão frequentemente associadas apenas ao 

campo da sociedade civil.
5
 Neste ponto, como argumentei em outra oportunidade 

(Morais, 2011), busco reinformar a perspectiva dos estudos subalternos em uma das 

bases dos estudos culturais, a teoria gramsciana – em que não há antagonismo ou 

                                            
3
 Em Morais (2009) trabalho o diálogo entre Taylor, Honneth e Fraser, optando pela formulação mais 

aberta do primeiro autor para a noção de reconhecimento em sua relação com a noção de cidadania e 

direitos, acrescentando apenas a ela a crítica radical de Boaventura de Sousa Santos (2006). Para Taylor 

uma “política do reconhecimento” ou de “reconhecimento da diferença” se opõe a formula liberal clássica 

da “política da igual dignidade”, que admite apenas direitos universais de indivíduos em um sentido 

abstrato, impossibilitando os direitos identitários e/ou de grupos, que para o autor também admitem um 

potencial humano universal: o potencial de indivíduos e grupos formarem ou re-formarem continuamente 

suas identidades (Taylor, 2000: 253).  
4
 Utilizo a noção de estudos subalternos em acepção semelhante a Miskolci (open sit), ou seja, 

principalmente os vendo nas contribuições dos Estudos Pós-coloniais e da Teoria Queer. 
5
 O conceito de articulação em Hall (2003), a busca de mostrar como também falham as tecnologias de 

normalização em Preciado (2007: 384) ou ainda o dilema queer enunciado por Gamson (2002) me 

parecem bons exemplos da forma como os estudos subalternos veem principalmente a possibilidade de 

interação entre Estado e sociedade civil na chave da subordinação do primeiro termo para com o segundo. 

Quando é possível a resistência, esta está entre o segundo termo (sociedade civil), para com o primeiro 

(Estado). Mais detidamente fiz esta mesma observação em Morais (2011). 
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descontinuidade extrema/necessária entre sociedade civil e sociedade política – para não 

localizar a resistência à dominação necessariamente num pólo (usualmente identificado 

no campo da sociedade civil, em suas racionalidades e atores). 

Com a orientação acima descrita utilizo de autores/as que têm se dedicado a 

análise da construção democrática no Brasil enfocando espaços intersticiais de encontro, 

confronto, negociação e co-gestão entre Estado e sociedade civil – tais como as 

Conferências Setoriais, Conselhos de Políticas Públicas, Orçamentos Participativos etc 

(Grupo de Estudos sobre a Construção Democrática, 1999; Paoli e Teles, 2000; 

Dagnino, 2002 e 2004, Santos, B.S. 2002 e 2006; Avritzer, 2003). O que acrescento no 

estudo de tais espaços públicos de articulação entre inovação social e institucional – que 

não está na agenda central de pesquisa daqueles/as que os vem trabalhando – é 

compreender a dinâmica da luta social por reconhecimento e a possível mudança nas 

políticas de reconhecimento das diferenças a partir destes espaços (Morais, 2009). 

O campo mais amplo da política de reconhecimento das diferenças – sejam estas 

etárias/geracionais, raciais, étnicas, de gênero, sexuais – detém relevância, em um 

plano, para evidenciar a forma em que na dinâmica societal marcadores sociais de 

diferenças constituem grupos subalternos – LGBT, negros/as, mulheres, jovens –, como 

também a maneira que as políticas públicas, ou seja, a forma mais organizada do 

“Estado em ação”, reconhece tais diferenças. Neste segundo aspecto um breve olhar, 

mesmo que panorâmico, para a primeira década do século XXI no Brasil aponta uma 

ampliação e mudança na política de reconhecimento no país. Alguns exemplos são a 

criação de organismos específicos, no Executivo Federal, para políticas com este perfil, 

tais como: Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR), 

a Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM), a Secretaria Nacional de Juventude 

(SNJ),
6
 dentre outros.  

Outro importante exemplo a indicar mudanças na política de reconhecimento é 

percebido na maior permeabilidade do Executivo Federal para interlocução com 

segmentos e temas subalternizados na vida social e na relação com a política 

                                            

6 A SEPPIR e a SPM foram instituídas em 2003, primeiro ano do governo do Presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva e ganharam status de ministério no segundo mandato deste presidente. A SNJ foi 

instituída em 2005 e mantém-se, desde sua criação, vinculada à Secretaria-Geral da Presidência da 

República, ministério responsável principalmente pelas relações entre governo e sociedade civil. Os 

dados do histórico destes organismos do Executivo Federal, criados na primeira gestão de Lula, foram 

encontrados em www.balancodegoverno.presidencia.gov.br – consultado em 30 de setembro de 2011. 

No sítio eletrônico mencionado está disponível o balanço oficial de governo do período 2003-2010. 

http://www.balancodegoverno.presidencia.gov.br/
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institucional brasileiras, o que ocorre pelo estabelecimento de novos Conselhos 

Setoriais e Gestores de Políticas Públicas, além da realização de um número bastante 

significativo de novas Conferências Setoriais.
7
 

Deve-se chamar a atenção, entretanto, que há diferenças entre as diferenças. Em 

outras palavras, de um lado, na dinâmica societal existem especificidades na forma 

como distintos marcadores sociais de diferenças são instrumentalizados como forma de 

subalternização dos grupos sociais, bem como na forma como tais grupos se valem de 

identificações subalternas para organizarem sua ação política – por exemplo: o 

machismo e o sexismo operam de maneira distinta do racismo; e o movimento feminista 

tem um histórico e uma dinâmica, distintos do histórico e da dinâmica do movimento 

social negro. De outro lado, para construção de políticas públicas, nas ações dos atores 

do Estado, a política de reconhecimento também guarda especificidade na relação com 

os diferentes grupos subalternos. 

Numa análise de maior complexidade e amplitude, na perspectiva dos estudos 

subalternos buscar-se-ia compreender como estas especificidades, entre as diferenças, 

convergem na construção e manutenção de toda a ordem social. Mesmo concordando 

com este ponto de vista geral, como já explicitei (Morais, 2011), minha análise está 

limitada mais diretamente a como a política de reconhecimento das diferenças étnico-

raciais fundamenta nossa ordem social, de como mudanças nesta política de 

reconhecimento podem indicar transformações também de hegemonia e da possível 

relevância de espaços como os Conselhos Gestores de Políticas Públicas para o estudo 

da política de reconhecimento das diferenças étnico-raciais em suas transformações 

atuais. 

 

2 – Apontamentos sobre a construção da cidadania no Brasil e o reconhecimento 

das diferenças étnico-raciais 

 

Para compreender a construção da cidadania se deve recorrer a história de 

construção do próprio moderno Estado nacional, entendendo a cidadania como 

compromisso entre um Estado e a sociedade nacional que lhe legitima, em cujo centro 

estão os direitos. Porém, ao invés de adotar um modelo de constituição de Estado, 

                                            

7 Entre 1988 e 2009 foram realizadas Conferências Nacionais em 33 diferentes temas. Dentre estes 

temas 22 foram introduzidos nos primeiros 7 anos do governo Lula. Estes e outros dados são 

apresentados e analisados em Pogrebinschi e Santos (2010). 
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cidadania e direitos tomado como referencial e a priori, prefiro considerar o contexto 

em que esta construção se deu no Brasil, para não ressaltar simplesmente uma 

“cidadania a brasileira”, caracterizada pela “falta” ou “desvio” em relação ao modelo de 

um país ou dos países do centro do sistema-mundo
8
. Assim é que procuro apontar as 

características da cidadania dominante no Brasil e, dentro desta, a importância da 

dimensão do reconhecimento das diferenças étnico-raciais (Morais, 2009). 

O Estado nacional moderno no Brasil efetivamente se constrói desde o primeiro 

governo Getúlio Vargas (década de 1930), com um projeto de modernização 

conservadora que se torna hegemônico até meados da década de 1990. Em linhas gerais 

o projeto de modernização conservadora, além de auxiliar decisivamente na constituição 

da ideologia da democracia racial – central na noção de unidade nacional da 

modernização conservadora, que propõe “um só povo” como produto de “três raças” –, 

caracteriza-se também pela centralização no Estado como indutor do desenvolvimento 

econômico, regulador do mercado e majoritariamente repressivo e/ou tutelar na relação 

com a sociedade civil. 

Desenvolvido principalmente em períodos político-autoritários a partir da Era 

Vargas, o projeto de modernização conservadora tem, evidentemente, atores mais 

progressistas como no caso de Vargas e parte dos populistas, e os mais reacionários, 

caso do regime autoritário de 1964-1985. Wanderley Guilherme dos Santos (1978 e 

1998) apresentou o conceito de cidadania regulada para caracterizar a cidadania 

dominante no país a partir deste período. Para Santos os elementos fundamentais à 

cidadania regulada são: regulamentação das profissões, carteira profissional e sindicato 

                                            
8
 Algumas análises consideradas críticas em relação a efetividade e amplitude dos direitos de cidadania no 

Brasil acabam esbarrando nesta complicada fronteira normativa, ao utilizar a experiência de outras 

sociedades nacionais como modelo para criticar a “nossa” cidadania. Exemplo típico é daqueles que se 

orientam, como Carvalho (2002), pela descrição de T.H. Marshall (1967) para a construção dos direitos 

de cidadania – iniciada pelos direitos civis, depois passando aos direitos políticos e posteriormente aos 

direitos sociais. Para criticar o tipo de cidadania dominante no Brasil Carvalho chama a atenção de que 

esta iniciou pelos direitos sociais. Desta constatação o autor coloca que os direitos sociais no Brasil foram 

tomados como “dádiva” ou favor do Estado, visto que não foram conquistados num ambiente de 

liberdade e oportunidade de ampla participação, que a conquista anterior de direitos civis e políticos 

promoveria. Todavia Marshall se baseia na experiência histórica da Inglaterra para descrever a construção 

da cidadania e, mesmo se tomamos o contexto europeu, como no exemplo da Alemanha em que também 

os chamados direitos sociais precedem os civis e políticos, evidencia-se a inadequação de utilizar a 

trajetória descrita por Marshall como um “ideal” para a efetividade dos direitos, visto que certamente 

poucos discordariam da garantia de direitos básicos de cidadania na Alemanha contemporânea. Nesta 

mesma direção ver também a crítica de Tavolaro (2009). Em Morais (2009) trabalhei mais detidamente as 

características próprias da construção da cidadania dominante no Brasil, bem como as possibilidades de 

uma cidadania emergente, em que uma nova política de reconhecimento das diferenças étnico-raciais se 

destaca. 
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público, que marginaliza setores que participam diretamente do processo de acumulação 

baseada na não-regulamentação de suas profissões, colocando-os na condição de pré-

cidadãos (Santos, 1998: 103). Em outras palavras, segundo o autor, no Brasil a 

incorporação no status de cidadão tem relação direta com a posição do indivíduo num 

sistema de estratificação relacionado, no mundo do trabalho, à sua ocupação. 

Acrescentamos, diferente da interpretação de Santos para a cidadania regulada, 

que o padrão de integração subalterna dos não-brancos no Brasil, a democracia racial, 

também é um dos elementos centrais à cidadania dominante. 

A democracia racial, cuja base é o mito da união harmônica das “três raças” 

(negros, indígenas e brancos) que juntas constituiriam um só e mestiço “povo 

brasileiro”, torna-se compromisso político-cultural de integração subalterna dos não-

brancos a partir da modernização conservadora do Brasil. Compõe, assim, parte do 

núcleo da cidadania dominante na ordem social desde a década de 1930 (governo 

Getúlio Vargas), passando pelo regime autoritário de 1964 (1964-1985) e iniciando sua 

erosão apenas com a democratização político-institucional do país (1985-1988). 

Chamo a atenção para o seguinte dado: a democracia racial se erigiu em 

períodos político-autoritários como elemento central do consentimento (na noção de 

unidade de um povo mestiço) necessário à hegemonia de uma modernização 

conservadora, em que a massa de não-brancos foi integrada de forma subalterna à 

cidadania. Já a erosão da democracia racial inicia com a contestação do movimento 

negro e demais militantes anti-racistas no processo de democratização político-

institucional a partir da década de 1970 até fins da década de 1980, mas apenas na 

primeira década do século XXI ganha espaço significativo na cena pública brasileira, 

pela reivindicação de ações afirmativas para a população negra no Ensino Superior.  

Assim, meu argumento tem sido de que com a contestação da democracia racial 

necessariamente se faz também a contestação de parte fundamental da hegemonia da 

modernização conservadora.  

Porém, diferente do que compreende Guimarães (2006), entendo que uma nova 

política de reconhecimento no Brasil não necessariamente está associada a uma 

perspectiva neoliberal. Antes disso, entendo que o momento é de disputa entre 

significados antagônicos para este reconhecimento, em que a versão neoliberal é uma 

das possibilidades. Para compreender concretamente como esta disputa pode ocorrer, 

nos seus desdobramentos para a construção democrática no país, tenho sugerido que o 
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estudo empírico de espaços públicos de co-gestão entre Estado e sociedade civil pode 

ser uma aposta privilegiada, dadas suas potencialidades de articular inovação social e 

institucional. Neste sentido é que se coloca o estudo do Conselho Nacional de Saúde e 

do Conselho Nacional de Educação. 

  

3 – Levantamento e análise inicial dos documentos oficiais do CNS e CNE  

 

Conforme explicitado na apresentação do artigo, parte fundamental de minha 

pesquisa de doutorado em curso passa pela análise do produto mais direto do 

processo participativo empreendido no Conselho Nacional de Saúde (CNS) e no 

Conselho Nacional de Educação (CNE), qual seja: seus documentos oficiais. 

Considero documentos oficiais aqueles oriundos das duas câmaras do CNE e das 

vinte e seis comissões do CNS, bem como os documentos provenientes de reuniões 

do conjunto dos membros de cada um destes conselhos – em ambos denominadas 

como decisões de Conselho Pleno (CP).  

Os dados levantados – a partir da solicitação às secretarias-executivas do CNS e 

do CNE e da busca nos sítios eletrônicos dos dois conselhos
9
 –, descritos e 

analisados inicialmente são parte do resultado da fase atual de minha pesquisa 

empírica e podem ser vistos: i) no levantamento dos documentos oficiais, focando as 

resoluções de cada um dos conselhos estudados, entre os anos de 1996 e 2009; ii) na 

análise inicial destas, objetivando a priorização daquelas com maior relevância para a 

investigação; e iii) na definição dos produtos compreendidos como mais 

significativos, dentro do escopo da investigação. Neste último ponto, destaco a 

resolução do CNE de 17 de junho de 2004, que aprova o parecer com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino 

de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana; e a resolução do CNS de 16 de 

novembro de 2006 que institui a Política Nacional de Saúde Integral da População 

Negra. 

 

- Levantamento dos documentos oficiais do CNE e CNS 

                                            
9
 Para o CNE o sítio 

http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=754&id=12449&option=com_content&view=article e para o 

CNS http://conselho.saude.gov.br/ 

http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=754&id=12449&option=com_content&view=article
http://conselho.saude.gov.br/
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Dentre os documentos oficiais produzidos pelo CNE e CNS no período escolhido 

para a investigação (1996-2009) me detive até o momento nas resoluções e não em 

outros tipos de decisão ou produtos oficiais destes espaços, tais como: moções, atas e 

sumulas. Dada a grande quantidade de documentos a serem analisados – contando 

apenas as resoluções colhi em ambos os conselhos 439 documentos –, as resoluções 

são ao menos o ponto de partida, que podem ainda levar a ter de analisar, 

pontualmente, outros documentos considerados pertinentes a uma determinada pauta 

– por exemplo, algumas atas de reunião, que registram todas as posições expressas 

dentro destes espaços públicos e não apenas as posições majoritárias. 

 

Tabela 1 – Resoluções do Conselho Nacional de Saúde (CNS), por 

instância interna de decisão, entre os anos de 1996 e 2009. 

 

 Instâncias internas de decisão do CNS 

 Conselho Pleno (CP) Comissões 

Resoluções 

 

 

232 59 

Total 291 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados disponibilizados pela secretaria-executiva do CNS e 

do sítio eletrônico deste conselho http://conselho.saude.gov.br/ , consultado durante os meses de 

agosto, setembro e outubro de 2011. 

 

Tabela 2 – Resoluções do Conselho Nacional de Educação (CNE), por 

instância interna de decisão, entre os anos de 1996 e 2009. 

 

 Instâncias internas de decisão do CNE 

 Conselho Pleno (CP)* Câmaras 

Resoluções 

 

 

12 136 

Total 148 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados disponibilizados pela secretaria-executiva do CNE e 

do sítio eletrônico deste conselho no Ministério da Educação, http://portal.mec.gov.br, consultado 

durante os meses de agosto, setembro e outubro de 2011. 

http://conselho.saude.gov.br/
http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=754&id=12449&option=com_content&view=article
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* No período estudado (1996-2009) não houve decisões do Conselho Pleno do CNE nos anos de 

1996, 1998, 2000, 2001, 2003, 2007 e 2008. 

 

Numa comparação entre os dados da Tabela 1 e Tabela 2 ao observar as 

resoluções a partir das instâncias internas das quais partiram, em cada um dos 

conselhos, percebe-se que há uma proeminência significativa das decisões do 

Conselho Pleno do CNS – aproximadamente 80% das resoluções do conselho no 

período –, quando comparamos às suas demais instâncias (as comissões). 

Diferentemente, para o CNE, há uma proeminência de decisões das instâncias 

onde estão representados apenas uma parcela dos membros deste conselho – no 

caso suas duas câmaras, que no período estudado produziram aproximadamente 

92% das resoluções do conselho. 

O maior número de resoluções tomadas pelo CNE a partir de sua Câmara 

de Educação Superior e de sua Câmara de Educação Básica, explica-se 

inicialmente pelo caráter terminativo que ambas tem para um amplo número de 

questões diretamente relacionadas aos seus temas – respectivamente a Educação 

Superior e a Educação Básica –, o que não torna necessário que passem 

novamente por discussão do Conselho Pleno. De toda a forma este é um 

indicador, segundo entendo, dos limites como espaço público deste Conselho 

Gestor, pois salienta a perspectiva da legitimidade da “técnica” e “especialização” 

como condição necessária a intervenção dos atores neste espaço, em detrimento 

da legitimidade social e política que os atores tenham por representar movimentos 

sociais, ONGs etc. Mesmo assim, esta será uma questão para aprofundarmos no 

decorrer da pesquisa não só pela análise documental e do desenho institucional de 

ambos os conselhos (a partir de seus regimentos internos), mas também com os 

relatos provenientes das entrevistas previstas. 

 

- Identificação e análise inicial das resoluções do CNE e CNS com maior 

relevância para a relação entre cidadania e diferença 

Na priorização dos documentos oficiais de maior potencial, dentre os 

levantados, para a investigação retomo meu objetivo mais geral, que é: 

compreender com a análise do CNE e CNS – a partir de suas decisões, do 

processo participativo nos mesmos e das trajetórias de alguns de seus atores – as 
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possíveis relações entre reconhecimento das diferenças étnico-raciais, sentidos 

para a cidadania e a disputa entre projetos políticos.  

Entretanto, por entender a relevância de outros marcadores sociais das 

diferenças na emergente política de reconhecimento, para além das diferenças 

étnico-raciais que enfoco, também considerei diferenças de gênero, sexuais, 

etárias/geracionais, entre outras, para determinar quais documentos deveriam ser 

priorizados no levantamento. 

Com os critérios acima expostos no CNS encontrei documentos mais 

diretamente relevantes no Conselho Pleno e nas seguintes comissões: Comissão 

Intersetorial de Saúde da População Negra (CISPN); Comissão Intersetorial de 

Saúde Indígena (CISI); Comissão Intersetorial de Atenção Integral à Saúde da 

Criança, do Adolescente e do Jovem (CAISAJ); Comissão Intersetorial de Saúde 

da Mulher (CISMU); Comissão Intersetorial de Saúde da População de Lésbicas, 

Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (CISPLGBTT); Comissão Intersetorial 

de Saúde da Pessoa com Deficiência (CISPD); e Comissão Intersetorial de Saúde 

do Idoso (CISID). 

Chama a atenção o número de comissões do CNS dedicadas às demandas de 

grupos subalternizados específicos, que chega a sete de um total de 26 comissões 

internas a este conselho. Entretanto, quando se faz o levantamento e análise inicial 

das resoluções das comissões destacadas, encontramos apenas duas delas, a 

CISPD – referente a políticas para pessoas com deficiência – e a CISMU – 

referente a políticas para as mulheres – com mais de uma resolução (CISMU e 

CISPD tem três resoluções cada uma), pois a maioria apenas dispõe da resolução 

que institui e dá as atribuições para seu funcionamento como comissão e 

posteriormente, ao menos no período 1996-2009, não registra mais qualquer 

resolução.  

Ao analisar os 11 documentos das comissões do CNS que mais 

diretamente poderiam interessar à investigação, apenas quatro deles preveem 

ações de monitoramente, por parte dos usuários do SUS e conteúdo de políticas 

públicas de saúde – e estes quatro casos se referem dois a políticas focadas nas 

mulheres e outros dois a políticas focadas nas pessoas com deficiência, sem 

menção às diferenças étnico-raciais. 
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 Sobre as resoluções do Conselho Pleno do CNS, a partir de análise inicial se 

pode apontar que a resolução de 16 de novembro de 2006 que aprova a Política 

Nacional de Saúde Integral da População Negra, nos é um documento prioritário, 

e provavelmente a principal referência para a continuidade da análise documental 

desta investigação. Todavia, outros documentos, em especial aqueles que não se 

caracterizam como resoluções, foco até o momento, podem ser elencados como 

importantes para estabelecer relações entre reconhecimento das diferenças étnico-

raciais e noções de cidadania no processo participativo no âmbito do CNS. 

 No CNE, comparativamente ao CNS, encontra-se um número bastante menor 

de resoluções que se dediquem diretamente a tratar das demandas e políticas 

públicas na perspectiva de uma nova política de reconhecimento das diferenças, 

ou seja, que tenham por referência marcadores sociais das diferenças que 

constituem grupos subalternizados. Mesmo assim, encontramos na Câmara de 

Educação Básica (CEB) duas resoluções, uma do ano 2000 – que estabelece as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos – e outra 

de 2002 – que institui Diretrizes Operacionais para Educação Básica nas Escolas 

do Campo – que se aproximam em articular uma nova perspectiva de política de 

reconhecimento, mas sem mencionar diretamente as diferenças étnico-raciais. 

 Em relação ao Conselho Pleno do CNE é sua resolução de 17 de junho de 

2004, que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 

Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 

Africana, que se constitui como a principal referência para a continuidade da 

análise documental desta investigação. Mesmo assim, de forma semelhante ao que 

previ para o CNS, não descarto a possibilidade de incorporar na pesquisa em 

curso outros documentos que possam estabelecer relações entre reconhecimento 

das diferenças étnico-raciais e noções de cidadania no processo participativo do 

CNE. 

 

- Política de Saúde da População Negra e Diretrizes para a Educação das 

Relações Étnico-raciais: perspectivas da política de reconhecimento a partir 

do CNS e CNE 

Nesta seção apresento uma análise ainda inicial, a partir dos princípios 
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explicitados em cada um dos documentos, das Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e 

Cultura Afro-Brasileira e Africana (2005) e da Política Nacional de Saúde Integral 

da População Negra (2007), cada um, respectivamente, produto dos processos do 

CNE e CNS. A escolha destes documentos se deve ao fato de se mostrarem, no 

escopo da pesquisa documental que ainda está em curso, os textos mais 

significativos em cada um dos conselhos estudados, para estabelecer relações 

entre as diferenças étnico-raciais e concepções de cidadania.  

Portanto, busco compreender como estes documentos do CNE e CNS, 

inseridos no contexto de novas possibilidades de uma política de reconhecimento 

das diferenças no Brasil, apresentam interpretações para a noção de cidadania e 

como estas dialogam com as diferenças étnico-raciais. 

- Um olhar sobre os princípios da Educação das Relações Étnico-Raciais 

(ERER): 

  O texto com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 

Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e 

Africana (2005), foi aprovado pelo Conselho Pleno do CNE em março de 2004, 

mas sua elaboração foi motivada pela necessária regulamentação da modificação 

na Lei 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – 

proporcionada pela Lei 10.639/03.  

A Lei 10.639/03 institui a obrigatoriedade do ensino da História e Cultura 

Afro-Brasileira e Africana na Educação Básica. Entretanto, como se pode 

observar desde o título das diretrizes que regulamentam esta lei, não só os 

conteúdos específicos da História e Cultura Afro-brasileira tem lugar na 

formulação aprovada pelo CNE, mas também o campo das relações étnico-raciais. 

O documento do CNE se coloca o objetivo de buscar efetivar preceitos já 

presentes na Constituição de 1988 e na LDB que, segundo afirmam:  

(...) asseguram o direito à igualdade de condições de vida e 

de cidadania, assim como garantem igual direito às histórias e 

culturas que compõem a nação brasileira, além do direito de 

acesso às diferentes fontes da cultura nacional a todos 

brasileiros. (Brasil, 2005: 9) 

 

Como se pode perceber, desde seus objetivos gerais, as diretrizes do CNE 



15 

 

para a ERER tentam compatibilizar uma perspectiva para a cidadania em que a 

diferença (em especial como dado cultural e associado às diferenças étnico-

raciais) complementa e garante condições de igualdade. 

São três os princípios enunciados e descritos (Brasil, 2005: 18-20) pelas 

diretrizes para a ERER.  

O primeiro princípio que descrito é denominado “consciência política e 

histórica da diversidade” (Brasil, 2005: 18-19) e nele estão contidos tanto a 

reivindicação inicial à “igualdade básica de pessoa humana como sujeito de 

direitos” (Brasil, 2005: 18), como também a demanda por reconhecimento das 

diferenças étnico-raciais – que se equivalem no texto às diferenças culturais. A 

relação entre reconhecimento da diferença e igualdade se estabelece ainda com 

uma perspectiva de unidade que contém, mas não apaga as diferenças. Esta 

unidade aparece no texto enquanto história da “nação brasileira”, como se observa 

na citação abaixo: 

(...) compreensão de que a sociedade é formada por pessoas 

que pertencem a grupos étnico-raciais distintos, que possuem 

cultura e história próprias, igualmente valiosas e que em 

conjunto constroem, na nação brasileira, sua história; (grifo 

meu) (Brasil, 2005: 18). 

 

Ainda no primeiro princípio se faz menção à relação entre classe e raça, neste 

segundo marcador de diferenças (a raça) sublinha ainda a subalternização tanto da 

população negra como dos povos indígenas. Também propõe a desconstrução do 

“mito da democracia racial”, mas sua justificação para tanto é bastante 

interessante, mais uma vez, pela ênfase no aspecto das relações étnico-raciais e 

não apenas na especificidade da população negra. Como se pode observar no 

seguinte trecho na necessidade de: 

(...) desconstrução, por meio de questionamentos e análises 

críticas, objetivando eliminar conceitos, ideias, 

comportamentos veiculados pela ideologia do 

branqueamento, pelo mito da democracia racial, que tanto 

mal fazem a negros e brancos (grifo meu) (Brasil, 2005: 19). 

 

Num segundo princípio da ERER, o “fortalecimento de identidades e 

direitos” (Brasil, 2005: 19), chama a atenção a negação da existência de uma 
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“identidade humana universal”, como também a percepção da “(...) recriação das 

identidades, provocada por relações étnico-raciais” (Brasil, 2005: 19), ou seja, 

uma visão não essencializante da identidade e das relações étnico-raciais. 

Novamente, como no princípio anterior, faz-se referência às diferenças de classe, 

acrescentando as diferenças do mundo rural, associando-as às diferenças étnico-

raciais. 

O terceiro e último princípio descrito para a ERER é denominado “ações 

educativas de combate ao racismo e a discriminações” (Brasil, 2005: 19-20). 

Neste princípio aparecem três aspectos com mais relevância. Um destes é a 

centralidade atribuída no texto à consideração da validade da experiência dos 

atores do processo de ensino e aprendizagem (estudantes e professores), na 

relação que estabelecem entre todos os grupos étnico-raciais do “conjunto da 

sociedade” (Brasil, 2005: 20), para a efetividade de uma proposta de ERER. Outro 

aspecto é a combinação da ênfase nas especificidades culturais, com a necessidade 

do que chama de “elos” ou “alianças sociais” entre os/as diferentes. O terceiro 

aspecto a chamar mais atenção neste princípio é o que elenca como necessária a 

participação dos movimentos sociais (movimento negro em especial) para 

construção de projetos pedagógicos que “contemplem a diversidade étnico-racial” 

(Brasil, 2005: 20). 

Os princípios da ERER, vistos nas Diretrizes do CNE aqui inicialmente 

analisadas, evidenciam ser parte do que estou chamando de nova política de 

reconhecimento das diferenças. O referido documento, como se pôde observar, 

recorre diretamente a uma concepção de cidadania (em que se inclui uma 

concepção de direitos) que articula demandas por igualdade e diferença. Propõe 

ainda uma nova unidade, ou seja, no limite, outra ordem social, sem abdicar da 

noção de nacional e de brasileiro, mas que redefine o pertencimento de cidadãos e 

cidadãs dentro destes termos. Esta última operação, segundo entendo, têm as 

características de indicador da disputa por hegemonia que uma nova política de 

reconhecimento das diferenças étnico-raciais pode ensejar. 

 

 - Um olhar sobre os princípios da Política de Saúde da População Negra 

(PSPN): 
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A Política Nacional de Saúde Integral da População Negra (PSPN) foi 

aprovada como resolução do CNS em seu Conselho Pleno em novembro de 2006. 

A PSPN não foi diretamente motivada por mudança mais recente em legislação 

que sustente as políticas de saúde no Brasil. Mesmo assim, a formulação da PSPN 

pelo CNS teve como significativo impulso um compromisso – firmado em agosto 

de 2004, no encerramento do I Seminário Nacional de Saúde da População Negra 

– entre SEPPIR e Ministério da Saúde (MS) para a busca de ações específicas 

para a promoção da igualdade racial nas políticas de saúde (Brasil, 2007: 20).      

O texto da PSPN também reivindica seu caráter de regulamentação sobre o já 

disposto na Constituição de 1988 e na criação do Sistema Único de Saúde (SUS) – 

Lei 8.080/90 –, no que diz respeito à promoção da equidade na atenção em saúde, 

mais especificamente em relação à população negra. 

(...) o Conselho Nacional de Saúde aprovou a Política 

Nacional de Saúde Integral da População Negra, instrumento 

que tem por objetivo combater a discriminação étnico-racial 

nos serviços e atendimentos oferecidos no Sistema Único de 

Saúde, bem como promover a equidade em saúde da 

população negra. (Brasil, 2007: 9). 

Os princípios da resolução do CNS recorrem de forma semelhante ao 

documento do CNE, desde o início de sua exposição, à noção de cidadania 

associada à ideia de “dignidade da pessoa humana” (Brasil, 2007: 35) que 

corresponderia na Constituição de 1988, segundo interpretação exposta na PSPN, 

à promoção do bem estar de todos/as, sem quaisquer formas de preconceito ou 

discriminação. Ou seja, a concepção de cidadania exposta parte da noção de 

igualdade. 

Diferente do documento com as diretrizes da ERER, os princípios da PSPN 

não são descritos de maneira mais sistemática – que corresponderia a enunciar um 

princípio e após isso descrever o que se deve entender deste enunciado mais geral. 

De fato boa parte dos princípios apresentados na PSPN são os constantes do SUS, 

tais como: a “universalidade do acesso (...) aos serviços de saúde para toda a 

população (...) sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie” (Brasil, 2007: 

35); e a “igualdade na atenção à saúde” (Brasil, 2007: 36). 

Todavia, a resolução do CNS acrescenta como um de seus princípios o termo 
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“controle social”, que é recorrente no léxico das organizações da sociedade civil 

que discutem uma necessária participação de atores sociais subalternizados na 

formulação de políticas públicas.
10

 Também há a referência, neste princípio da 

participação como “controle social”, ao papel desempenhado por conselhos (onde 

se insere inclusive o CNS) e conferências de saúde.  

Outro princípio destacado na PSPN é o da equidade, definida como “(...) 

promoção da igualdade a partir do reconhecimento das desigualdades e da ação 

estratégica para superá-las” (Brasil, 2007: 36). 

 A análise inicial da PSPN, como documento privilegiado dentre os 

levantados na produção do CNS nos anos de 1996 a 2009, não apresenta fortes 

indicadores de que esta resolução dê uma formulação mais elaborada para a 

relação entre diferenças étnico-raciais e uma concepção de cidadania – que 

combine igualdade e diferença. Em outro momento do documento,
11

 fora da 

definição dos princípios da PSPN, está mais evidente em que medida a construção 

da Política de Saúde da População Negra busca uma articulação entre 

reconhecimento das diferenças étnico-raciais e cidadania. Porém, a relação 

estabelecida é mais uma descrição da ação do movimento negro durante o 

processo de democratização político-institucional brasileira, em que a demanda 

pelo direito à saúde, formulada como “saúde da população negra”, aparece ao 

menos desde a década de 1980 na reivindicação e proposição dos militantes do 

movimento negro (Brasil, 2007: 19).  

Compreendo que a PSPN se insere no contexto da nova política de 

reconhecimento das diferenças étnico-raciais em curso no Brasil, entretanto, sua 

formulação está mais centrada na especificidade da população negra e não no 

campo da análise da subordinação a partir das relações étnico-raciais. Mesmo 

                                            
10

 Para uma análise sociológica o termo “controle social” certamente é inadequado, pela conotação que 

imediatamente se estabelece entre o termo e a ideia de reforço nos constrangimentos/domínio de uma 

ordem social sobre seus atores ou sujeitos. Entretanto, a noção de “controle social” é bastante recorrente 

tanto como categoria utilizada pelos atores dos movimentos sociais, quanto como categoria analítica em 

uma série de estudos na perspectiva da construção democrática (Serafim, 2010), a partir da década de 

1990. Desta forma, de um ponto de vista analítico para a sociologia, entendo que a noção de controles 

democráticos é uma melhor definição, em comparação a “controle social”, para este tipo de participação 

na construção de políticas públicas. 
11

 Especificamente o capítulo “A População Negra no Brasil e a Luta pela Cidadania” (Brasil, 2007: 17-

21). 
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assim, a centralidade com que é tratada uma necessária participação democrática 

de atores sociais, em especial do movimento negro, para a determinação das 

políticas públicas de saúde, prevendo os espaços institucionais (conselhos e 

conferências) em que esta participação deve ocorrer, apresenta um potencial da 

relação que a PSPN estabelece entre diferença e cidadania. Neste sentido, na 

continuidade da pesquisa, buscarei explorar mais este aspecto da concepção de 

saúde da população negra. 

 

Considerações Finais 

 Apesar de significativo o número de resoluções do CNE e CNS no período 

estudado – 439 entre os anos de 1996 e 2009 – do levantamento e análise inicial 

apresentados um número bastante restrito destes documentos oficiais mantém uma 

relação direta entre a nova política de reconhecimento das diferenças étnico-

raciais e concepções de cidadania emergentes. 

Entretanto, dois destes documentos (resoluções), um do CNS e outro do CNE, 

trazem como inovação as ideias de educação das relações étnico-raciais e saúde 

da população negra, que relacionam de maneiras distintas diferenças étnico-

raciais e cidadania.  Ambas as resoluções, do CNE e do CNS, explicitam novas 

possibilidades de uma política de reconhecimento das diferenças no Brasil, 

apresentam interpretações emergentes para a noção de cidadania e diretamente 

dialogam com as diferenças étnico-raciais. 

Chama a atenção uma possível primeira distinção entre os dois 

documentos oficiais, qual seja: a maior ênfase na especificidade da população 

negra – no caso do documento do CNS; e, com perspectiva distinta, a descrição da 

especificidade da população negra, mas sem dispensar a ênfase nas relações 

étnico-raciais – caso do documento do CNE. Porém, esta é uma interpretação 

proveniente da análise preliminar dos documentos, a partir da priorização destas 

resoluções dentre as demais levantadas, carecendo assim de maior 

aprofundamento. 

Desta forma, feita a priorização das Diretrizes Curriculares Nacionais para 

a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura 

Afro-Brasileira e Africana (resolução do CNE) e da Política Nacional de Saúde 
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Integral da População Negra (resolução do CNS), entendemos dever explorar, na 

continuidade da pesquisa, a possível distinção na perspectiva de reconhecimento 

das diferenças étnico-raciais. Também pretendemos explorar o processo específico 

de construção dos dois documentos e, caso as entrevistas assim nos apontem, 

inclusive não nos deter apenas no processo participativo no interior do CNS e 

CNE, mas também em espaços exteriores aos conselhos, mas fomentados por 

estes, para a formulação das respectivas resoluções. 
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