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RESUMO

O presente artigo realiza uma análise discursiva das abordagens sobre as relações étnico-raciais na Base Nacional
Comum Curricular (BNCC), investigando se as determinações das leis nº 10.639/03 e nº 11.645/08 se constituem
como um dos eixos direcionadores do documento para construção das propostas curriculares. Para concretizar essa
proposta de análise, realizamos uma análise documental a partir da segunda versão do texto da base revisada e
publicada, em abril de 2016, no sítio do Ministério da Educação, e para o tratamento dos dados utilizamos a análise do
discurso. Assim, concluímos que a BNCC não contempla as determinações previstas nas leis e nas diretrizes
curriculares para educação das relações étnico-raciais, pois observamos uma abordagem mínima e pouco
referenciada sobre a temática demonstrando sua formatação/direcionamento a partir de cultura dominante.

Palavras-chave: Educação para as relações étnico-raciais. Base Nacional Comum Curricular. Currículo.

RESUMEN

El presente artículo realiza un análisis discursivo de los enfoques sobre las relaciones étnico-raciales en la Base
Nacional Común Curricular (BNCC), investigando si las determinaciones de las leyes nº 10.639 / 03 y nº 11.645 / 08 se
constituyen como uno de los ejes directores del documento para la construcción De las propuestas curriculares. Para
concretar esta propuesta de análisis, realizamos un análisis documental a partir de la segunda versión del texto de la
base revisada y publicada, en abril de 2016, en el sitio del Ministerio de Educación, y para el tratamiento de los datos
utilizamos el análisis del discurso. Así, concluimos que la BNCC no contempla las determinaciones previstas en las
leyes y en las directrices curriculares para la educación de las relaciones étnico-raciales, pues observamos un enfoque
mínimo y poco referenciado sobre la temática demostrando su formateo / orientación a partir de la cultura dominante.

Palabras clave: Educación para las relaciones étnico-raciales. Base Nacional Común Curricular. El currículo.

Introdução

A construção do presente artigo emerge dos estudos realizados na disciplina Currículo e Construção do
Conhecimento ofertada pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Sergipe (UFS) e,
principalmente, pela necessidade de discussão das abordagens referentes às relações étnico-raciais no texto da Base
Nacional Comum Curricular (BNCC). A opção por discutir esse tema se deu por duas demandas: primeiro, pela BNCC
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tentar estabelecer e orientar uma organização nacional dos currículos dos sistemas de ensino da educação básica; e,
segundo, pela necessidade de uma análise que observe se os direcionamentos curriculares estão de acordo com as
determinações das leis nº 10.639/03 e nº 11.645/08 que instituem o a obrigatoriedade do ensino da história e cultura
afro-brasileira, africana e indígena nas escolas brasileiras.

Este artigo foi desenvolvido a partir dos pressupostos da metodologia de análise documental tomando como fonte
primária o texto da segunda versão revista e publicada pelo Ministério da educação, em abril de 2016. Nesse sentido,
como forma de tratamento dos dados utilizamos a análise do discurso, pois consideramos, da mesma forma que
Tomas Tadeu da Silva (2011), que o currículo é texto, discurso, documento, ou seja, o currículo é documento de
identidade. Nesse sentido, trabalharemos com sequências discursivas (SD), ou seja, “unidades cujo tamanho é igual
ou superior a uma frase, extraída da continuidade dos textos de acordo com as regularidades enunciativas” que
apontam para o funcionamento das formações discursivas na qual se insere o corpus a ser analisado. Desse modo, as
SDs foram agrupadas e selecionadas a partir do objeto de análise desse artigo, sendo que essa forma de recorte do
corpus não influencia no entendimento das formações discursivas devido ao discurso se fazer presente “em cada uma
de suas enunciações, por mais ínfimo que pudesse ser seu objeto, isto é, o discurso investe tudo”, pois trata-se de
“um espaço de regularidades enunciativas” (MAINGUENEAU, 1998, p. 128).

Em suma, buscando discutir e apresentar os discursos referentes às relações étnico-raciais presentes na BNCC
dividimos o texto em duas partes: na primeira, pensamos as relações étnico-raciais na educação trazendo os
direcionamentos dos movimentos sociais e acadêmicos negros como condições de produção discursivas, por
conceber a ideia de que os discursos são produtos de uma anterioridade imediata e histórica; e, na segunda parte,
realizamos uma discussão especificamente sobre o texto da BNCC trazendo as sequências discursivas para análise
em consonância com as ideias defendidas no tópico anterior.

1. A defesa dos movimentos por uma educação antirracista: princípios, concepções e significados

O campo educacional já se mostra como um dos precursores a transformações para contemplar as relações
étnico-raciais, pois é possível visualizar ações operadas pelo governo no sentido de implementar políticas de ações
afirmativas. Isso ocorre devido às pressões dos movimentos negros da sociedade civil com o objetivo de corrigir as
desigualdades e as injustiças entre negros e brancos, bem como eliminar discriminações e promover a inclusão social.

O desenvolvimento dessas políticas afirmativas educacionais emerge da compreensão, de acordo com Santos (2005),
de que a escola tem uma grande parcela na responsabilidade na perpetuação das desigualdades raciais.
Historicamente, o sistema de ensino brasileiro pregou, e ainda prega, uma educação formal de embranquecimento
cultural em sentido amplo. A educação formal não era só eurocentrista e de ostentação dos Estados Unidos da
América, como também desqualificava o continente africano e inferiorizava racialmente os/as negros/as, quer
brasileiros/as, quer africanos/as ou estadunidenses. Tais abordagens excludentes aconteciam na educação mesmo
com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (9394/96) assegurando a igualdade de condições de vida e de
cidadania, o direito às histórias e culturas dos diversos povos que compõem a nação brasileira, bem como, o acesso
às diferentes fontes da cultura nacional a todos os brasileiros. Mesmo com esse direcionamento legal, a cultura e
história afro-brasileira e africana continuam sendo renegadas e marginalizadas, negando a democracia, e,
consequentemente, uma educação para a liberdade.

Compreendendo e atendendo a antigas reivindicações do movimento social negro no que diz respeito à educação, foi
aprovada a lei 10.639/03 que institui o ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e Africana nos estabelecimentos de
Educação Básica com o intuito de resgatar a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política,
pertinentes à História do Brasil, visando desconstruir práticas educativas com perspectivas eurocêntricas que veiculam
e perpetuam a ideologia dominante. Para Gomes (2010), a lei se insere em um processo de luta pela superação do
racismo na sociedade brasileira e tem como protagonistas o Movimento Negro e os demais grupos e organizações
partícipes da luta antirracista. Revela também uma inflexão na postura do Estado, ao pôr em prática iniciativas e
práticas de ações afirmativas na educação básica brasileira, entendidas como uma forma de correção de
desigualdades históricas que incidem sobre a população negra em nosso país.

Sendo assim, a lei surge no sentido de promover uma reflexão sobre as relações étnico-raciais, pois a carência no
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planejamento escolar, na própria concepção de currículo e de construção da identidade dos sujeitos tem dificultado a
promoção de relações interpessoais democráticas e igualitárias entre os agentes que integram o ambiente escolar. Ao
passo que

o silêncio sobre o racismo, o preconceito e a discriminação raciais nas diversas instituições
educacionais contribui para que as diferenças de fenótipo entre negros e brancos sejam
entendidas como desigualdades naturais. Mais do que isso, reproduzem ou constroem os
negros como sinônimos de seres inferiores. O silêncio escolar sobre o racismo cotidiano
não só impede o florescimento do potencial intelectual de milhares de mentes brilhantes
nas escolas brasileiras, tanto de alunos negros quanto de brancos, como também nos
embrutece ao longo de nossas vidas, impedindo-nos de sermos seres realmente livres
“para ser o que for e ser tudo” – livres dos preconceitos, dos estereótipos, dos estigmas,
entre outros males (CAVALLEIRO, 2005b, p.11).

Para romper com esse silêncio, a implementação das leis nº 10.639/03 e nº 11.645/08 se configuram como um grande
passo na tentativa discutir, refletir e problematizar as relações étnico-raciais no Brasil. Uma vez que a educação tem a
possibilidade de se constituir como um campo mais promissor do espaço social de questionamento e desconstrução
da hierarquia entre grupos humanos incutida por uma ideologia racista. Nesse sentido, Gomes (2010) aponta que uma
das formas de interferir pedagogicamente na construção de uma pedagogia da diversidade e garantir o direito à
educação é conhecer a história e a cultura africanas e afro-brasileiras. Esse entendimento poderá nos ajudar a
superar opiniões preconceituosas sobre os negros, a África, a diáspora; a denunciar o racismo e a discriminação racial
e a implementar ações afirmativas, rompendo com o mito da democracia racial.

Nesse horizonte, foram elaboradas as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-raciais
e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana, orientações que visam à construção de uma prática
pautada no reconhecimento e na valorização do povo negro no espaço escolar. Essas orientações surgem quando
reeducar para as relações étnico-raciais impõe “aprendizagens entre brancos e negros, trocas de conhecimentos,
quebra de desconfiança e um projeto conjunto para construção de uma sociedade justa, igual e equânime” (BRASIL,
2004, p.14).

As diretrizes trazem para o debate a consciência política e histórica da diversidade, considerando à igualdade básica
da pessoa humana como sujeito de direitos, pautando-se na compreensão de que a sociedade é formada por pessoas
pertencentes a grupos étnico-raciais distintos, os quais possuem cultura e história próprias, igualmente valiosas e que
em conjunto constroem, na nação brasileira, sua história. Ao mesmo tempo em que colocam, como necessidade para
a promoção de um ensino diverso, à superação da indiferença, injustiça e desqualificação com que os/as negros/as,
os povos indígenas e também as classes populares às quais os negros, no geral, pertencem, são comumente tratados
(BRASIL, 2004).

A efetivação das políticas de ações afirmativas dentro do espaço escolar depende, necessariamente, de medidas que
garantam condições físicas, materiais, intelectuais e afetivas para o desenvolvimento de ações coerentes, a fim de
produzirem resultados significativos no combate ao preconceito, ao racismo e a discriminação. É consenso que a
escola não é o lugar de origem da desigualdade racial, entretanto é vista como um espaço mais perverso e
avassalador em sua perpetuação. Nesse sentido, não são os objetivos de tais políticas trocar a concentração de um
currículo etnocêntrico europeu por um de foco africano, mas de ampliar as concepções abordadas nos currículos para
a imensa diversidade que compõe a nação brasileira.

Nessa perspectiva, cabe às escolas incluir, no contexto dos estudos e atividades que proporciona diariamente,
também as contribuições histórico-culturais dos povos indígenas e dos descendentes de asiáticos, além das de raiz
africana e europeia. Pois, a relevância do estudo de temas dessas culturas e povos não se restringe a determinadas
populações, ao contrário, diz respeito a todos/as os/as brasileiros/as, uma vez que devem educar-se enquanto
cidadãos atuantes no seio de uma sociedade multicultural e pluriétnica, capazes de construir uma nação democrática
(BRASIL, 2004).

Isso se trata de um esforço que significa construir um projeto de sociedade que age na perspectiva do fim da
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desigualdade social e racial, na qual a escola se configura em um lugar democrático de (re)produção e publicização
de conhecimentos e posturas que nos encaminhem à sociedade justa. Portanto, com um desafio dessa natureza, seria
revolucionário pensar em um novo princípio educativo e social de respeito à diversidade, com vistas a romper com a
ideia monoculturalista-essencialista de um contexto educativo homogeneizado e uniformizado.

Assim, após discutir os princípios, concepções e significados de uma educação para as relações étnico-raciais bem
como sua importância para a sociedade, dedicamos o próximo tópico as análises dos discursos presentes na BNCC
sobre essa temática em relação com as concepções dos movimentos sociais e acadêmicos por uma educação
antirracista.

2. As relações étnico-raciais na Base Nacional Comum Curricular

Pensar numa base nacional comum curricular para o Estado brasileiro requer um trabalho árduo e intenso devido aos
complexos problemas que envolvem a sociedade e consequentemente o campo educacional. Segundo o texto da
BNCC, a base objetiva orientar a construção de propostas curriculares para as diferentes etapas de escolarização,
com o intuito de estabelecer os direitos e princípios de aprendizagem, além de afirmar que não trata de uma demanda
nacional nova para educação.

Elizabeth Macedo (2015) aborda um pequeno resumo desse histórico, em seu artigo “Base nacional comum para
currículos: direitos de aprendizagem e desenvolvimento para quem”, desse modo,

o debate atual teria se iniciado com a Constituição de 1988, seguindo com a LDB
(BRASIL,1996), a elaboração de Parâmetros Curriculares Nacionais (MEC, 1998a) e
culminando com a promulgação das Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a
Educação Básica e do Plano |Nacional de Educação (PNE). (BRASIL, 2010) Há,
certamente, ausências nessa linha do tempo que muito poderiam auxiliar e ampliar a
discussão atual. As críticas da academia e dos movimentos de trabalhadores da educação
aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) (ANPED, 1996; CANEN, 2000; CUNHA,
1996; MOREIRA, 1997; SANTOS, 2002; SILVA; GENTILI, 1999) é uma delas. No âmbito
das instâncias vinculadas ao Estado, as diretrizes curriculares elaboradas pelo Conselho
Nacional de Educação (CNE), em 1998 (BRASIL, 1998a), como resposta à tentativa do
Governo Fernando Henrique Cardoso de ler as bases comuns nacionais previstas na LDB
como parâmetros curriculares nacionais. Dizia o CNE à época: “[...] embora os Parâmetros
Curriculares propostos e encaminhados às escolas pelo MEC sejam nacionais, não têm, no
entanto, caráter obrigatório, respeitando o princípio federativo de colaboração nacional
[...]”. (BRASIL, 1998b, p. 7) Ou seja, o órgão entendia, e isso mostra que se trata de um
entendimento possível, que as bases curriculares comuns se configuravam em diretrizes
para a educação e não numa proposta curricular ou listagem de conteúdos [...] O
movimento mais recente se justifica pelas legislações de então: Constituição e LDB, como
também pela Lei 13005 (BRASIL, 2014) que institui o Plano Nacional de Educação. O
Plano tem 20 metas para a melhoria da qualidade da Educação Básica e quatro delas
fariam referência à Base Nacional Comum Curricular (BNC), de modo que a Lei criaria o
arcabouço legal que exige a elaboração de bases nacionais comuns curriculares para os
ensinos fundamental e médio (MACEDO, 2015; p. 01-02).

Ao estabelecer esse objetivo e o histórico aos quais a BNCC se pauta, diversos posicionamentos são postos em
discussão, na qual dois se destacam: de um lado, observa-se o anseio por uma padronização do ensino que consiga
abarcar as necessidades de uma educação mercadológica com orientações para uniformização dos currículos,
estabelecendo como conteúdos necessários aqueles que estão dentro da lógica de avaliação dos organismos
internacionais para cada etapa para que o Brasil possa avançar como país desenvolvido. De outro, consegue-se
visualizar um movimento crescente de que essa proposta curricular, da maneira como está formatada e pelos agentes
que a direcionam, não consegue abarcar as demandas identitárias, políticas, históricas, sociais e culturais de um país
diverso e desigual como o nosso.
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Ao ler esse documento observamos que se trata de um produto de negociações e conflitos entre múltiplos agentes
com diferentes projetos de sociedade e de educação. Entretanto, percebemos que os movimentos
contra-hegemônicos ainda são minoria quando se fala desse jogo de disputa, principalmente aqueles que pautam uma
educação antirracista e contra a desigualdade social. Afirmamos essa ideia na medida em que observamos, em
consonância com diversos autores que estão atualmente teorizando sobre o currículo, a participação ativa de diversos
agentes privados na construção das orientações curriculares da base, como exemplo das Fundações vinculadas a
grupos financeiros como Roberto Marinho, Victor Civita, Airton Senna e Grupo Lemann, bem como Empresas como
Natura, Gerdau e Volkswagen, grupos educacionais como CENPEC e “movimentos” como Todos pela Educação são
alguns dos exemplos mais explícitos.

Tal percepção nos conduz a uma perspectiva de currículo amparada em Sacristán (2008) em que se configura como a
expressão do equilíbrio de interesses e forças que gravitam sobre o sistema educativo num dado momento. Considera
que o currículo, em seu conteúdo e nas formas através das quais nos apresenta e se apresenta aos professores e
alunos, é uma opção historicamente configurada que se sedimentou dentro de uma determinada trama cultural,
política, social e escolar.

De par com essa ideia, Apple (1999) argumenta que o currículo nunca é apenas um conjunto neutro de
conhecimentos que, de algum modo, aparece nos textos e nas salas de aula de uma nação. É sempre parte de uma
tradição seletiva, da seleção de alguém, da visão de algum grupo do conhecimento legítimo. Para ele, o currículo é
produto das tensões, conflitos e compromissos culturais, políticos e econômicos que organizam e desorganizam um
povo. (...) a decisão de definir o conhecimento de determinados grupos como o mais legítimo, como conhecimento
oficial, enquanto o conhecimento de outros grupos raramente consegue ver a luz do dia, revela algo de extremamente
importante sobre quem tem o poder na sociedade.

Nessa perspectiva de currículo, como um lugar de disputa e relações de poder, e percebendo a participação desses
grupos no direcionamento da BNCC, o documento posto em análise revela a conservação e reprodução das
estruturas sociais de poder. Desse modo, pautar uma efetiva educação para as relações étnico-raciais que questiona
a meritocracia e a desigualdade torna-se dissonante com sua concepção de sociedade e educação, uma vez que esse
sistema lucra contínua e reiteradamente com racialização e etnização para exploração da força de trabalho.

Em nossa compreensão, a educação pode se configurar como um espaço de tentativa de superação do racismo, do
preconceito e da discriminação. Desse modo, se mostra como possibilidade de deslocamento das estruturas vigentes
tanto nas relações raciais quanto na organização de classes, uma vez que os negros compõem a grande maioria da
classe trabalhadora superexplorada. Pensar desse modo indica uma das principais dificuldades na formulação e
implementação das políticas públicas de ações afirmativas para essa população específica em todas as áreas,
principalmente na educação que se configura como um instrumento crucial de organização da luta contra o racismo.

Por pensar a importante função da educação e considerar a BNCC como uma ação de política pública analisamos as
sequências discursivas que tratam das relações étnico-raciais no texto. Como primeira análise, observamos que a
temática é pouco mencionada e tratada ao longo das suas 652 páginas do documento, ressaltamos no tópico
“Estrutura dos componentes da área no Ensino Fundamental”, nada é comentado sobre a necessidade de trabalho
com os conteúdos relacionados às relações étnico-raciais e nem com os valores civilizatórios dos povos
afro-brasileiro, africanos e indígenas.

Ao longo do documento, encontramos apenas oito sequências discursivas que abordam a temática, vale destacar que
a maioria são citações que não desenvolvem o significado, a importância desse trabalho e os direcionamentos
curriculares necessários para desenvolver uma educação para as relações étnico-raciais. Desse modo, nos
questionamos: Por que a BNCC não aborda orientações específicas e aprofundadas de combate ao racismo, à
discriminação e ao preconceito Essa pergunta não possui resposta casual, pois o silêncio traz consigo algo que
significa, inscrevendo-o em uma dada formação discursiva e que reflete posicionamentos de uma determinada
ideologia. A opção por não obter de forma adequada orientações específicas e condizentes com as determinações
legais previstas nas leis nº 10.639/03 e nº 11.645/08, trata-se de uma escolha condizente com a estruturação e
fortalecimento do racismo na sociedade brasileira, evidenciando a marginalização histórica das populações negra e
indígena nas políticas públicas.
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Das poucas sequências que encontramos no texto trazemos o primeiro recorte para o debate, integrado aos
“Princípios da base nacional comum curricular e direitos de aprendizagem e desenvolvimento”, no eixo “A BNCC e as
modalidades da educação básica”:

SD01: A Educação para as Relações Étnico-Raciais, prevista no art. 26A da Lei nº
9.394/1996 (LDB), objetiva a ampliação de conhecimentos acerca da educação para as
relações étnico-raciais e, consequentemente, para a eliminação do racismo e do
etnocentrismo no ambiente escolar e na sociedade brasileira. O estudo de História e
Cultura Afro-Brasileira e Indígena (Leis nº 10.639/2003 e nº 11.645/2008) é ministrado no
âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de
literatura e história brasileiras, em todas as etapas da Educação Básica, compreendendo a
história e a cultura que caracterizam a formação da população brasileira (p.37).

Desse modo, cabe destacar que a educação para as relações étnico-raciais não se trata de uma modalidade da
educação básica, mas de propor uma nova organização curricular a partir da produção de conhecimento africano,
afro-brasileiro e indígena desconsiderando o etnocentrismo europeu e marginalização dos diversos povos que
compõem a nação brasileira. Outra questão que vale ressaltar, é que não se trata de uma ampliação de conhecimento
conforme destacado na SD01, trazendo um entendimento de uma perspectiva adicional ou apêndice como essa
construção discursiva pode indicar, mas de um conhecimento necessário e fundante que descoloniza os currículos e,
dessa forma, contribui para uma sociedade antirracista, justa e igualitária.

Nos tópicos “Etapa da educação infantil”, na sequência discursiva 02, e “A relação da BNCC com as diretrizes
curriculares da educação infantil”, na sequência discursiva 03, que teorizam sobre a etapa da Educação Infantil,
observamos que as relações étnico-raciais foram citadas a partir do princípio de combate ao preconceito e
discriminação culturais e da orientação sobre a necessidade dos projetos educacionais incluírem em seus currículos
da educação infantil a diversidade.

SD02: Conforme já anunciado nas DCNEI, esse trabalho deve se pautar pela constante
reflexão e intervenção, por parte do/a professor/a, no combate ao preconceito e às
discriminações culturais, de gênero, étnico-raciais, de classe social (p. 56).

SD03: Centralidade das crianças–A atitude de acolhimento das singularidades dos bebês e
das crianças e a criação de espaço para a constituição de culturas infantis definem a
centralidade da criança. As diversidades culturais, sociais, etárias, étnico-raciais,
econômicas e políticas de suas famílias e comunidades, presentes em sua vida, precisam
ser contempladas nos projetos educacionais (DCNEI, Art.4) (p.59)

No tópico “A estrutura do componente na educação básica (ensino médio)”, especificamente no subitem “História
fundamentos do componente”, bem como no tópico “A área das ciências humanas no ensino médio” as relações
étnico-raciais são apresentadas a partir do princípio do respeito às singularidades étnico-raciais e dentro do
estranhamento as diversas formas de desigualdade.

SD04: O estudo da História contribui para os processos formativos de crianças,
adolescentes, jovens e adultos inseridos na Educação Básica ao ampliar suas vivências e
significados sociais com reflexões sobre os nexos históricos que os constituem. Esse
estudo favorecerá o exercício da cidadania na medida em que, comprometido com o
caráter complexo e plural desses nexos, estimule e promova o respeito às singularidades
étnico-raciais e culturais, e à liberdade de pensamento, de ação, de credo religioso, e de
opções políticas (p.155)

SD05:(a) a desnaturalização da cultura e da organização social e, em decorrência, a
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sensibilização e o estranhamento com diversas formas de desigualdade (socioeconômica,
racial, de gênero) e identidades (culturais, religiosas, étnico-raciais, geográficas)(p. 628)

Apesar de aparecer em alguns momentos a temática das relações étnico-raciais e do mesmo modo outras identidades
marginalizadas, enfatizamos que estas não podem somente ser citadas na BNCC com algumas indicações
contemplando poucos princípios como acontece nas SD 02,03, 04,05; pois são resultados de contexto de excludentes
e desse modo necessitam ser teorizadas e demonstradas em direcionamentos obrigatórios de inserção nos currículos.

Nos “Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de educação física para os anos finais do ensino fundamental” e
no tópico “As unidades curriculares da sociologia para o ensino médio” as relações étnico-raciais também apareceram,
conforme sequências discursivas 06, 07 e 08:

SD006: Enfrentar, com autonomia, situações de injustiça e preconceito geradas e/ou
presentes no contexto das lutas e produzir alternativas para sua superação, com especial
atenção às questões étnico-raciais e indígenas.[DCH] (p. 389)

SD07: Identificar, compreender e recriar coletivamente os valores atribuídos às danças de
salão e de rua, com especial atenção às questões étnico-raciais e indígenas (p. 391)

SD08: Identificar como marcadores sociais as dimensões étnico-raciais, religiosa, regional,
entre outras (p.648)

Observamos nas regularidades discursivas das sequências que as relações étnico-raciais fazem parte dos objetivos
para o desenvolvimento da educação física e da sociologia, mas não compõem os objetivos para outras áreas,
principalmente, de linguagens e matemática, nas etapas do Ensino Fundamental Anos Finais e do Ensino Médio.
Tratando a questão de maneira restrita e recortada demonstrando uma superficialidade e não uma abordagem que
contemple todo o currículo. Essas negligências pressupõem pouca consideração aos temas referentes às relações
étnico-raciais na construção desse documento orientador das escolas brasileiras.

Assim, mencionar as relações étnico-raciais de maneira pontual nesse documento que objetiva ser referência
curricular para o país, significa não assumir o compromisso de combate ao racismo e construção de uma educação
igualitária. Devemos enfatizar que o tratamento de não considerar ou considerar de forma precária também se trata de
uma política, que deve ser problematizada e desconstruída, o Estado brasileiro historicamente se valeu da omissão na
reprodução das desigualdades e do racismo, desse modo a BNCC deveria propor de modo explícito os
direcionamentos previstos para uma educação para as relações étnico-raciais.

Considerações finais

As discussões sobre a necessidade de políticas públicas para população negra sempre foram alvo de muitos conflitos
por parte de pesquisadores/as e da população brasileira em geral, devido à justificativa de que a adoção de políticas
universalistas são suficientes para abranger toda e qualquer população. Desse modo, ao longo tempo o abismo entre
brancos, negros e indígenas, principalmente na educação, aumentou o que demanda do Estado brasileiro propostas e
ações de políticas públicas que contemplem essas populações discriminadas.

Nesse sentido, a BNCC se constitui como uma ação de política pública educacional que diante das aprovações das
Leis 10.639/03 e 11.645/08 deveria pautar a construção de um currículo que contemple o ensino da história e cultura
africana, afro-brasileira e indígena. Entretanto, a base não contempla as determinações previstas nas leis e nas
diretrizes curriculares para educação das relações étnico-raciais, pois observamos uma abordagem mínima e pouco
referenciada sobre a temática, além de compor a parte de modalidades de ensino quando deveria reordenar e
construir novas perspectivas curriculares. Isso nos traz as seguintes reflexões: “Que grupos sociais têm o poder de se
representar e quais podem apenas ser representados nos currículos Que grupos sociais e étnico/raciais têm sido
historicamente representados de forma estereotipada e distorcida” (GOMES, 2007; p.26). Tais questionamentos
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podem ser feitos depois de nossas conclusões e nos demonstram que a formatação/direcionamento curricular parte
da cultura dominante, pois, segundo Silva (2011, p. 147), o conhecimento corporificado no currículo carrega as marcas
indeléveis das relações sociais de poder, em suma, o currículo é território político.

Em síntese, negligenciar ou tratar as relações étnico-raciais de maneira pontual configura-se como mais um incentivo
a reprodução e legitimação de preconceitos e discriminações. Abordar uma educação antirracista nos currículos
significa uma ação afirmativa que ajude a reparar a exclusão cultural, histórica, política, social e econômica da
população negra e indígena, a fim de combater os efeitos cumulativos das discriminações ocorridas ao longo do
tempo.
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