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RESUMO 

Há sete anos a Lei 10.639/2003 é aprovada, tornando obrigatória a inclusão do “estudo da História da 
África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da 
sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política 
pertinentes à História do Brasil” nos currículos escolares. É uma mudança substancial que responde às 
lutas históricas do povo negro, negrita o papel sócio-histórico e econômico desse povo na construção 
da sociedade brasileira, contribui para a desconstrução de imagens negativas e fortalece sua identidade 
etnicorracial. Em 2007 nasce a Lei 5.497/2007, para normatização da implementação da Lei 10.639/03 
em Sergipe. Refletir sobre as políticas da Secretaria de Estado da Educação (SEED/SE) e seus reflexos 
no chão da escola, para garantir o que dispõe as leis em foco é o objetivo deste trabalho, uma vez que 
entendemos a escola como fórum privilegiado para construção de uma sociedade inclusiva. 
 
Palavras-chave: Lei 10.639/2003. Políticas de implementação. A Lei 5.497/2007: 
 

 La ley 10.639/2003 en la escuela: Una comprensión sobre el Estado del Sergipe 

RESUMEN  

Hay siete años la ley 10.639/2003 está aprobado, convertindo en obligatoria la inclusión del “estudio 
de la Historia de África y de los Africanos, la lucha de los negros en Brasil, la cultura negra brasileña 
y el negro en la formación de la sociedad nacional, rescatando la contribución del pueblo negro en los 
ámbitos social, económico, y político relevante para la historia de Brasil” en los programas escolares.  
Es un cambio sustancial que responda a las luchas históricas del pueblo negro, negrita el papel 
histórico-social y económico de estas personas en la construcción de la sociedad brasileña,    
contribuye a la deconstrucción de imágenes negativas  y refuerza su identidad etnicorracial. En 2007 
he nacido la Ley 5.497/2007, para la normalización de la aplicación de la Ley 10.639/03 en Sergipe.   
Reflexionar sobre las políticas de la Secretaría de Educación del Estado (SEED/SE) y  sus reflexiones 
en el suelo de la escuela, para garantizar lo que dispuenen las leys en foco es el objetivo de este 
trabajo, una vez que comprendemos la escuela como foro privilegiado para construcción de uma 
sociedad inclusiva. 

Palabras-llave: Ley 10.639/2003, políticas de implementación, La ley 5.497/2007. 
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1 A LEI 10.639/2003: CONCEPÇÃO EM TERRA DE SONHO E SANGUE 

Em 01 de janeiro de 2003, Luís Inácio Lula da Silva diplomava-se presidente da 

República Federativa do Brasil – era o seu primeiro mandato, que encontraria continuidade a 

partir de 2007. Com a ascensão de Lula à presidência da república, o governo brasileiro:  

passou a redefinir o papel do Estado como propulsor das transformações sociais, 
reconhecendo as disparidades entre brancos e negros em nossa sociedade e 
as necessidades de intervir de forma positiva, assumindo o compromisso de 
eliminar as desigualdades raciais, dando importantes passos rumo à 
afirmação dos direitos humanos e fundamentais da população negra 
brasileira (BRASIL, 2005, p. 08). 

Diversas foram as ações de inclusão social engendradas durante este governo. Neste 

espaço, entretanto, nos limitaremos àquelas voltadas para assegurar os direitos da população 

negra, alvo, durante séculos, de todo tipo de exploração, violência, segregação – que tinham 

como objetivo negar a humanidade do povo africano e afro-descendente, extinguir sua 

consciência etnicorracial, sua memória cultural, seu pertencimento a um/a nação/povo que, 

mesmo diante de uma aceitação tímida da ciência, deu origem a toda humanidade, como nos 

lembra D’Ambrósio: “Os australopitecos [ancestrais do homo sapiens sapiens] surgiram 

acerca de 5 milhões de anos, perto de onde hoje é a Tanzânia, e se espalharam por todo 

planeta” (2002, p. 32). Portanto, todo ser humano é afro-descendente. 

É neste contexto, de tentativas de construção de uma sociedade equânime, que nasce, a 

09 de janeiro de 2003, a Lei 10.639 que, como afirma sua ementa “Altera a Lei no 9.394, de 

20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para 

incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e 

Cultura Afro-Brasileira", e dá outras providências.” 

Convém trazer à baila, entretanto, que a outorga da Lei não se dá no vazio; não é fruto 

de benevolência política ou de um milagre inexplicável aos olhos das ciências. Para bem da 

verdade, a Lei 10.639/2003 começa a ser desenhada no século XVI por negras e negros 

resistentes à condição de escravidão que lhes era imposta pelo poder político, econômico e 

religioso centralizador das decisões naquele período histórico. Esta afirmação parece 

encontrar ressonância em Carneiro (1996), ao afirmar que 

Os negros escravos em vários momentos se rebelaram contra o mundo da 
casa-grande. A fuga de escravos foi uma realidade constante durante toda a 
história do Brasil até 1888; os quilombos – aglomeração de escravos fugidos 
– são a maior evidência dessa forma de rebeldia. Alguns optavam pelo 
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suicídio ou então, com saudades da África, comiam terra até adoecerem. 
Certas manifestações culturais, como a congada e o batuque (chamada de 
dança diabólica pelo viajante europeu), eram maneiras de o negro fazer valer 
sua cultura. Mas o senhor branco sempre procurou calar pela violência essas 
vozes da África (p. 55). 

 

Tantas outras desvelações poderiam, aqui, ser evidenciadas, mas fugiriam ao propósito 

do texto. No entanto, como tentamos resgatar as lutas/resistências do povo africano e afro-

brasileiro, consideramos digno de registro, neste espaço, o poder de aglutinação, de 

organização e de politização engenhados por Zumbi, certamente o maior personagem nas 

contendas históricas efetivadas pelos escravos – e que atua, na contemporaneidade, como 

elemento de inspiração e nutrição às lutas dos afro-brasileiros. 

Segundo Santos (1991, p. 37), “Foi Zumbi dos Palmares um caso extremo de 

resistência ao sistema”, que o compara aos grandes generais da História, tais como Ciro, 

Alexandre, Aníbal, Sundiata Keita, Napoleão e outros personagens históricos heroicizados 

pelo seu povo. 

Zumbi diferiu, entretanto, de muitos desses campeões da guerra numa coisa: 
não combateu para conquistar territórios ou glórias. Foi, no entanto, um 
guerreiro implacável, incapaz de hesitar diante do sangue e do fogo. Desde 
que se sentou no trono que fora de Ganga Zumba, na praça central da Cerca 
Real do Macaco, seu corpo pequeno e magro se transformou numa flecha 
apontada para o coração do mundo escravista. Ele transformou o povo 
inteiro de palmares – quase trinta mil pessoas – num arco retesado (ibidem, 
p. 37). 

Evidencia-se, entretanto, o grau de resistência sempre presente nos grupos negros 

durante todo o período de escravização – e também fora dele. Ainda que as condições 

geográficas e de comunicação representassem obstáculos de difícil transposição, negros e 

negras se mantiveram na vanguarda de lutas que objetivavam a conquista da liberdade, o 

resgate da dignidade, o direito de reconhecimento de sua condição humana. 

É com esse entendimento que se organizam os movimentos negros Brasil afora. E isto 

não ocorre apenas na década de 70 do último século, como propagam alguns. As citações 

anteriores, em nossa compreensão, representam provas irrefutáveis de organização da 

comunidade negra no território nacional, sempre objetivando inserir-se, em condições de 

igualdade, em uma sociedade que, até o momento presente, preserva um apartheid social 

velado por um mito de democracia racial de fácil desconstrução. Evidência disso são 
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encontradas nas pesquisas realizadas por organismos como o Instituto Data Folha (1995), a 

Fundação Perseu Abramo (2003) ou os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE). 

Domingues (2007, p. 103) descreve uma trajetória de organização do povo negro digna 

de registro: 

Em São Paulo, apareceram o Clube 13 de Maio dos Homens Pretos (1902), o 
Centro Literário dos Homens de Cor (1903), a Sociedade Propugnadora 13 
de Maio (1906), o Centro Cultural Henrique Dias (1908), a Sociedade União 
Cívica dos Homens de Cor (1915), a Associação Protetora dos Brasileiros 
Pretos (1917); no Rio de Janeiro, o Centro da Federação dos Homens de 
Cor; em Pelotas/RG, a Sociedade Progresso da Raça Africana (1891); em 
Lages/SC, o Centro Cívico Cruz e Souza (1918). Em São Paulo, a 
agremiação negra mais antiga desse período foi o Clube 28 de Setembro, 
constituído em 1897. As maiores delas foram o Grupo Dramático e 
Recreativo Kosmos e o Centro Cívico Palmares, fundados em 1908 e 1926, 
respectivamente. 

 

De cunho assistencialista, cultural e/ou recreativoiii (mas sempre de resistência), as 

agremiações, associações ou agrupamentos reuniam um número significativo de negros e 

negras que buscavam, coletivamente, empoderar suas reivindicações e/ou assegurar a 

manifestação da cultura de seus ascendentes, o que lhes garantia um pertencimento étnico, 

uma estruturação de identidade, um lugar, como sujeito, em um status quo gerador de 

exclusão. 

Simultaneamente às agremiações e associações, surge a chamada imprensa negra, 

“jornais publicados por negros e elaborados para tratar de suas questões”, de acordo com 

Domingues (2007, p. 107). Mais um instrumento de fortalecimento do discurso, denúncia da 

violência e estruturação da luta. 

Domingues, referindo-se ao fim do regime monárquico e a instauração da República, 

nos lembra ainda que “O novo sistema político, entretanto, não assegurou profícuos ganhos 

materiais ou simbólicos para a população negra” (ibidem, 102). Ao contrário, esta população 

foi posta à margem da sociedade, se é que, ao longo dos séculos XVI a XIX, neste 

espaço/tempo, ela alguma vez foi vista como sujeito social. 

Na década de 70, do século XX, exatamente em 1978, coroando, talvez, as longas lutas 

de homens e mulheres negros/as (e de não-negros/as defensores de uma sociedade justa e 
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inclusiva) nasce o Movimento Unificado Contra a Discriminação Racial. Em 1979 acontece 

o primeiro congresso organizado por este movimento, nele se faziam presentes delegados dos 

estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Espírito 

Santo. É exatamente neste congresso que o movimento passa a se denominar Movimento 

Negro Unificado (MNU), com o objetivo óbvio de se unificar as lutas contra o racismo no 

Brasil. E nessa luta se evidencia a importância da educação na agenda do Movimento, como 

aponta Domingues (2007, p. 33), ao afirmar que: “Contudo, a principal bandeira desfraldada pelo 

MNU e pelo conjunto do movimento negro brasileiro foi a da inclusão de conteúdos 

programáticos referentes à história da África e da cultura afro-brasileira nos currículos das 

escolas”.  

A Constituição Federal de 1988 é outro marco digno de nota no que tange à 

convergência das conquistas sociais alcançadas pelos movimentos sindicais e sociais 

brasileiros. Com o fim da ditadura militar e a euforia ampla, geral e irrestrita conjugadas no 

Movimento Diretas Já, estudantes, negros/as, mulheres, gays e outros movimentos 

minorizados social, econômica e muitas vezes culturalmente vislumbram a possibilidade de 

ressignificação do Estado brasileiro e de implementação de novas relações sociais pautadas no 

respeito, na solidariedade e na igualdade entre os humanos. 

Santos & Machado, citando Silvério, acrescenta que: 

A ampliação da liberdade, para grupos socialmente excluídos, passa 
necessariamente pela identificação, por um lado, dos fatores sociais que são 
geradores e ou causadores da forma de exclusão e, por outro lado, pela 
identificação dos tipos de ações concretas e quais instituições sociais podem 
atuar de forma que se impeça sua reprodução. Uma das principais 
instituições sociais, considerada por muitos a instituição-chave das 
sociedades democráticas, é a escola, que sempre aparece como a que é capaz 
de preparar cidadãos e cidadãs para o convívio social (2008, p. 96). 

 

É como conseqüência destas conquistas – cuja culminância ainda não se vislumbra – 

que, com aquiescência de um Estado que se propõe democrático, nasce a Lei 10.639/2003. 

Seu artigo inicial ratifica a tese de Domingues (2007) ao afirmar que “a educação sempre 

esteve presente na agenda desse movimento [Negro], sendo concebida como um recurso de 

importância capital para combater o racismo e garantir a integração do negro na 

sociedade.” (p. 25). Senão vejamos: 
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Art. 1° A Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar 
acrescida dos seguintes arts. 26-A, 79-A e 79-B: 
"Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e 
particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-
Brasileira. 
§ 1° O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o 
estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a 
cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, 
resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e 
política pertinentes à História do Brasil. 
§ 2° Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão 
ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de 
Educação Artística e de Literatura e História brasileiras. 
 

Outras ações se somaram à implementação da Lei, antes mencionada, pelo governo 

federal. A criação da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial 

(SEPPIR), em 21 de março de 2003, representa uma estratégia de importância 

incomensurável, em nossa ótica, porque institui um organismo capaz de convergir e eclodir os 

anseios históricos da comunidade negra brasileira. 

Nesta mesma data, o governo brasileiro institui a Política Nacional de promoção da 

Igualdade Racial. Tais ações possibilitaram a elaboração de diversas ações/projetos e 

publicações imprescindíveis à construção de um pensamento nacional, a uma política de 

formação continuada, à uma formação de referenciais bibliográficos articulados com o 

movimento negro, à efetivação, no chão da escola, do que preconiza a Lei 10.639/2003. 

 

2 A LEI 5.497/2007: UMA FILHA SERGIPANA (LEGÍTIMA) DA 10.639/2003 

Em 23 de dezembro de 2004, a deputada estadual Ana Lúcia, do Partido dos 

Trabalhadores (PT/SE), consegue a aprovação da Lei 5.497/20041, que como consta na 

ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade do Conselho Estadual de Educação estabelecer e 

normatizar as Diretrizes Operacionais, para a inclusão nos currículos da Educação Básica 

das Redes Pública e Particular do Estado de Sergipe o ensino obrigatório da temática 

“História e Cultura Afro-Brasileira e Africana”, conforme a Lei Federal 10.639 de 09 de 

janeiro de 2003 e dá outras providências. 
                                                           
1 A Lei 5.497/2004 é um instrumental extraordinário porque determina responsabilidades do Poder Público para 
sua efetivação. Discordamos, tão somente, do Art. 6º deste documento que estabelece feriado escolar no dia 20 
de novembro, Dia da Consciência Negra. Em nossa compreensão, esta é uma data para educadores/as e 
educandos/as efetivarem ações e reflexões no chão da escola (ou em seu entorno) objetivando fortalecer a luta 
popular. 
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O Art. 1º determina o prazo de 90 dias para que o Conselho Estadual de Educação 

(CEE) apresente as “Diretrizes Operacionais”, conforme ementa. O Art. 2º define “Diretrizes 

Operacionais”: “princípios e procedimentos que visam incluir no currículo escolar (...) a 

temática História e Cultura Afro-Brasileira”. O Art. 3º propõe que as “Diretrizes 

Operacionais” sejam tratadas enquanto componente curricular ou como conteúdo das 

disciplinas afins (história, literatura, português e Arte).  

O Art. 4º define ações do poder público 

para a garantia de: formação continuada dos profissionais da educação, 
prioritariamente os que estão em exercício da docência na Rede Pública, 
aquisição de acervo bibliográfico, elaboração, incentivo e publicação de 
pesquisas e estudos sobre a temática, definição dos conteúdos, carga horária 
e metodologia (seminários, simpósios, palestras aulas expositivas e outras). 

 

No quinto artigo é definida a instituição de uma “Comissão Estadual Permanente de 

Acompanhamento e Implementação das ‘Diretrizes Operacionais’, visando subsidiar as 

escolas (...)”. O parágrafo único deste artigo estabelece a composição da Comissão. 

Instrumentos, responsabilidades e possíveis formas de caminhar são apresentados pela 

lei ordinária, mas o que, em verdade, tem se efetivado, enquanto política para cumprimento 

dos dispositivos legais (Lei Federal 10,639/2003 e Lei Estadual 5.497/2004) com a finalidade 

de legar amparo às escolas? 

 

3 MARCAS TÍMIDAS NA AREIA 

Em 2008, a Diretoria de Educação de Aracaju (DEA), instituição responsável pelo 

acompanhamento das escolas públicas estaduais localizadas na capital, organizou dois 

Encontros de Cidadania Ativa. O primeiro teve como tema gerador Múltiplos Olhares Sobre 

a Lei 10.639/2003. Para implementar as discussões, foram convidados professores da 

Universidade Federal de Sergipe (UFS) e da Rede Pública Estadual, o deputado federal e 

professor Iran Barbosa, um artista popular e uma estudante da Escola Estadual Professor 

Benedito Oliveira – na oportunidade esta unidade de ensino desenvolvia um projeto de 

resgate e valorização da Negritude: SENTIREIS (Sentir para Transformar e Resistir para 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 

8 

 

8 

Erradicar as Injustiças Sociais). O segundo Encontro de Cidadania Ativa aconteceu no 

mesmo ano, desta feita o eixo temático foi Múltiplos Olhares Sobre Religiões de Matriz 

Africana. 

Os dois eventos tiveram como público-alvo gestores e professores da Rede Pública 

Estadual. Entretanto, a Diretoria de educação não implanta política pública. Sua função 

limita-se à implementação de projetos e programas emanados da Secretaria de Estado da 

Educação (SEED). Ou seja, cabe às diretorias fazer chegar ao chão da escola as políticas 

definidas pelo governo, bem como apoiar as unidades de ensino para que tais políticas 

ocorram segundo seu planejamento e finalidade. 

Gomes (2003) sublinha que 

O atual contexto de implementação da Lei 10.639 é um momento propício 
para a introdução no campo da formação de professores, quer seja inicial ou 
em serviço, de estudos e leituras sobre a relação corpo, cultura e identidade 
negra. O desafio está colocado. Resta agora entendermos que mais do que 
um desafio, a discussão sobre raça negra e educação, nos seus múltiplos 
desdobramentos, é um dever dos educadores e educadoras e também 
daqueles responsáveis pela condução dos processos de formação docente. 

 

E esta é nossa angústia e inquietação. Não conseguimos visualizar ações efetivas 

deliberadas pelo governo do estado, via Secretaria de Estado da Educação, voltadas para o 

fortalecimento das relações étnico-raciais e, mais especificamente, para a garantia da 

efetivação das legislações vigentes (e em foco). 

O Plano de Desenvolvimento da Educação de Sergipe (PDE/SE) define seis diretrizes 

para “Garantir (...) o desenvolvimento [da educação] e a inclusão social (SERGIPE, s/d, p. 

07). A primeira destas diretrizes enuncia a “Inclusão pela Educação” e traz, no seu quarto 

tópico a criação/definição de “Programas de Educação para a Diversidade e cidadania”, cujo 

objetivo é: “Articular o conjunto de propostas, projetos e atividades destinadas à educação 

escolar indígena, quilombola, ambiental, do campo e questões da diversidade étnico-racial, de 

gênero, sexual, geracional, regional e cultural” (SERGIPE, s/d, p. 28). 

Indubitavelmente trata-se de proposta de amplo alcance e de dispersão considerável. 

Mas esta não é a questão que nos inquieta, visto que apostamos na ousadia como elemento 

propulsor e indispensável à elaboração do novo, do mundo novo. No conjunto de estratégias 

propostas (e são sete!) para a efetivação daquele objetivo reside “Implementar a Lei nº 
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10.639/2003 nas unidades escolares de ensino da rede, visando a inserção da temática 

História da África e Cultura Afrobrasileira nos currículos” (ibidem, s/d, p. 29) – e é 

exatamente aqui que habita nossas preocupações. 

O PDE, como indica o documento, em sua apresentação, representa “um novo projeto 

para a Educação de Sergipe”. Apesar da inexistência de data de publicação, a lógica nos 

informa que o Plano de Desenvolvimento da Educação  destina-se aos quatro anos de governo 

do senhor Marcelo Déda Chagas, governador do Estado de Sergipe. E o que, de concreto, 

eficaz e contínuo tem sido efetivado no chão da escola para o alcance da meta proposta pelo 

próprio governo, tendo como apoio e suporte políticas oriundas da Secretaria de Estado da 

Educação? 

Temos conhecimento do Núcleo da Educação da Diversidade e Cidadania (NEDIC), 

vinculado ao Departamento de Educação (DED), que acumularia, dentre outras, funções 

relativas a Meio Ambiente e aquelas referentes à concretização da Lei 10.639/2003 – aliás, 

esta responsabilização está estabelecida no corpo do PDE (p. 29); assim como do empenho 

dos técnicos deste núcleo. Entretanto, como a diversidade destas ações tem, em verdade, 

fortalecido o currículo da escola? Como as intenções propostas no PDE têm colaborado para 

ressignificação das relações interraciais nas unidades de ensino? Quais objetivos (atitudinais, 

conceituais e procedimentais) têm consubstanciado o fazer pedagógico de professores e 

professoras? Em suma: Até que ponto as legislações (10.639/2003 e 5.497/2004) – e leis 

precisam de cumprimento! – têm ganhado corpo no espaço escolar? 

Fazendo justiça aos técnicos do NEDIC, destacamos a realização de cursos, fóruns e 

encontros que acontecem com alguma periodicidade, em algumas cidades do estado. Não 

percebemos, todavia, os reflexos de tais ações no chão da escola, de forma ampliada. Exceção 

feita ao projeto SENTIREIS (da Escola Estadual Professor Benedito Oliveira) – que se 

encontra arquivado, e que é anterior a tais ações – o projeto Um Quê de Negritude, do 

Colégio Estadual Atheneu Sergipense, e o projeto Alma Africana que vem nascendo no 

Colégio Estadual John Kennedy, e outros de pouca divulgação. 

Normalmente, as ações são feitas pontualmente: São apenas comemorativas, realizadas 

em dias anteriores a 20 de novembro, visto que nesta data as escolas não funcionam. Como, 

então, pensar construção de relações interétnicas respeitosas, tendo a escola como 
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protagonista, diante de tal cenário? Talvez, a resposta situe-se no fragmento de Santomé, 

citado por Lima (2009, p.13), transcrito abaixo: 

Uma política educacional antidiscriminatória não pode reduzir-se a uma 
série de lições ou unidades didáticas isoladas destinadas ao estudo dessa 
problemática. Não podemos dedicar apenas um dia por ano à luta contra os 
preconceitos raciais e à marginalização. Um currículo democrático e 
respeitador de todas as culturas é aquele no qual estão presentes estas 
problemáticas durante todo o curso escolar, todos os dias, em todas as tarefas 
acadêmicas e em todos os recursos didáticos.  

 

Com a palavra a Secretaria de Estado da Educação do Estado de Sergipe. 

 

4 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

Em nosso entendimento, o êxito de políticas públicas, notadamente quando estas 

englobam a ação educativa, exige para si a participação respeitosa, dinâmica, efetiva e 

continuada dos atores sociais que legam à escola existência. Educadores/as e educandos/as 

precisam (e devem!) protagonizar projetos/programas/estratégias/atividades cuja finalidade é 

a garantia da tão propalada (e já desgastada) educação de qualidade – em nossa preferência: 

educação de qualidade social. 

D’outra sorte, o Estado não pode (e nem deve!) abrir mão de uma política séria de 

formação continuada, a qual – sublinhamos! – nasce na escola e a esta retorna criando um 

círculo de empoderamento capaz de transformar um status quo viciado, desgastado e surdo 

aos reclames sociais. Não se faz projetos para as escolas ou para os/as professores/as ou para 

os/as estudantes. Projetos e programas são pensados, elaborados, concretizados e avaliados 

(avaliação que se desdobra ao longo de todas as etapas) com os atores sociais que garantem à 

escola a condição de ser. 

E mais: A esperança emana do/a esperançoso/a. N’outras palavras: Aquele/a que 

defende o que não acredita não apenas trai a si mesmo; mais que isso: amputa a possibilidade 

de conceber uma onda de esperançosos/as, porque não somente a boca emite mensagem, mas 

o corpo inteiro. Portanto, políticas de empoderamento dos dispositivos legais previstos nas 

Leis 10.396/2003 e 5.497/2204 requerem a presença do Movimento Negro, em todas as suas 

fases – concepção, elaboração, concretização e avaliação contínua. Atitudes que não 
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conseguem enxergar nos movimentos sociais protagonistas indispensáveis à construção de 

uma sociedade equânime ou peca pela ignorância ou pela demagogia. 

E apenas para fechar o texto. Parece, pensamos, não haver controvérsias no que se 

refere ao cenário social no qual vivemos: violento, marginalizante (por isso excludente), 

preconceituoso, racista. Este perfil se retrata na escola, porque esta não é uma entidade 

alienígena, isenta, por conseguinte, das delícias e das dores sociais. Somos cônscios que a 

escola, sozinha, não tem forças para transformar uma realidade historicamente arquitetada 

para classificar, mas estamos cientes, também, que o espaço escolar é um ambiente 

imprescindível à elaboração de uma nova ordem, onde caibam todos, onde todos tenham voz, 

onde o papel de sujeito é uma conquista de todos os/as humanos/as.  
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iii A Lei 5.497/2004 é um instrumental extraordinário porque determina responsabilidades do Poder Público para sua 
efetivação. Discordamos, tão somente, do Art. 6º deste documento que estabelece feriado escolar no dia 20 de novembro, Dia 
da Consciência Negra. Em nossa compreensão, esta é uma data para educadores/as e educandos/as efetivarem ações e 
reflexões no chão da escola (ou em seu entorno) objetivando fortalecer a luta popular. 
 


