
 

Artigo sobre a palestra da Professora Rosa Margarida Carvalho Rocha 

 

 

 

Dia, 29/09/2011, no sétimo andar da Prefeitura Municipal de Ipatinga-MG, participei 

de uma palestra muito edificante com a Professora Mestre em Educação Rosa Margarida 

de Carvalho Rocha. Ela ministrou sobre dois temas: o primeiro, no período da manhã, foi: 

“Efetivação da lei 10.639/93 no cotidiano escolar: Pensando em plano de ação”; à tarde: 

“Pressupostos para o ensino da História da África: equívocos e possibilidades”. 

Essa atividade faz parte de uma, dentre outras, ações do Comitê da Diversidade 

Étnico-racial junto à secretaria municipal de Educação de Ipatinga. 

A professora iniciou propondo uma dinâmica do olhar. Pediu que observássemos 

cada detalhe, um de cada vez, da pessoa que estava ao nosso lado. É claro que, naquele 

momento, nos prendemos aos detalhes estéticos, os traços fenótipos de cada um de nós, 

cabelos, cor de pele, nariz, “bunda” etc. A partir de então a ponderação acerca das nossas 

diferenças físicas, de como moramos num país em que somos todos diferentes uns dos 

outros e que não faz sentido tratar a todos de forma igualitária, pois, aí sim, estaremos 

compactuando com a política da discriminação. 

Rosa Margarida focou a palestra na lei 10.639/03 

(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.639.htm), dizendo que é necessário e 

urgente ampliar o foco de visão desta lei. Pois ela veio modificar o artigo 26A da LDB: 

 

“Art. 26º. Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base 
nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento 
escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da 
sociedade, da cultura, da economia e da clientela. 

§ 1º. Os currículos a que se refere o caput devem abranger, obrigatoriamente, o 
estudo da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e 
natural e da realidade social e política, especialmente do Brasil. 

§ 2º. O ensino da arte constituirá componente curricular obrigatório, nos diversos 
níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos 
alunos. § 3º. A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é 
componente curricular da Educação Básica, ajustando-se às faixas etárias e às 
condições da população escolar, sendo facultativa nos cursos noturnos. 

§ 4º. O ensino da História do Brasil levará em conta as contribuições das 
diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das 
matrizes indígena, africana e européia. 

§ 5º. Na  parte diversificada do currículo será incluído, obrigatoriamente, a partir 
da quinta série, o ensino de pelo menos uma língua estrangeira moderna, cuja escolha 
ficará a cargo da comunidade escolar, dentro das possibilidades da instituição.” 

 

A professora deu continuidade alertando sobre a importância de rever os nossos  

paradigmas, pois quem não estiver “antenada” está fora da visão  mundial. 

Achei interessante da abordagem da mestra sobre a questão da sustentabilidade 

planetária. Ela traçou um paralelo com essa idéia também, cuidar do planeta não é só 

deixar de usar sacolas de plástico e conservar árvores, nossas atitudes devem ir além, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.639.htm


melhorar o tratamento com o outro e tratar as diferenças existentes no Brasil como parte 

dessa coletânea de atitudes de sustentabilidade. 

Não temos escolhas, temos que mudar nossa maneira de pensar e de agir, romper 

com os nossos preconceitos raciais.  

Segue abaixo minhas anotações das falas da professora e, também, algumas 

reproduções de seus slides. 

“O Brasil assumiu que é racista e preconceituoso. Ele assinou um documento 

em que o país não pode ser preconceituoso. È fato, temos 52% de população negra 

no Brasil. Estes, permanecem excluídos do processo produtivo, estão em situação 

de exploração e de inferioridade em relação aos outros povos. 

Os índices de emprego mostram que os negros estão, infelizmente, ainda, fora 

do mercado de trabalho (dados estatísticos mostram esse quadro).” 

Se o racismo é assunto da sociedade, então, é assunto escolar, não podemos mais 

aceitar que profissionais da educação digam que isso não é matéria do currículo. 

A professora, enfaticamente, lança as perguntas como desafio ao público:  

“A história da áfrica é contada nos livros didáticos? Ela chama atenção aos 

equívocos ideológicos contidos nas histórias. E continua com as perguntas:  

“Porque a África se tornou um continente empobrecido?”  

A escola discrimina quando ela nega a história de como os negros chegaram 

ao Brasil. 

Só a abolição da escravatura e 20 de novembro são datas trabalhadas. Como 

se tivesse o dia marcado para mostrar como “não somos tão preconceituosos 

assim”. 

Ela continua, os negros foram escravizados, foram explorados. 

O papel da escola é saber agir didaticamente e de transformar as diferenças. Tendo 

em sua pedagogia uma prática antirracista, 

Precisamos resgatar a história dos afro-brasileiros. Estudar o século XIX.  

A professora fala pra sairmos dos “achismos”, e sim, nos fundamentar, estudar para 

que não continuemos com discursos negativos em relação ao negro. Estudando, 

buscaremos referenciais para a construção de novas práticas pedagógicas. 

Ela ainda acrescenta que, institucionalmente, a história dos negros africanos foi 

colocada para debaixo do tapete.  

Educação do século XXI. Pedagogia da diferença.  Como fazer? Interlocução 

com os elementos essenciais para construção da prática pedagógica. 

 A escola passa por algumas fases para implementação da lei 10.639/03: 

1- Fase da invisibilidade (não é assunto para escola, não se “toca” no 

assunto; como se os negros não existissem, como os indígenas não existem, 

como não existissem diferenças na escola); 

2- Negação (tá bem, existe diferença, mas não quero abordar esse 

assunto, senão pode aparecer racismo); 

3- Fase do reconhecimento (trabalham-se alguns projetos) 

4- Fase do avanço (o professor reconhece que não sabe fazer, mas 

procura se fundamentar pra fazer isso). 

História da África no currículo escolar. Como trabalhar o conteúdo da África? 

Desconstruir o imaginário: desconstruir os estereótipos. Que África é essa? 



O que tem de ligação de África e Brasil? Entender o Brasil, a negrada construiu 

também a história brasileira, não hierarquizar os papéis. 

Reconhecer e valorizar os povos africanos como protagonistas da nossa 

história. 

É possível introduzir a lei de qualquer jeito na escola? 

“PRIMEIRO MOMENTO: DIAGNÓSTICO: Construir um projeto coletivo na escola. 

Implantado coletivamente, o primeiro momento é o diagnóstico. O que minha escola 

contempla? Negros e indígenas? Tem mulçumanos, o que estou fazendo contempla os 

grupos sociais todos? 

No currículo, nas produções literárias?  

SEGUNDO MOMENTO: PROBLEMATIZAÇÃO quais ações estão construídos 

para fazer, tem bonecas negras na brinquedoteca?  

TERCEIRO MOMENTO: IMPLANTAÇÃO 

Professores tem que conversar, fundamentar-se teoricamente, sair do 

“achismo”. Construir um trabalho efetivamente ultrapassando o senso comum. 

O trabalho não pode ser feito esporádico, construindo projetos aleatórios. 

QUARTO MOMENTO: CONSOLIDAÇÃO dar consistência a pratica pedagógica, 

fortalecer as ações.  

QUINTO MOMENTO: AVALIAÇÃO 

Redimensionar o caminho, medir resultados, corrigir rumos, aperfeiçoar ações. 

Avaliar os erros, mas também acertos. 

AÇÕES INICIAIS E PRIORITÁRIAS 

1) Analisar o currículo e o planos de trabalho docente pensando a 

inserção e aplicação da LEI 10.639/03 nas diversas disciplinas. 

2) Prover a biblioteca escolar, a videoteca e a brinquedoteca com acervo 

atualizado sobre o tema étnico-racial. 

3) Criar estratégias para a efetivação de um trabalho coletivo (primeiro 

conscientizar os professores, existe uma transformação no artigo 26ª que nós 

professores temos que atender a ele, e levar ao conhecimento deles, não é bondade 

é cumprir uma necessidade de trabalhar políticas afirmativas de um grupo que ficou 

a margem das políticas da discriminação racial: conscientização, sensibilização e 

mobilização. Romper coma as resistências. 

4)  Fazer um levantamento na comunidade de atuação da escola, 

elencando as manifestações culturais afrobrasileiras presentes na comunidade, 

partilhar com essa comunidade. 

5) Inserir, no regimento escolar, os critérios, pedagogicamente pensados 

para enfrentamento de situações de discriminação e racismo que venham ocorrer 

no ambiente escolar que deverão ser tomadas pela direção da escola. (casos que 

são levados a justiça, quais são as atitudes que foram tomadas (didática e 

pedagógicas) em relação a situação de discriminação e racismo) respalde com a 

legislação, faça fundamentação teórica. Plano Nacional de implantação, LDB, 

Regimentos)” 



DESAFIO POSTO:  

 

É fácil? Qual é o seu posicionamento, enquanto gestor para essa implantação? 

Vamos nos utilizar dos referenciais mundiais. Vamos construir para o século XXI. É 

exigido de nós termos novos posicionamentos, novas ações. 

Responsabilizar pela gestão da verdadeira história. Abrindo espaço para fazer a 

diferença. 

Enfim, tentei traduzir a palestra dela através desses singelos retalhos de sua tão rica 

fala, bem como os registros dos seus slides, que de tão boa a palestra não poderia deixar 

de compartilhar com todos vocês. 

Mas posso ter cometido algum delito, ter deixado de escrever tantas outras coisas 

que meus ouvidos não foram capaz de reter.  

Desejo quebrar o preconceito que há em mim e trazer para minha vida mudanças de 

amor, como disse o professor Sávio de Tarso baseado na história da professora Lurdinha, 

atual assessora de Geografia da rede, sobre a menina que queria ser uma borboleta, 

numa peça teatral e a coleguinha de classe disse que não poderia porque não tem 

borboleta preta. Precisamos mudar a nossa prática e poder ver as mudanças nas 

expressões das nossas crianças, adolescentes, jovens e adultos. 

Como diz o Raul Seixas: “Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante, do que ter 

aquela velha opinião formada sobre tudo”. 
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