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Durante a VI Semana de História do Pontal e V Encontro de Ensino de História 

realizado nos dias 25 à 28 de setembro de 2018, foi ministrado um minicurso com o tema "As 

lutas sociais durante o Regime Militar: o feminismo e o movimento homossexual". A 

professora ministrante falou sobre o quanto esse período foi um palco de diversas 

manifestações de movimentos sociais, e que hoje, está em disputa as memórias, a verdade do 

que ocorreu durante a Ditadura Militar. A partir da vivência do trato deste tema, no em um 

evento científico, percebemos ser necessário aprofundar nossos estudos  acerca desse período 

recente  na história do Brasil. Ao depararmos com um material extremamente rico, que é o 

jornal Lampião da Esquina, que circulava durante a Ditadura Militar, surgiu o desejo  de se 

iniciar uma pesquisa sobre a presença do negro nessa fonte de imprensa da época. 

Temos como explorar meios para que esse jornal e seus estudos se tornem em 

instrumento de trabalho pautando-nos nas discussões sobre a implantação das leis 10.639/03 e 

11.645/08 que normatizam a preservação da identidade cultural tanto da cultura afro-brasileira 

como das culturas indígenas, por meio de uma proposta pedagógica que combata o racismo e 

o processo das relações raciais, que normaliza o constructo histórico do sentimento de 

superioridade da população branca em detrimento da inferiorização da população negra como 

norma social, apresentamos esta reflexão necessária para subsidiar a transformação social e 

construção de uma sociedade mais equânime racialmente em nossa formação de pedagogo. 

Assim, a apresentação que segue é um estudo que vai se estabelecer uma busca pelas 

memórias presentes no jornal Jornal Lampião da Esquina.  
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Tentaremos realizar uma análise das 30 publicações , mais as edições número zero e 

extras. Na análise das edições averiguaremos em quais existem a presença de reportagens, 

seções, debates e etc, que de algumas forma retratem ou dialoguem com as relações étnico 

raciais. Temos como explorar meios para que esses esse jornal e seus estudos se tornem em 

instrumento de trabalho para saber mais sobre o negro no contexto da Ditadura Militar. Nisto, 

entender como é retratada a figura do negro no Jornal Lampião da Esquina, quais são as 

questões debatidas em seu entorno, como se apresentam, discutem a sua existência neste 

contexto, consideramos importante. Por fim, buscamos também neste material investigar se 

essas publicações contribuíram para o fortalecimento dos negros com a aquisição de mais 

direitos. 

O Jornal Lampião da Esquina foi uma publicação voltada ao tratamento das  questões 

de gênero e orientação sexul, que na data eram entendidas de outras perspectivas as que 

conhecemos hoje. E por enquanto, esta temática não será aqui abordada, contudo, este 

noticiário também se propôs a publicar conteúdos referentes às relações Étnico-raciais, 

sobretudo dos negros e indígenas. Reconhecendo o jornal como uma fonte de pesquisa 

histórica e como material possível de trabalho em sala de aula, escolhemos seu trato como 

instrumento metodológico para um estudo sobre o negro. Reconhecemos o papel primordial 

do jornal para o movimento homossexual da época, no entanto, pensando que não há ou pelo 

menos não foram encontrados muitos estudos voltados às questões étnico-raciais em tal 

publicação, escolhemos estabelecer esse recorte com relação aos negros para aprofundarmos 

nossos estudos. Nesse sentido surgem as indagações de como aparece o negro nas 

publicações? Quais temas referentes a eles são tratados? Como essas aparições podem ter 

contribuído para a ascensão do movimento negro? E de que forma utilizar-se do jornal para 

falar sobre o negro nesse período dentro da sala de aula ? 

Segundo Elza Nadai a história inicialmente ensinada foi a que prevaleceu e de certa 

forma prevalece até hoje, em algumas instituições escolares brasileiras, é aquela da Europa 

Ocidental, com currículos centrados na figura do invasor branco europeu, em detrimento do 

apagamento da cultura dos povos que habitavam as terras brasileiras e as posteriores 

contribuições que os negros trouxeram ao serem retirados de seu continente para serem 

escravizados. A autora destaca o lugar que a história ocupava no currículo escolar “ [...] em 
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outros termos, a seleção do que entrava ou saía dos diversos programas escolares, "o 

explicitado e os silêncios"  em seu conteúdo foram determinados pelas idéias de nação, de 

cidadão e de pátria que se pretendiam legitimar pela escola.” (NADAI, 1993, p.149). 

Dessa forma é necessário entender que concepção de história foi criada para que se 

faça uma revisão desses conteúdos e se esta ainda permanece nos cursos de formação dos 

pedagogos. Talvez o primeiro passo seja questionar o saber histórico hierarquizado, não 

colocando o professor como detentor do saber absoluto e os alunos como meros receptores. 

Propor uma reflexão crítica sobre este ensino de uma história finita, sem existir nem uma 

tentativa de inserção do aluno no contexto, desprezando que ele tenha saberes prévios, 

classificando-o como tábula rasa que não consegue construir o seu próprio conhecimento. 

Outro ponto é desmistificar essa figura da Universidade como sendo a grande produtora de 

saberes e as escolas apenas se encarregarem de aplicar esses conhecimentos produzidos, 

tentando estabelecer um divórcio dessa relação de poder. Não existe uma totalidade em 

história, tão pouco há uma fórmula ou modelo pronto e uma única verdade. Como destaca 

Conceição Cabrini em conjunto com outros autores  

[...] o ensino dessa biografia nacional é cheio de estereótipos, mitos e preconceitos. 

É a história conservadora do branco vencedor, em sua democracia racial. A evolução 

é mostrada sem lutas de grupos sociais, incruenta, tanto na conquista do território, 

quanto na independência ou abolição (CABRINI, 2004, p.24). 

 

É fundamental compreender que não basta somente estabelecer a crítica aos conteúdos 

tradicionais que foram impostos, se não propor metodologias ativas, assuntos que se 

aproximem do cotidiano dos alunos. Similarmente é necessário que se abandone unicamente 

os métodos tradicionais de ensino, não só os conteúdos. Tanto os métodos como os assuntos 

devem ser repensados, não é aconselhável que ocorra mudanças isoladas de um ou outro, mas 

que ambos se modifiquem. Nesse sentido é indispensável que se deixe claro a utilidade do 

ensino de história, qual seria esse prazer em ensinar história, a utilização de jornais no 

contexto escolar poderia, ser uma tentativa neste sentido. È preciso entender que os livros 

didáticos não são os únicos materiais que detém conhecimentos. Aceitando esse raciocínio, 

não tem como distinguir ensino e pesquisa, os dois viés necessitam de caminhar juntos, 

assimilando que sempre há o que saber, descobrir, investigar e que a história se propõe a 



 

 
 

 4   
 Ituiutaba, 21 a 23 de nov. 2018 

 
 

investigação dos acontecimentos, buscando outras concepções, sem ser as que historicamente 

foram estabelecidas. 

Há uma memória da sociedade, dos povos e populações fruto de várias gerações que 

carregam nos seus corpos, na sua cultura uma grande parte da história que não foi contada.  

Esses sujeitos raramente são destacados nos documentos oficiais, fonte do estudo histórico 

tradicional. Circe Bittencourt apresenta os “documentos não escritos em sala de aula”, 

trazendo novas concepções de diferentes formas de registros que existem. Deste ponto de 

vista, tudo pode ser ressignificado e analisado com mais critérios e principalmente com 

praticidade.  

Museus, imagens, fotografias, músicas, jornais, tudo é revisto partindo da história dos 

indivíduos que os estudam e atribuídos a esses documentos, que foram muitas vezes 

esquecidos ou manipulados a partir de uma única visão dentro da sala de aula, novos 

significados e outras reescritas a partir do resgate dessas memórias. Desde a mudança de 

noção dos museus, filmes, entre outros, como meramentes formas de ilustração dos conteúdos 

tradicionais ou mesmo de novas ideias, até chegarmos em fontes históricas esquecidas e assim 

é que pretendemos tratar o Jornal Lampião da Esquina, pois atendeu, principalmente, as 

minorias políticas durante a Ditadura Militar, instaurada no ano 1964 e gostaríamos de saber 

como nele se apresentam os negros. 

Por fim, conclui-se que esta pesquisa poderá possibilitar um resgate das discussões 

presentes no jornal Lampião da Esquina, bem como a produção de propostas didáticas, 

utilizando o mesmo como instrumento pedagógico. Desta forma poderemos aprofundar os 

debates acerca do período da Ditadura Militar, analisando com criticidade qual foi a história 

que nos foi contada, buscando o reconhecimento de outros sujeitos que fizeram parte desse 

momento histórico, evidenciando a presença do negro. 
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