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Resumo: A trajetória do Brasil se delineia a partir de uma história que é marcada
pela exclusão das mulheres negras de diversos espaços. Ocorrendo do século
XVI ao XIX a escravização do povo negro, que foi trazido compulsoriamente para
o território brasileiro. Esta pesquisa pretende fazer uma análise acerca das
entrevistas realizadas com duas professoras da disciplina de História do ensino
médio de uma escola do sistema estadual do Ceará, localizada no município do
Crato. Nessas entrevistas, as professoras apresentam o trabalho em sala de aula
com as temáticas do machismo e racismo, relacionando essas questões com o
conteúdo de História, contribuindo para o combate às opressões. Esse é um
trabalho qualitativo do tipo exploratória (SILVEIRA; CÓRDOVA, 2009). A
pergunta que motiva essa pesquisa é se é possível articular o conteúdo da
disciplina de História do ensino médio no enfrentamento ao machismo e racismo.
Conforme foi visualizado a partir das experiências apontadas pelas duas
professoras sobre essa conexão do conteúdo histórico com as temáticas
referentes às opressões que marcam as vidas das mulheres negras, foi possível
responder à questão dessa pesquisa com a percepção de que não é apenas
possível, mas também necessário que a sala de aula e a disciplina já
mencionada se mostre como possibilidade de apontar outro formato de
sociedade que não seja marcada pela exclusão das mulheres negras. Os
conceitos-chave são: raça, conforme pensa Ana Cláudia Lemos Pacheco (2013);
racismo a partir do olhar de Jurema Werneck (sem data); machismo discutido
por Mary Pimentel Drummont; e, por fim, ensino de História trabalhado por Luis
Fernando Cerri (2009).
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