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Resumo: O  presente trabalho reflete sobre a experiência de oficinas de poesia 

realizadas com estudantes do 1° ano da E.E.E.P Raimundo Saraiva Coelho, 

localizada na cidade de Juazeiro do Norte, em que foi discutido, a partir de oficina 

de poesia slam- gênero poético de poesias autorais, performáticas e falada- 

questões sobre História e Cultura Afro Brasileira, a produção intelectual e poética 

de negras e negros no presente através da exibição de vídeo-poemas, 

intercalada com exposição dialogada sobre os elementos sociais trazidos pelas 

produções e contextualização histórica acerca da formação da sociedade 

brasileira e suas implicações na compreensão de questões atuais, além de 

contar com um momento prático de exercício de escrita, sendo finalizado com 

sarau poético em que estudantes socializaram suas produções. Objetivando 

refletir e partilhar possíveis caminhos para aplicabilidade da lei 10.639/03 em 

sala de aula a partir do uso de oficina, caminho que se propõe ser mais dinâmico, 

essencial para a escola pública, segundo a perspectiva de (MOITA; ANDRADE, 

2006), e usando da poesia marginal periférica, como meio de inserir e provocar 

discussões importantes através da linguagem artística, além de incentivar a 

escrita. A experiência apresentou resultados positivos, possibilitando não 

somente a discussão de questões raciais, previstas pela lei 10.639/03, como 

também contribuindo para os estudantes expressarem suas ideias, 

aprendizados e existirem enquanto sujeitos escritores de sua própria história. 
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