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Resumo: O presente trabalho foi escrito com o intuito de conclusão da disciplina de 

Estágio Supervisionado III do curso de licenciatura em História da Universidade Regional 

do Cariri, tendo como regente a professora Josefa Nunes Pinheiro. Neste trabalho é 

proposto uma reflexão acerca do desenvolvimento de oficinas em sala de aula do ensino 

básico como instrumento pedagógico, tendo como foco a oficina de poesia slam como 

estratégia para discutir raça, gênero, sexualidade e classe. A oficina em questão foi 

idealizada em grupo, a partir de pesquisa bibliográfica no fim da disciplina e se volta para 

os alunos do 9° ano da escola Aldegundes Gomes de Matos, escola de ensino fundamental 

da cidade do Crato, local em que foi desenvolvido o estágio de observação ao longo do 

semestre. E tem por objetivo refletir sobre possíveis metodologias que se mostrem uma 

maneira dinâmica de trabalho em sala, e que possa servir de caminho para a discussão de 

temas que atravessam a vida de todas e todos, além do próprio ensino. Os resultados se 

mostram positivos por ter como produto a elaboração de uma oficina que além de instigar 

a discussão dos temas já mencionados, se propõe a dialogar com linguagens e vivências 

próximas dos alunos, trazendo os mesmos para o centro do processo de ensino-

aprendizagem, fato que é essencial para a compreensão e construção de novos 

conhecimentos. 
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