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SLAM: a palavra em performance 

Área(s) de conhecimento em que o Itinerário Formativo ao qual a Unidade 

Curricular Eletiva/Trilha de Aprendizagem é proposto 

Linguagens e suas Tecnologias 

 

Componentes curriculares relacionados 

Arte: artes visuais, Arte: dança, Arte: música, Arte: teatro, História, Língua 

Portuguesa, Sociologia. 

 

Código(s) dos objetivos de aprendizagem que norteiam a Unidade 

Curricular 

[LGG04IF] Reconhecer produtos e/ou processos de criação e recepção - 

linguístico-literários, artísticos, desportivos e culturais -, a fim de aprofundar 

conhecimentos sobre os variados usos das linguagens, bem como sobre a 

multiplicidade de expressões individuais e/ou coletivas, posicionando-se de 

forma ética e tolerante em relação à diversidade do patrimônio cultural local, 

regional, nacional e/ou internacional. 

[LGG05IF] Utilizar recursos expressivos presentes em diversas linguagens, 

ampliando repertório acerca de manifestações linguísticas, corporais, estéticas e 

culturais, mobilizando esses conhecimentos para engajar-se em iniciativas 

criativas de interesse individual e/ou coletivo. 

[LGG06IF] Desenvolver estratégias inovadoras e éticas para resolver desafios do 

cotidiano, mobilizando conhecimentos e recursos de diversas linguagens, com o 

propósito de desconstruir estereótipos e outras formas de preconceito. 

[LGG07IF] Interpretar desafios socioculturais e ambientais cuja superação possa 

ocorrer por meio de intervenções centradas em práticas que valorizem a 

diversidade de manifestações culturais e sociais; delineando soluções capazes 

de contribuir com a qualidade de vida da comunidade e a preservação do meio 

ambiente. 

[LGG08IF] Organizar repertório individual sobre as diversas linguagens, por meio 

de estratégias de mediação e intervenção sobre questões de ordem 

sociocultural, aprimorando as relações da vida em sociedade, as possibilidades 

de fruição cultural coletiva e o respeito à diversidade e ao meio ambiente. 

[LGG09IF] Analisar ações de mediação e intervenção sociocultural e ambiental, 

mobilizando conhecimentos sobre as diversas linguagens e concebendo 

soluções viáveis para questões sociais e ambientais. 

 

Estratégia de aprendizagem 

Apresentação cultural sobre temáticas em estudo, Aula de campo sobre 

conteúdos interdisciplinares, Aula expositiva e/ou dialogada, Aulas orientadas, 

Blogs e redes sociais, Diário de campo, Dinâmica de grupos, Dissertação ou 

resumos, Dramatização, Filmes e vídeos, Gincanas e/ou jogos lúdicos e 

interativos, Grupo de verbalização e de observação, Jogos lúdicos e interativos, 

Palestra e/ou mesa redonda e/ou entrevista, Produção de texto, Teatro ao ar 

livre. 
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Recursos materiais necessários 

Material de papelaria e equipamento de som.  

 

Eixo(s) estruturante(s) envolvido(s) na Unidade Curricular 

Processos Criativos, Mediação e Intervenção Sociocultural 

 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

Mas o que é Slam e o que ele tem a ver com Educação não-formal?  

Slam são competições de poesia falada, onde o poeta apresenta seu poema 

autoral para um júri selecionado no momento da batalha. Este júri dará notas que 

podem ir de zero a dez. A batalha Roberta Estrela D'alva, precursora do Slam no 

Brasil, define o Slam da seguinte maneira: Poderíamos definir o poetry slam, ou 

simplesmente slam, de diversas maneiras:  uma competição de poesia falada, 

um espaço para livre expressão poética, uma  ágora onde questões da atualidade 

são debatidas ou até mesmo mais uma forma  de entretenimento. De fato, é difícil 

defini-lo de maneira tão simplificada, pois,  em seus 25 anos de existência, ele 

se tornou, além de um acontecimento poético, um movimento social, cultural, 

artístico que se expande progressivamente e é celebrado em comunidades em 

todo mundo. O Slam surgiu na cidade de Chicago, em 1984. Criado pelo poeta e 

trabalhador da construção civil, Marc Kelly Smith. A princípio, as competições 

aconteciam no bar onde Smith e seus amigos se reuniam para recitar poemas, 

mas repentinamente o formato se expandiu e tornou-se popular. Especialmente, 

nas periferias norte-americanas. Como afirma Cynthia Agra Neves: 

A palavra slam é uma onomatopeia da língua inglesa utilizada para indicar o som  

de uma “batida” de porta ou janela, seja esse movimento leve ou abrupto. Algo  

próximo do nosso “pá!” em língua portuguesa. A onomatopeia foi emprestada por 

Marc Kelly Smith, um trabalhador da construção civil e poeta, para nomear o Up- 

town Poetry Slam, evento poético que surgiu em Chicago, em 1984. O termo 

slam é utilizado para se referir às finais de torneios de baseball, tênis, bridge, 

basquete, por exemplo. Smith nomeou também de slam os campeonatos de 

performances poéticas que organizava e no qual os slammers (poetas) eram 

avaliados com notas pelo público presente, inicialmente, em um bar de jazz em 

Chicago, depois nas periferias da cidade. A iniciativa “viralizou”, como se diz hoje, 

contagiando outras cidades dos Estados Unidos e, mais tarde, ganhou o mundo. 

Poesia é o mundo. (NEVES, C. A. B. Slams - letramentos literários de resistência 

ao/no mundo contemporâneo, 2017, p. 93). Participo e organizo Slam's desde 

2015. Nesse tempo, imersa nas experiências trazidas pelas diversas batalhas 

presenciadas, pude identificar que além dos elementos característicos do 

entretenimento, o Slam possui potencialidade formativa. No Slam, o poeta-

performer dispõe de liberdade para declamar seus poemas, podendo assim 

abordar qualquer tema, dispondo somente da sua voz. Tendo esta como 

ferramenta principal para destacar-se diante o júri e transmitir sua mensagem 

para o público. O público que participa do Slam é diversificado. Porém, a maioria 

é de jovens entre 15 e 30 anos. As temáticas abordadas no Slam são diversas, 

mas podemos destacar que desde sua expansão aos territórios com maior 
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vulnerabilidade social, estas, têm apresentado tonalidades políticas e 

denunciantes. Tons cada vez mais negros e periféricos, como as vivências 

compartilhadas com o público par. Passei a observar com maior profundidade 

toda a estrutura das batalhas: os poetas, o júri, as notas, as etapas e o público. 

Reconhecia ali, um espaço de formação e comecei a comparar os indivíduos do 

Slam com as figuras que encontramos nas escolas. O poeta e o júri seriam como 

o professor, que conduz, avalia e dá notas. O público dos alunos, as etapas 

seriam como os graus, séries e níveis da educação. 

 

Estratégias de avaliação do estudante 

Os estudantes se auto avaliarão em conjunto.  
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