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Batalha de Slam

1. Contextualização da prova
Como surgiu o slam?

Mark Kelly Smith, poeta de Chicago (EUA), criou o slam na década de 1980 porque acreditava na

poesia como uma forma de comunicação imediata entre as pessoas. Como via a narrativa poética

“morta” nas academias e salas de aula, ele resolveu criar sessões de microfones abertos para a

poesia falada. Virou uma febre. Em 1990, ele organizou a primeira competição nacional de slam

poetry, que se espalhou pelo país e pelo mundo, tendo a França como um dos primeiros países a

abraçar o movimento.

No Brasil, o slam chegou, primeiramente, em São Paulo, trazido por Roberta Estrela Dalva, que, ao

lado de Tatiana Lohmann, dirigiu o documentário “Slam: a voz de levante” (2017), vencedor do

Festival do Rio e do Festival Internacional Mulheres no Cinema. 

O slam é  organizado em batalhas  competitivas  com júri  popular  (escolhido na hora)  e  etapas

regional,  nacional  e  internacional  (realizada  em  Paris).  O  clima,  no  entanto,  não  é  como  as

conhecidas pelejas de “sangue” dos MCs, quando no improviso, um tenta “desmerecer” o outro,

atingindo os “pontos fracos” do adversário. No slam, a voz é a arma do poeta. E a emoção, sua

munição.

O ambiente das batalhas é de aprendizado e de escuta. A palavra é soberana e não há melodias

que  sobreponham  os  versos.  Os  slams  versam  sobre  os  mais  diversos  temas,  entretanto  é

necessario ressaltar que a temática social é indissociável ao gênero, que faz com que a plateia, ao

escutar as poesias, possa se conscientizar sobre várias questões que circundam o seu cotidiano.

2. Objetivos da prova
Desenvolver o potencial criativo dos alunos por meio da criação de slams. 

 Debater questões pertinentes ao tema literatura e sociedade.

3. Regulamento
1) Criar um Slam, de até 3 minutos, para ser recitado para o júri, em uma Batalha de Slam.

2) Os Slams devem ser recitados por ATÉ  5 pessoas da equipe.

3) Não é possível realizar a leitura do texto. Ele deve ser decorado e recitado pelo(s) membro(s) da

equipe, SEM qualquer tipo de consulta.

4) O tema do Slam é Vozes Silenciadas na literatura: um reflexo da nossa sociedade?
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5)  O  Slam  deve  tratar  de  autor@s  que  não  entratram  no  cânone  literário   e,  a  partir  dessa

problematização, deve discutir se essa questão é um reflexo de nossa sociedade.

6) Os slams serão analisados pelo júri, que observará: a) a adequação ao gênero literário Slam, b) a

pertinência ao tema e, por fim,  c) a performance (entonação, empostação de voz, contato com o

público, tempo).

4. Pontuação
Duração da prova:

(Marque com um X)
Pontuação da prova:

1º lugar 2º lugar 3º lugar 4º lugar

Longa 650 375 250 125

Média X 500 300 200 100

Curta 375 225 150 75


