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Definição:

A Slam Poetry é uma competição de poesia
falada apresentada para o povo e traz questões
da atualidade para debate. É um movimento
social, cultural e artístico no mundo todo, em que
poetas da periferia abordam criticamente temas
como racismo, violência, drogas, entre outros.

 



“Acredito que o slam tenha tanta adesão porque
vem com o viés dessas vozes que querem e
precisam ser ouvidas; é um jeito de estar
falando de política e outras questões atuais de
maneira poética” Roberta Estrela D’Alva

 



Onde e quando surgiu?

Originou-se na década de 80, na cidade
de Chicago (Estados Unidos)

O movimento surgiu através do poeta e
trabalhador civil Marc Kelly Smith.



No primeiro momento estes eventos poéticos
aconteciam em cafés e bares de Chicago,
subsequentemente se espalharam pelas
periferias e propagaram-se pelo mundo.
Atualmente o Slam está presente em diversos
países como Irlanda, Inglaterra, Austrália,
México, Canadá, Zimbabue, Alemanha,
Madagascar,Itália, Singapura entre outros.

 

Países em que acontecem
os eventos



A França possui uma das maiores comunidades e
estruturações do movimento slam poetry. O
país realiza anualmente a Copa do Mundo de
Slam, reunindo poetas de diversos países. O
torneio é considerado um dos mais importantes
da modalidade e é promovido pela Federação
Francesa de Poesia Slam, em Paris.

 



Cidades e estados do Brasil 

No começo o SLAM aconteceu na cidade de
São Paulo por meio do ZAP! Slam (Zona
Autônoma da Palavra), isso graças a artista
Roberta Estrela D’Alva, no ano de 2008 e
então passou a espalhar-se pelas regiões
próximas. No ano de 2018, foi estimado que
existam por volta de 150 comunidades de
Slam no país.



Os campeonatos estaduais se passam em São
Paulo, Pernambuco, Minas Gerais, Rio de
Janeiro, Rio Grande Do Sul, Santa Catarina,
Espírito Santo, Ceará, Mato Grosso Do Sul,
Distrito Federal, Pará, Mato Grosso, Paraíba,
Rio Grande Do Norte e Acre. E entre as muitas
cidades onde ocorrem as competições,
podemos citar Campinas (SP), Recife (PE),
Belo Horizonte (MG) e Duque de Caxias (RJ).



Como funciona
Regras

Movimentos/grupos



Qual é o público principal
que participa da atividade?



Curiosidades

- Lucas Penteado, ex-BBB (2021);
- Rompimento com a Linguagem Culta;
- Movimentos Sociais.



Proposta de atividade com o
Poetry Slam

Título da aula: Estratégias para a declamação de poemas 
Finalidade da aula: Reconhecer estratégias de oralidade
mais adequadas para a prática de declamação a partir da
visualização/escuta de declamação de poemas e vídeos.
Ano: 7º ano do Ensino Fundamental 
Gênero: Poema de forma fixa e livre 
Objetivo(s) do conhecimento: Produção de textos orais.
Oralização.
Prática de linguagem: Oralidade
Habilidade(s) da BNCC: EF69LP53
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