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As Mulheres no Slam:  

Poesia, Feminismos e Insurgência1 

Carolina Vidal Ferreira2 

 
RESUMO: A pesquisa reflete sobre as hipóteses de um efeito libertador e multiplicador da 
poesia produzida por mulheres nos slams de São Paulo, SP. Os slams são campeonatos de 
poesia que têm como protagonistas jovens de origem periférica. O objetivo do trabalho é 
investigar a interação no arquipélago relacional do slam. A reflexão é construída a partir de 
vivências, entrevistas, arquivos e no diálogo teórico com A. Pinheiro, R. Estrela D'Alva, H. 
Maturana, A. Lorde e L. Muraro. 
 

INTRODUÇÃO 

Se querem nos privar, / Ocuparemos espaços! 
Se querem nos apagar, / Escreveremos livros! 
Se querem nos calar, / Vamos falar mais alto! 

Mel Duarte 

Nas última década, uma rede de jovens de diversas regiões do Brasil tem escrito e declamado 

poemas críticos e diretos que têm como temas predominantes a diferença de classes, o 

racismo e a misoginia. Essa intensa produção poética se faz presente em uma manifestação 

artística coletiva chamada slam, ou batalha de poesias. "Além de alimentar uma atmosfera 

contracultural e de disseminar a poesia em lugares não-convencionais, o slam se desenvolveu 

através do exercício de certos ideais democráticos em contraste a convenções acadêmicas 

exclusivistas" (SOMERS-WILLET, 2009, p. 5-6, apud FREITAS, 2019 p. 95). 

O primeiro evento de slam que se tem registro data de 1986, em Chicago, Estados Unidos, 

onde o poeta e operário da construção civil Marc Kelly Smith fez um show chamado Uptown 

Poetry Slam. Marc criou um conjunto simples de regras que valem até hoje: 1) não usar 

figurinos, acessórios, cenário ou acompanhamento musical; 2) a poesia deve ser autoral e ser 

recitada em até três minutos. Os coletivos de slam existem em mais de 500 comunidades do 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GT1 - Mídia, Políticas e Comunicação para a Cidadania, no VIII Seminário 

Internacional de Pesquisas em Mídia e Cotidiano. 
2 Mestranda do curso de Comunicação e Semiótica - PUC-SP. E-mail: carolvidal08@gmail.com  
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mundo3.  

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 o mundo. (D'ALVA, 2014, p. 
97) 

Roberta Estrela D'Alva é fundadora do Núcleo Bartolomeu de Depoimentos e, em 2008, criou 

o ZAP! (Zona Autônoma da Palavra), o primeiro slam do Brasil. No Brasil, além de existirem 

diversos coletivos de slam, que organizam eventos praticamente todo o mês, acontece também 

o SLAM SP e o SLAM BR - Campeonato Brasileiro de Poesia Falada, organizado pelo slam 

ZAP!, em que, desde 2008, a pessoa vencedora representa o país na Copa do Mundo de 

Poesia: o Grand Poetry Slam, que acontece em Paris, na França, sendo que em 2020 a edição 

foi apenas virtual.  

Quadro 1: Representantes brasileiros na Copa do Mundo de Poesia na França.  

Ano Poeta Slam representado 

2011 Roberta Estrela D'Alva ZAP! (SP) 

2012 Fabio Boca ZAP! (SP) 

2013 Lews Barbosa Slam do Grito (SP) 

2014 Emerson Alcalde Slam da Guilhermina (SP) 

2015 João Paiva Clube da Luta (MG) 

2016 Lucas Afonso Slam da Ponta (SP) 

2017 Luz Ribeiro Slam das Minas (SP) 

2018 Bell Puã Slam das Minas (PE) 

2019 Pieta Poeta Coletiva Manas (MG) 

2020 Kimani Slam Capão (SP) 

2021 Jéssica Campos Slam Capão (SP) 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 
                                                 
3 “Slam BR – Campeonato Brasileiro de Poesia Falada” Site do Itaú Cultural. 2016. Disponível em: 
http://www.itaucultural.org.br/slam-br-campeonato-brasileiro-de-poesia-falada. Acesso em: 23 de mar. 2019. 
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Como é possível notar, além de Roberta em 2011, desde 2017 as poetas vencedoras do SLAM 

BR são mulheres, isso reflete o aumento no número e destaque que elas têm tido na cena nos 

últimos anos. Essas jovens poetas encontraram no slam, com seu caráter inclusivo e diverso, 

um solo fértil e potente para se expressarem. É importante ressaltar que, assim como o cenário 

do hip-hop, até 2015, os slams que haviam eram gênero-mistos e dominados por não-

mulheres. Foi então que a poeta Tatiana Nascimento4 teve a ideia de criar o primeiro slam de 

mulheres, o Slam das Minas: 

Em 2015, quando pensei na ideia que ia virar a pergunta-convite meio 
gritada no meio à barulhada de vozes que não eram nossas, declamando 
poemas muitas vezes sobre nós (“vamo fazer um slam só pra minas!”), 
jogada no meio do subsolo do bar raízes, na asa norte, onde rolava uma 
batalha do primeiro slam do DF, que era gênero-misto mas dominado por 
não-mulheres, y quando o convite-pergunta foi pousar no ouvido duma outra 
ativista lésbica negra do DF, que topou a parada, eu nem pensei em imaginar 
que slam das minas ia virar uma batalha nacional acontecendo em vários 
estados. Além de Brasília: o segundo em SP, então em goiânia, no RJ, porto 
alegre, pernambuco, salvador, minas, belém, alagoas, mato grosso 
ensaiando... (NASCIMENTO, T. apud VÁRIAS, 2018, p. 2) 

Mel Duarte, poeta fundadora do Slam das Minas SP, em sua antologia de poemas feitos por 

mulheres slammers, "Querem nos Calar", define o slam como "um espaço poético-político, 

democrático, que tem como principal conceito a liberdade de expressão, fazendo do livre 

diálogo uma ferramenta para a construção de novos horizontes. E, para além de um espaço de 

fala, é também um convite à escuta" (DUARTE, 2019, p. 11). 

No capítulo 3 do livro "Teatro Hip-hop: a performance poética do ator-MC" Roberta Estrela 

D'Alva investiga o Ator-MC, o universo do Poetry Slam e do Spoken Word:   

Como todas as formas artísticas (e esportivas!), o poetry slam também é 
passível de críticas e discordâncias em vários de seus aspectos, mas, diante 
da integridade e paixão com que esses poetas escancaram seus egos, suas 
personalidades, suas opiniões, suas crenças e suas vidas, não se pode ignorar 
a realidade de um poderoso momento de comunicação poética que acontece 
no momento de suas performances. (D'ALVA, 2014, p. 118) 

A alegria crítica está presente no slam, na expressividade feminina das poetas mulheres, no 

modo em que performatizam com suas vozes e corpos, na forma de rimar, na dança, no canto. 

                                                 
4 Tatiana Nascimento é brasiliense, 37 anos, idealizadora e co-fundadora do Slam das Minas DF; produz a 
Mostra Palavrapreta - mostra nacional de negras autoras; produtora cultural; e também compõe a Padê editorial. 
Cria e vende livros feitos artesanalmente por mulheres negras e LGBT e possui um livro publicado, “Lundu” 
(Padê, 2016). 
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A alegria insurgente brasileira está no slam ao ocupar o espaço público da rua (e após 2020, 

virtualmente) com arte, festa, poesia, música e gritos que se misturam aos sons da cidade.  

A seguir, apresento uma síntese de acontecimentos significativos para a história do slam. Esta 

linha do tempo foi desenvolvida com base em depoimentos, principalmente da poeta e 

slammaster Lika Rosa, informações da bibliografia e vivências. 
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Figura 1: Linha do Tempo - Marcos na história do Slam. 
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Fonte: Elaborado pela autora. Imagens produzidas pela autora e retiradas das páginas dos coletivos na 

internet. 
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Chamo a atenção que na linha do tempo exposta acima estão incluídos alguns expoentes da 

literatura marginal contemporânea, como Sérgio Vaz e Ferréz, e ações de coletivos e 

políticas públicas na Zona Leste que propiciaram o desenvolvimento da cena dos saraus de 

poesia. Ou seja, quando Roberta Estrela D'Alva criou o primeiro slam no Brasil, aos moldes 

do slam norte-americano, o slam brasileiro ganhou forma ao se misturar com um cenário já 

existente e em ebulição derivado da literatura marginal, dos saraus e demais coletivos de arte 

e resistência. 

Os anos de 2013 a 2015 foram um período de intensa participação política por parte dos 

jovens, culminando no movimento dos estudantes secundaristas, em 2015, que esteve em 

constante contato com a cena dos slams, principalmente o Slam Resistência. 

A pesquisa é guiada por duas perguntas/hipóteses:  

1) Como se observa o efeito libertador da poesia? 

2) Como se dá o efeito multiplicador da poesia? 

A partir das perguntas acima, busca-se na pesquisa refletir sobre as potências dessa forma de 

comunicação poética-política, traçar diálogos com conceitos como o de aqueerlombamiento 

(NASCIMENTO, 2020) e com outras séries culturais, como a umbanda. Como a concentração 

é no protagonismo feminino na cena poética dos slams, as escolhas epistemológicas levam em 

conta a construção e transmissão de uma história pela voz das mulheres. 

São analisadas as potências do slam e como e quando ele pode ser insurgente no sentido de 

provocar um movimento para uma real ruptura com a lógica binária e capitalista. Como 

consequência desta análise, está sendo realizado um filme-documentário com o objetivo de 

expor visualmente alguns dos conceitos trabalhados, além do propósito de registro histórico.  

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

O trabalho é estruturado a partir do pensamento complexo desenvolvido em aulas e no grupo 

de pesquisa do CNPq Barroco e Mestiçagem, liderado por meu orientador Prof. Amalio 

Pinheiro. Nestas discussões trabalhamos com arquipélagos relacionais, séries culturais, 

mestiçagem, América Latina e aspectos insurgentes em sua sociedade como a alegria crítica: 

rítmica, lúdica e erótica. Investigamos as linguagens construídas por posturas femininas, 
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alegres, lutadoras e insurgentes como respostas à lógica binária da sociedade. Também são 

abordados conceitos como aqueerlomamiento e multidão queer a partir de textos de Tatiana 

Nascimento, fundadora do primeiro Slam das Minas e professora da UNB, Audre Lorde, 

Gloria Anzaldúa e Paul Preciado. 

No livro Otras Inapropriables - Feminismos desde las fronteras (2004), o capítulo que a 

escritora e ativista chicana Gloria Anzaldúa escreve, Movimientos de rebeldía y las culturas 

que traicionan, ressaltou "los intersticios, los espacios entre los diferentes mundos que habita" 

(ANZALDÚA, 2004, p. 78). Com o desenvolvimento da pesquisa, é possível perceber que a 

potência desses encontros pela poesia está nos espaços entre as palavras, entre as pessoas, 

entre vozes, entre tons de pele, entre sexualidades. 

Siendo lesbiana y creciendo católica, adoctrinada como heterosexual, I made 
the choice to be queer — para algunos esto es genéticamente inherente. Es 
un camino interesante que se desliza continuamente dentro y fuera de lo 
blanco, de lo católico, lo mexicano, lo indígena, los instintos. Dentro y fuera 
de mi cabeza. (Idem, p. 76) 

O queer, então, se articula com aqueerlombamiento na visão da poeta Tatiana Nascimento, 

fundadora do primeiro Slam das Minas do Distrito Federal. O termo aparece pela primeira vez 

em seu poema Marabô: 

 

marabô 

achei (que) você, (estava numa) encruzilhada 

(devanei(gr)os desde meu cuíerlombismo)5 

 

Nascimento desenvolve a ideia de cuíerlombismo como um momento de reconstrução da 

própria história:  

Assim, surge a articulação do queerlombismo, depois do cuíerlombismo, 
como aqueerlombamiento, nesse processo de nos construirmos pela ou a partir 
da palavra como queerlombo / cuírlombo, onde nos rearmamos (se) e 
recriamos (se) através das palavras e compartilhar entre eles é um fazer mítico 
no sentido mais fundamental do termo. Assim, nos reinventamos não apenas a 
despeito do silenciamento colonial heterocissexualizado, mas contra ele. E o 
que é mais importante para mim, ainda, é que o façamos a partir de nossas 
próprias narrativas ancestrais, desenterradas da memória que guardam as 
histórias mal contadas, floridas na angústia que nossos corpos e desejos 
brotam. Trata-se de reorganizar nossa própria história, nossa própria narrativa, 

                                                 
5 NASCIMENTO, 2017, s/p. 



 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 

191 

nossa própria subjetividade, nas bases ancestrais negras da dissidência 
sexual.6 

Tatiana Nascimento evoca Audre Lorde para falar sobre a potência da poesia: "quando leio 

“poesia não é luxo”, de audre lorde, as palavras dela alimentam esse desejo meu de pensar 

literatura negra lgbtqi como esse espaço da experimentação, da criatividade, do 

inusitado/inesperado, visionário, (afro)futurista".7 

No ensaio Multidões queer: notas para uma política dos "anormais" (2011), Paul Preciado, 

que à ocasião ainda assinava como Beatriz Preciado, levanta as estratégias ao mesmo tempo 

hiperidentitárias e pós-identitárias dos corpos queer: 

É preciso admitir que os corpos não são mais dóceis "Desidentificação" (para 
retomar a formulação de De Lauretis), identificações estratégicas, desvios das 
tecnologias do corpo e desontologização do sujeito da política sexual são 
algumas das estratégias políticas das multidões queer. Desidentificação surge 
das "sapatas" que não são mulheres, das bichas que não são homens, das trans 
que não são homens nem mulheres. (PRECIADO, 2011, s/p) 

Provoco aqui um possível diálogo entre a potência das monstras (como são chamadas 

slammers que se destacam), o monstro sexual da multidão queer e la Bestia de la Sombra, a 

qual Anzaldúa traz, aprofundando na desterritorialização e do afeto: 

Tentamos nos fazer conscientes da Besta da Sombra, enfrentar a luxúria 
sexual e a luxúria por poder e destruição que vemos em seu rosto, discernir 
entre suas feições a sombra que a ordem reinante de machos heterossexuais 
projeta em nossa Besta. No entanto, outras damos outro passo: tentamos 
despertar a Besta da Sombra que há em nosso interior. Poucas vibram de 
alegria com a perspectiva de enfrentar a Besta da Sombra no espelho sem se 
acovardar diante de seus olhos de serpente sem pálpebras, sua mão fria e 
úmida de marisco que nos arrasta para debaixo da terra, as presas obstruídas 
e sibilando. Como colocar asas a esta particular serpente? Mas algumas de 
nós tiveram sorte - na face da Besta da Sombra não vimos luxúria, mas 
ternura; em seu rosto, desmascaramos a mentira. (ANZALDÚA, 2004, p. 77, 
tradução da autora) 

Vejo o ato de escrever e declamar uma poesia como um processo de despertar la Bestia de la 

Sombra - essa busca de desmascarar as mentiras, tanto externas (da sociedade), como internas 

(a respeito de si), desabafar as dores e experiências vividas, dar voz e autoridade a narrativas 

potentes e transgressoras, lutando e ressignificando espaços entre o ambiente sexopolítico. 

Acrescento à comparação minha própria experiência, escrevendo esta dissertação e 

                                                 
6 _____________, 2018, s/p. 
7 _____________, 2018, s/p. 
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questionando não só os conceitos epistemológicos usados como articulação em meus textos, 

mas os meus próprios textos internos de construção identitária e de construção de relação com 

poetas e poemas que atravessam esse caminho. 

 

METODOLOGIA 

Por meio de cinco aspectos condutores da pesquisa: 1. Diacronia, 2. Sincronia, 3. Memória, 4. 

Ambiente Cultural e 5. Camadas telúricas, procuro observar minúcias gestuais e de linguagem 

no arquipélago relacional do slam.  

Apontando relações com algumas pensadoras, como a filósofa italiana Luisa Muraro e a 

historiadora brasileira Maria Odila Leite da Silva Dias, a pesquisa preza por uma 

epistemologia crítica da história, com foco na experiência vivida pelas mulheres e na forma 

em que se relacionam. Durante a pesquisa buscamos articular vivências com os efeitos dos 

poemas, entrevistas, imagens de arquivo e no diálogo teórico com pensadoras e pensadores da 

palavra, da arte, da complexidade na cultura e dos feminismos. 

 

RESULTADOS 

Durante o percurso da pesquisa tenho observado a potência do slam ao promover espaços de 

acolhimento e estímulo à expressão. Nesse ponto, coletivos formados com recortes como o 

Slam das Minas, o Slam Marginália e o Slam do Corpo por exemplo configuram um respiro e 

acolhimento em meio a uma sociedade padronizante que exclui e oprime mulheres, trans, 

pessoas com deficiência. Há muitos relatos de cura da depressão pela poesia. 

O slam como uma rede, organizada em forma de campeonatos vem ganhando visibilidade o 

que tem resultado em uma real possibilidade para pessoas sobreviverem de sua arte, 

produzindo publicações independentes, se apresentando, participando de debates e 

ministrando oficinas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O slam é um campeonato de poesia, um jogo lúdico em volta de formas artísticas de se 

expressar: a performance, a oratória, a rima, a entoação de voz, a apresentação pessoal, 
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referenciação entre poetas da cena, flerte com a música e com o hip-hop, resgate e 

transmissão de conhecimentos orais da umbanda e das culturas de matrizes afro e indígenas. 

Tudo isso em forma de roda e celebração. Entretanto, essa alegria e celebração não é ingênua. 

A missão do slam é educativa e busca a cura e a transformação social. Mariana Felix, poeta 

formadora do Slam Interescolar SP e uma das poetas mulheres pioneiras da cena, comenta: 

O slam também é sobre ser simples, porque nós estamos atingindo (...) 
pessoas que têm um déficit escolar ou de anos, ou de ter frequentado a escola, 
mas enfim não ter aproveitado 100% aquele ambiente escolar por N tipos de 
dificuldades sociais, inclusive, e que é importante também a simplicidade para 
que a gente alcance. E isso é que faz de nós multiplicadores. Nós não estamos 
pela estética, pelo formato, pela riqueza do formato, a gente tá pela riqueza da 
multiplicação, então sejamos simples, para sermos objetivos e alcançarmos. E 
isso, no final das contas, atingiu até a galera que gosta do difícil.8 

A arte política ganha potência, alcance e público, mas o que já é potente pode ser ainda mais 

subversivo se o foco da atenção se deslocar do logus - do significado, das oposições binárias e 

das linearidades das narrativas, para as forças centrífugas da arte e das relações entre 

corpos/corpas e desses corpos com a natureza. Relações essas formadas por afetos e conflitos 

em um continuum - em golfadas, em constante movimento que ultrapassam a linearidade 

discursiva.  
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