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Projeto de Pesquisa 

 

 

Lidiane Viana 

 

Nível: Mestrado Profissional 

Orientadora: Luciane de Paula 

Linha de pesquisa: Letramentos e Linguagens  

 

O Slam na escola: escrita, oralidade e resistência 

 

Resumo: Existe dentro da escola uma relação dialética que gera um embate 

de vozes e que resulta em um consequente processo de apagamento da voz 

do aluno, que é engolida pela voz sistêmica e dominante, reproduzida pelo 

professor em sala de aula. Fundamentado nos estudos bakhtinianos, este 

projeto tem por objetivo observar como se dá este confronto de vozes dentro 

da escola e analisar como os jovens estudantes colocam-se frente a uma 

situação escolar em que são convidados a expressarem sua voz, por meio de 

situações reais de criação, circulação e apreciação estética de enunciados, por 

meio da criação de textos poético-literários autorais, desenvolvidos para/no 

slam (batalha de poesia).   

 

Palavras-chave: Poetry Slam; Batalha de Poesia; Embate de Vozes; Círculo 

de Bakhtin; Ensino de Língua Portuguesa. 

 

Introdução e Justificativa 

 

Este projeto propõe um questionamento a respeito dos espaços 

oferecidos ao aluno, para que este possa se colocar enquanto sujeito - que 

pensa, sente e age - dentro do ambiente escolar.  Ao que nos parece, tais 

espaços têm se tornado cada vez mais escassos e os jovens são convidados 

muito pouco a opinar, decidir e escolher, haja visto que não possuem nenhum 

poder de decisão sobre os elementos que mais os afetam dentro da escola: 
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disciplinas, conteúdos, metodologias, horários, merenda... Aos estudantes cabe 

apenas “o adequar-se” e “o sobreviver”.  

Quanto ao ensino da Língua Portuguesa, mais especificamente ao 

ensino dos gêneros discursivos, o cenário é o mesmo: em geral, os alunos 

observam uma lista de características de um gênero, que é escolhido pela 

escola, para, em seguida, reproduzi-lo, a partir de tais características e com 

uma temática também previamente selecionada pelo professor. Sob esse 

aspecto, ainda que os processos de ensino-aprendizagem sejam mediados 

pela figura do professor, é nítido que a voz do aluno não é, em nenhum 

momento ou em raros momentos, valorizada dentro do sistema educacional. 

Podemos dizer que há uma relação dialética dentro da escola, que gera um 

embate de vozes – o que é natural, uma vez que a mesma é constituída por 

sujeitos, que são múltiplos e heterogêneos entre si – no entanto, nesse 

processo, há um apagamento da voz do aluno, que é engolida pela voz 

sistêmica e dominante, que é reproduzida pelo professor em sala de aula.   

Ao observarmos tal contexto, ficamos motivados a propor um estudo dos 

gêneros discursivos, mais especificamente do gênero poesia, sob uma 

metodologia que proporcione ao estudante condições de ouvir a própria voz e 

de seus pares, por meio de situações reais de criação, circulação e apreciação 

estética de enunciados, sob um estilo de escrita que se aproxime mais da 

realidade experienciada por ele e menos presa aos cânones literários. Para 

isso, sugerimos uma experiência com a poesia, por meio das técnicas 

utilizadas no poetry slam. 

O poetry slam ou simplesmente slam são manifestações culturais 

criadas entre o fim dos anos de 1980 e no decorrer da década de 1990, 

originariamente nas periferias dos Estados Unidos, mas presente hoje em 

muitos países. Trata-se de batalhas de poesia, em que é o público, por meio de 

sua apreciação estética, quem delibera a respeito dos melhores textos e 

melhores slammers do confronto. 

 A poesia escrita para ser declamada no slam é carregada de oralidade, 

com temáticas que, em geral, tratam do cotidiano das periferias, política, 

preconceito, questões de gênero. Trata-se de um gênero discursivo que, em 

essência, pretende romper, em forma e conteúdo, com a poesia dita “clássica” 

e que, de certa forma, democratiza o acesso à literatura, já que, tanto quem 
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escreve/declama quanto quem assiste/reflete é imerso em uma atmosfera 

cultural que, em geral, não experimenta em outras esferas da vida social, já tão 

obscurecidas pela manutenção do status quo. 

Essa pesquisa torna-se relevante por se propor a observar como os 

jovens estudantes colocam-se frente a uma situação escolar em que são 

convidados a expressarem sua voz, por meio de uma escrita e oralidade, que 

têm compromisso com a liberdade de criação e de pensamento. Reiteramos 

que o corpus deste projeto delimita-se mais ao processo de criação das 

poesias produzidas para e no slam, do que a uma análise propriamente dita 

das produções escritas, ainda que todo processo seja permeado em torno 

delas. Para isso, utilizaremos como fundamentação teórica os estudos acerca 

dos gêneros discursivos e outros conceitos presentes na obra produzida pelo 

Círculo de Bakhtin. 

Em outras palavras, nossa proposta visa criar condições para que os 

alunos se expressem livremente dentro da escola, tendo a arte como suporte, 

uma vez que seus textos, escritos com a temática e técnicas escolhidas pelo 

próprio estudante, serão apresentados por eles mesmos para seus pares, que 

por sua vez farão a apreciação estética, pautados somente em seus gostos 

pessoais e visão de mundo. Com isso, acreditamos poder contribuir para um 

estudo relevante dos gêneros discursivos, assim como tornar a escola um local 

do aluno, em que este possa também falar, ser ouvido e ter sua práxis 

reconhecida.  

Para isso, focalizamos nossa pesquisa em um grupo de estudantes, de 

uma escola pública de Tarumã, SP. Uma sala de 6º. ano. A escolha pela turma 

dá-se de maneira aleatória, por ser uma turma com a qual já trabalhamos na 

escola. 

 Assim como o slam pretende ser uma ferramenta histórico-cultural, que 

rompe com os cânones literários e que subverte a linguagem para, enfim, criar 

uma que seja própria dos grupos marginalizados, entendemos que assim 

também deve ser o trabalho com a leitura e escrita de enunciados na escola, 

em especial do gênero poético.  

No slam, os indivíduos apropriam-se do gênero discursivo de maneira 

integral: na escrita, na oralidade e no uso social que isso implica e é isso que 

se propõe por meio deste trabalho: desenvolver na escola um contexto de 
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produção textual real, que dê voz às inquietações dos jovens e ao mesmo 

tempo colocá-los em contato com uma língua viva, fazendo com que sejam e 

sintam-se parte do processo de construção dos enunciados. 

 

Fundamentação teórica 

 

Este projeto de pesquisa baseia-se teoricamente nos estudos do Círculo 

de Bakhtin, uma vez que tem por objetivo observar como se dá o embate de 

vozes sociais dentro da escola, assim como analisar como se dão os atos 

responsivos dos estudantes frente a uma situação em que são convidados a 

entoarem o que pensam e sentem, por meio de textos poéticos produzidos no 

contexto do slam. 

Atualmente, o ensino dos gêneros discursivos na escola reflete bem 

esse embate de vozes, que a nosso ver revela uma antítese muito bem 

demarcada, o confronto entre voz dominante versus voz dominada, em que o 

primeiro elemento reflete a voz do sistema educacional, que é arquitetado de 

acordo com os interesses político-econômicos do status quo, que por sua vez 

refrata a “voz dominada”, entendida aqui como a voz do aluno e do que ele 

representa. Esse conflito discursivo somente explicita, sob o ponto de vista de 

Bakhtin, a luta de classes que se exterioriza no signo: 

 

Classe social e comunidade semiótica não se confundem. Pelo 
segundo termo entendemos a comunidade que utiliza um único e 
mesmo código ideológico de comunicação. Assim, classes sociais 
diferentes servem-se de uma só e mesma língua. 
Consequentemente, em todo signo ideológico confrontam-se índices 
de valor contraditórios. O signo se torna a arena onde se desenvolve 
a luta de classes. (BAKHTIN/VOLOSHINOV, 1998, p. 45). 

 

Voltando-nos ao ensino de gêneros, a voz dominante, com base no 

método formal, torna os fenômenos lingüísticos estudados na escola, 

acontecimentos abstratos e deslocados do contexto de comunicação cultural. 

Dessa forma, os signos, que são vivos, dialéticos, móveis e plurivalentes 

perdem tais características e tornam-se monovalentes, ou seja, passam a 

expressar somente a significação que o sistema lhes atribui (BAKHTIN, 1998).  

Se “a palavra é o fenômeno ideológico por excelência” (BAKHTIN, 1998, 

p. 34), privar o jovem do direito à palavra é privar-lhe o direito a concretizar sua 
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ideologia. A nosso ver, enquanto seres sociais temos a necessidade de 

expressar aquilo que somos, nossa maneira de pensar, de nos comunicarmos, 

ato que revela nossa ideologia. É por meio do outro, em uma relação de 

alteridade que o sujeito descobre/constrói a si mesmo e adquire consciência de 

sua própria ideologia. Sob esse aspecto, quando o jovem é levado a somente 

reproduzir uma voz que lhe é externa, anulando ou apagando seu capital 

cultural, é como se assumisse a ideologia dominante como sua, ao passo que 

descarta ou menospreza a sua própria. 

Sobre isso: 

 

O conjunto de signos de um determinado grupo social forma o que 
Bakhtin chama de universo de signos. E todo signo, além dessa dupla 
materialidade, no sentido físico-material e no sentido sócio-histórico, 
ainda recebe um ‘ponto de vista’, pois representa a realidade a partir 
de um lugar valorativo, revelando-a como verdadeira ou falsa, boa ou 
má, positiva ou negativa, o que faz o signo coincidir com o domínio 
ideológico. Logo, todo signo é signo ideológico. (BRAIT, 2014, p.170). 

  

De acordo com a citação acima, os signos tornam-se ideológicos uma 

vez que revelam uma conotação valorativa sobre a realidade. Desse modo, 

todo signo representa uma escolha, mas também denuncia uma não-escolha, 

isto é, quando a escola, por exemplo, decide valer-se somente de enunciados 

exteriores aos alunos1, anuncia que valorativamente tais textos são mais 

importantes, mais bonitos, verdadeiros ou significativos que os textos 

produzidos por eles. 

Os estudos do Círculo apontam que todo enunciado emerge de uma 

situação social e que se dá por meio de um gênero discursivo. A fim de 

promover a fala do aluno na escola, faremos uso do gênero poético, por meio 

da batalha de poesia. Em Discurso na vida e discurso na arte, 

Voloshinov/Bakhtin apontam para as peculiaridades desse gênero, em que a 

fala do poeta revela mais do que a si mesmo, este escreve por alguém e revela 

um grupo que lhe é próprio em sua voz. Ainda que nem todo aquele que 

escreve poesia seja poeta, é inegável que a fala interior de quem a escreve, 

                                                           
1 Por enunciados exteriores aqui entendemos os enunciados que são construídos de maneira 
abstrata, sem relação com os sujeitos que os enuncia, tornando-se, portanto, produtos 
externos a eles, que não revelam suas idiossincrasias. 
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fruto de sua vida social inteira, é exposta e é isso que a escola não deve 

anular. 

 

Objetivos 

 

Os objetivos que orientam a realização deste trabalho são: 

 

Objetivo geral 

 

 Observar como se dá o embate de vozes dentro da escola e 

analisar como os jovens estudantes colocam-se frente a uma 

situação escolar em que são convidados a expressarem sua voz, 

por meio de situações reais de criação, circulação e apreciação 

estética de enunciados.  

 

Objetivos específicos 

 

 Estimular a escrita de enunciados autorais, de cunho poético-

literário, reconhecendo o estudante também como sujeito autor; 

 Proporcionar ao aluno um contexto real de produção, circulação e 

apreciação de enunciados; 

 Tratar da pertinência de uma visão bakhtiniana para analisar o 

conceito de vozes sociais dentro da escola, nosso corpus de 

pesquisa. 

 

Material e Métodos 

 

De acordo com Amorim (2004), a pesquisa em Ciências Humanas tem 

por característica fundamental valer-se dos discursos produzidos por sujeitos 

sociais, historicamente situados, como objeto específico de sua análise, na 

medida em que os sujeitos são produtores de discursos e é com eles que lida o 

pesquisador. 

No entanto, assim como seu objeto de pesquisa, - o outro - o 

pesquisador também é produtor de discursos. Dessa polifonia, termo muito 
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caro a Bakhtin, fragiliza-se a (falsa) ideia de transparência do texto de pesquisa 

nas Ciências Humanas, de que este seria dotado de isenção e neutralidade. 

Dessa forma, segundo Amorim, a pesquisa só acontece em uma relação de 

alteridade entre pesquisador e o(s) seu(s) outro(s), de uma forma em que 

ambos aparecem nos resultados da pesquisa. 

 Nesse sentido, com o objetivo de considerar os discursos produzidos 

pelos alunos, a partir de suas próprias ideologias, em detrimento de discursos 

produzidos a partir da voz da escola (leia-se, do sistema dominante), nossa 

metodologia, com base nas obras bakhtinianas, considera os estudantes não 

como meros objetos de análise, mas como nosso outro significativo. 

Assim, por meio de um estudo de caso, este projeto visa tecer reflexões 

acerca da construção de enunciados dentro da escola, por meio das técnicas 

do slam em sala de aula, a partir de levantamento e análise de material 

bibliográfico, com base nos escritos do Círculo de Bakhtin, principalmente no 

que tange aos conceitos de gêneros do discurso, ideologia, vozes e sujeitos 

sociais.  

Além disso, nosso trabalho compreende também uma pesquisa de 

campo envolvendo alunos de uma sala de 6º. ano (período matutino), de uma 

escola pública de Tarumã, SP. A sala possui em média 20 alunos, que compõe 

nosso corpus de pesquisa, e que foram selecionados de maneira aleatória, por 

ser uma turma com a qual já trabalhamos na escola.  

A pesquisa compreende várias etapas: 

Primeiramente, apresentaremos aos alunos envolvidos nossa intenção 

de pesquisa, para, em seguida, fazermos uma breve apresentação do que 

seria um slam, ou batalha de poesia, utilizando dois vídeos que exemplifiquem 

a sua sistemática.  

Depois dessas atividades de sensibilização quanto aos objetivos da 

pesquisa, os alunos serão convidados a se expressarem, (e terão a liberdade 

para participarem ou não) por meio de textos poéticos, escritos para serem 

declamados em um slam na escola. A partir daí, todo o passo a passo do 

processo de criação e apresentação dos enunciados produzidos será 

deliberado pelos alunos, tais como: se os textos serão escritos em sala, em 

casa ou em outros espaços da escola ou da comunidade escolar; se as 

temáticas dos textos serão ou não previamente definidas – se será definida 
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uma temática única para todos ou se cada indivíduo poderá escolher um 

assunto, ou ainda se serão definidos temas específicos para cada aluno; 

quanto ao estilo, se os textos terão rimas ou não; onde e como serão as 

apresentações; quem serão os “julgadores” dos melhores textos etc. 

Ressaltamos que de acordo com nossos objetivos neste projeto, o de dar voz 

aos alunos dentro da escola, possibilitaremos, ao máximo, que as decisões que 

permeiam nossas atividades, sejam tomadas pelos alunos.  

As ações desenvolvidas serão acompanhadas por meio de um diário de 

campo e filmagens, e constituirão também parte de nosso corpus, material que 

utilizaremos para analisar como se deu a responsividade dos alunos frente ao 

proposto. Quanto à pesquisa bibliográfica, descreveremos e analisaremos os 

dados coletados. 

 

Plano de Trabalho e Cronograma de Execução 

 

O plano de trabalho deste projeto será desenvolvido no período de 20 

meses (de março de 2016 a novembro de 2017), com as atividades a serem 

realizadas em quatro (4) semestres, conforme descrito a seguir: 

 Março – Junho de 2016: Cumprimento de créditos em disciplinas, 

aperfeiçoamento do projeto e embasamento teórico; 

 Julho – Dezembro de 2016: Pesquisa de campo, análise do corpus, 

embasamento teórico, análise contextual, cumprimento de créditos em 

disciplinas, escrita da dissertação; 

 Janeiro – Junho de 2017: cumprimento de créditos em disciplinas, 

exame de qualificação, reformulação da dissertação após a banca de 

qualificação realizada, elaboração e entrega de relatório de progresso 

das atividades desenvolvidas; 

 Julho – Outubro de 2017: Revisão final da escrita, entrega da 

dissertação e elaboração e entrega do relatório científico final das 

atividades desenvolvidas; 

 Novembro de 2017: Defesa da Dissertação. 

Para uma melhor visualização do cronograma proposto, segue a tabela: 
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Etapas 1º. 

Sem. 

2º. 

Sem. 

3º. 

Sem. 

4º. 

Sem. 

     

Créditos em disciplinas X X X  

Embasamento teórico X X X X 

Aperfeiçoamento do projeto X    

Pesquisa de campo  X   

Análise do corpus  X X X 

Análise contextual  X X X 

Exame de qualificação   X  

Relatório parcial   X  

Relatório final    X 

Defesa da Dissertação    X 

Eventos  X X X 

Orientação X X X X 
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