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RESUMO: “Slam” define, a princípio, um movimento mundial de poesia: poesia slam. O             
termo vem do esporte, arregimentado nos anos 1980, talvez em São Francisco, EUA, segundo              
versões historiográficas mais aceitas e se espalha pelas “quebradas” do planeta e outros             
espaços “mundanos” em que a poesia viceja para além dos cânones escolares, acadêmicos etc.              
É um modo de fazer poesia declamando “num só golpe”, uma potente síntese. Em geral, são                
poemas de 2 a 3 minutos, apresentados em sessões de competição em que o júri é composto                 
pelos apreciadores. Trata-se de uma competição sempre muito festiva, colaborativa e           
ensejadora de redes. Para isso, há regras bastante sofisticadas e uma organização que prevê              
finais locais, regionais e a internacional, que acontece em Paris - uma retomada da cidade-luz               
como sede da “república das letras” atualizada: em lugar dos salões, os galpões que abrigam               
um festival de dizeres breves impactantes: slam! A FLIP (Feira Literária de Paraty) já acolheu               
a modalidade. Sobre essas bases, o termo tornou-se um conceito aplicável a novas             
modalidades de circulação de outras formas de arte, designando sempre algo que vem “dito              
num golpe” uma potência de sentido com um valor imediato dado por uma circulação em               
novos espaços de troca. Já se fala também em slam blues, slam jazz, e há modalidades                
acadêmicas que são a aplicação desse conceito a uma apresentação de pesquisa, como o              
“minuto de loucura”: 1 minuto, 1 slide. Inscritos nessa perspectiva, entendemos que o termo              
“slam” congrega os tipos de enunciação com os quais os membros do Centro de Pesquisa               
FEsTA (Fórmulas e estereótipos - teoria e análise, IEL/Unicamp) têm trabalhado:           
estereótipos, fórmulas, pequenas frases, enunciação aforizante e ethos. Ao mesmo tempo,           
entendemos que se amplia o escopo, quando estes tópicos de trabalho são compreendidos             
como elementos de síntese e impacto, que são, nas várias formalizações materiais que             
assumem (hashtag, hiperlink, botão de navegação, avatar, meme, manchete, intertítulo…),          
estratégias de convencimento ou, pelo menos, de busca de adesão. Assim, a proposta do              
simpósio é tratar de modos “slam” de dizer, mais precisamente, de dizeres que configuram um               
modo “slam” de argumentar, isto é, tentam a adesão num só golpe. Trata-se de modos de                
enunciação típicos do atual período, caracterizados pelo efeito de impacto (como se pode             
depreender de categorias como relevância, reputação, etc.) dado pela circulação intensa de            
enunciados curtos ou breves (como se pode depreender dos fenômenos de viralização, da             
constituição de redes de compartilhamento e das técnicas de “furar bolhas”). 
 
PALAVRAS-CHAVE: Enunciação aforizante; Estereótipos; Ethos discursivo; Fórmulas       
discursivas; Frases sem texto. 

 


