
 

Uma palestra diferente! 
 

Palestra dramatizada sobre o bullying escolar 
apresentada pelo reconhecido escritor infanto-juvenil e 
jornalista João Pedro Roriz e dois arte-educadores. 
 
A palestra é divertida, ricamente ilustrada com cenas 
teatrais rimadas e stand ups de humor. 
 
O projeto é uma ferramenta de combate e prevenção ao 
bullying escolar, ideal para apresentar para estudantes e 
educadores.  

Existem versões do texto para crianças, 
jovens, EJA, normalistas, professores, 
universitários e assistentes sociais. 
 
Caracterizado durante a palestra, Roriz 
promove reflexão sobre a cultura da violência 
com contextualizações históricas e análises 
de produtos culturais.  

 
João Pedro Roriz aborda com propriedade os 
tipos de violência, implicações legais, os tipos 
de bullying e os tipos de vítima e agressor.  
 
O evento dura aproximadamente uma hora e 
meia (incluindo debate). 

 

 

A palestra é encenada. Opção de versão musicalizada 

 



2 

 

Enredo da peça teatral 
 

A parte teatral da palestra possui 6 cenas 

divertidas e poetizadas, que contam a história de 

três jovens – dois meninos, uma menina – e seu 

relacionamento tempestivo ocasionado pelo 

bullying escolar.  

Júnior é um aluno exemplar, com boas notas e 
grande assiduidade nos estudos. Muito tímido com 
baixa autoestima e saúde frágil, Júnior é vitima de 
violência física e moral praticada por Ronaldo, um 
atleta talentoso, que se gaba por “trazer dinheiro 
para a escola” todas as vezes que vence um 
campeonato de natação.  
 
Zeza é a testemunha das agressões de Ronaldo. No meio dessa guerra, está a professora, uma 
profissional dedicada, cansada, mas bem humorada, que adora falar a língua dos adolescentes e é fã 
de futebol.  
 
Num primeiro momento, a professora não acredita nas reclamações de Júnior. Porém, após a 
apresentação de provas irrefutáveis, é obrigada a reconhecer a existência da violência no universo 
escolar e reunir a disposição necessária para lidar com a situação, sem protecionismos ou 
parcialidades. O contexto teatral aborda o cyberbullying, o bullying indireto e direto, violências 
moral, cultural, sexual, física e psicológica.   
 

 

 

 

João Pedro Roriz se transforma em Júnior 
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FUNDAMENTAÇÃO 
 
A palestra dramatizada “Bullying não quero ir pra escola” é a ferramenta ideal para atendimento à 
Lei Federal 13.185 de novembro de 2015 que obriga escolas e clubes a realizar medidas de 
prevenção e combate ao bullying, pois aborda o tema de modo leve e com linguagem acessível. 
 
Atualmente, o bullying é divulgado na mídia e largamente debatido entre os especialistas. Mas pouca 
informação sobre o assunto é passada para crianças e adolescentes, pais e professores. Esses, muitas 
vezes, por falta de informação, não conseguem diagnosticar o problema a tempo de evitar situações 
graves de violência e desrespeito dentro do universo escolar.  
 
A ABRAPIA (Associação Brasileira Multiprofissional de proteção à infância e adolescência) fez um 
levantamento em 2002 e apontou que 40,5% dos alunos do segundo segmento do ensino 
fundamental (5º ao 9º ano) estão diretamente envolvidos com a prática do bullying, seja como 
vítimas ou agressores.   
 
Recentemente, a pesquisa do “Instituto Informa”, liderada pelo sociólogo Fábio Gomes, demonstrou 
que 80% da comunidade estudantil no Rio de Janeiro já testemunharam uma cena de violência 
dentro da escola. 
 
Especialistas afirmam que o bullying torna o ambiente da escola extremamente contaminado e que 
as intervenções efetivas contra esse comportamento contribuem para o desenvolvimento de uma 
sociedade menos violenta e mais fraternal.  
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Público alvo 

Existem versões do projeto que prestigiam crianças, adolescentes e EJA. Realizamos formações continuadas 
para universitários, educadores, psicólogos e assistentes sociais.  

 
Estrutura necessária 

Para a realização da atividade, é necessário que o contratante disponibilize: 
 
- Ambiente com espaço para encenação (não é necessário palco ou possuir teatro ou auditório. O 
palestrante e os arte educadores se adaptam ao espaço oferecido pelo contratante). Durante a 
atividade não pode acontecer qualquer outra atividade concomitantemente no mesmo ambiente. 
 
- Telão, data show e computador já instalados, som com 3 microfones auriculares (na falta desses, 3 
microfones normais sem fio) e técnico para operar. 
 
- 6 garrafas de água mineral de 350ml. 

 

Orçamento e recursos necessários 
 
- Só realizamos a atividade mediante contratos com pessoas jurídicas. Possuímos nota fiscal. 
 
- Propostas orçamentárias deverão ser solicitadas nos contatos: joaopedrororiz@joaopedrororiz.com.br ou 
(22) 26658930 | (21) 99888-5570. 
 
- Realizamos a palestra dramatizada em todo o País. Possuímos valores diferenciados para múltiplas 
apresentações.  
 
- Possuímos elenco residente no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul. 
 
- A apresentação da palestra dramatizada “Bullying – não quero ir pra escola” poderá ser contratada com a 
adoção do livro homônimo com desconto.    
 
- Além dos custos orçamentários, o contratante deverá arcar com as despesas de transporte, alimentação, 
hospedagem (se necessário) para três pessoas. 
 
- É possível contratar a palestra solo, isto é, apenas o palestrante, sem as cenas teatrais e os dois arte-
educadores. 
 

 

Histórico da atividade 
 

Atividade realizada inúmeras escolas do País, com destaque para unidades das redes Marista, Notre Dame, 

Adventista, Objetivo, Sinodal e Anglo.  Apresentação em eventos públicos e privados com destaque para o 

Congresso Nacional de Educação Integral (Apucarana, 2011), XIV Congresso de Educação de Presidente 

Prudente (2011), Projeto “Literatura Viva” do SESI SP (2011, 2012 e 2013), PROLER (diversos estados em 

2010, 2011 e 2012), Projetos “Maratona de Histórias” (2011) e “Nenhuma Criança a Menos” (Prefeitura do 

Rio, 2010 e 2011), Feiras do Livro em Canoas, Porto Alegre e Rio de Janeiro e Jornada Estudantil de São José 

dos Campos (2013), Projeto “Todos contra o Bullying” de Presidente Epitácio (2015).

mailto:joaopedrororiz@joaopedrororiz.com.br
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Livros do palestrante que abordam o assunto. 

Outras obras de João Pedro Roriz em www.joaopedrororiz.com. 

Com o sucesso da palestra dramatizada, as 

Edições Paulinas lançaram a obra homônima de 

João Pedro Roriz que hoje faz sucesso entre 

crianças e adolescentes. Ideal para 3º, 4º e 5º 

anos.  

O livro “Bullying – não quero ir pra escola” é 

paradidático, fácil de ler, possui baixo custo de 

capa e auxilia professores e pais a orientar alunos 

e filhos a lidar com a questão da violência em sala 

de aula. 

 

Sucesso adolescentes, a obra “Céu de um verão 

proibido” (BesouroBox) contextualiza uma situação 

de bullying escolar e apresenta as consequências e 

possíveis soluções para o fenômeno.  

O novela juvenil é indicada para fund2 e médio e  

aborda outros assuntos paradidáticos como drogas, 

relacionamento, literatura, poesia e primeiras 

experiências. 

  

O Mistério de Troia (Paulus) é uma obra intrigante. 

A relação histórica da famosa guerra entre troianos 

e gregos e o bullying escolar é um dos fatores mais 

intrigantes e inusitados do livro. 

A obra também propõe um diálogo entre as 

gerações, discute o papel do idoso e do jovem na 

atual conjuntura, a relação do homem com a 

tecnologia e a função poética na arte literária. Ideal 

para 9º ano e ensino médio. 

 

O Homem de Barbas Brancas (Paulus) é um 

romance emocional, intenso, sobre Sócrates – seu 

legado e sua vida diária. Narra a história de um 

jovem que abre mão da vida de luxos de sua família 

para seguir o velho filósofo.  

A trama da obra gira em torno da violência que o 

protagonista sofre na escola de líderes onde é 

preparado para um dia ser um grande orador.  

 

 

 

 

http://www.joaopedrororiz.com/
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O projeto na imprensa 

Desde 2010, o projeto é pauta de matérias na Rede Globo, Rede Record, Globo News, Jornal O Globo, 

Jornal O Dia, entre dezenas de outros veículos de comunicação.  . 

O escritor e jornalista João Pedro Roriz aborda questões relacionadas à educação com periodicidade 

também em seus artigos publicados no Jornal O Dia e revistas da Editora Escala. 

 
Globo News: Roriz é convidado como especialista em arte-educação no Jornal das 10. 

 

 
Revista Língua Portuguesa expõe entrevista com Roriz sobre bullying 
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Diário do Pará sobre realização do projeto em Belém 

 

Jornal de Hoje, Natal 
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Sobre o expositor 
 
 
JOÃO PEDRO RORIZ, 35 anos, é autor de 35 

livros infanto-juvenis, entre eles “Céu de um 

verão proibido”, “O Mistério de Tróia”, “A 

Maldição de Hera”, “Almanaque da Cidadania” e 

os premiados “Gorrinho, uma loucura crônica” e 

“Eros e Psique”.  

 

É autor de peças de teatro e compõe canções para teatro, cinema e televisão. Como ator, trabalhou em 

diversas peças, musicais e em projetos televisivos. Como gestor, foi Assessor de Cultura da Universidade 

Castelo Branco entre 2007 e 2010 e coordenador de eventos no Centro Cultural Municipal Oduvaldo Viana 

Filho de 2006 a 2008. É formado em Comunicação Social e graduando em História. 

Gosta de estar em contato com o seu público e realiza palestras e oficinas em todo o Brasil sobre bullying, o 
prazer da leitura, sensibilização literária e motivação para professores. Maiores informações através do site 
www.joaopedrororiz.com.  

 

 

Feedback de alunos 
 

 

 

 

 

 

 

MatheusLopesR Lopes -.  

@jproriz ,a gente não aguenta mais aquelas palestras chatas que nós acabamos dormindo de tanta falta de 

interesse, a sua foi a melhor *--* 

 

 

liviamtentor Liviα Tentor  

cara é impressionante como a mente do @jproriz é jovem . ele nos passou tudo de uma forma tão clara. juro 

que pensei que fosse ser chato :/ 

 

tali_tolentino Talita Tolentino  

@jproriz amei sua palestra,agora que ja conheço um pouco do seu trabalho, você acabou de ganhar uma 
leitora e fã 

  

 

Sasah_Jonas Sabrina Bessa Jonas  @Pittyca_Leone aaaaaaah que saudades da palestra do @jproriz, 

um dos melhores dias na escola, aprendi muuuito, todo mundo amoooooou! 

lemartinsc leticia martins  

To saindo agora da palestra do @jproriz , fiquei com mais vontade de continuar com o teatro e ate começar 
a escrever 

 

 

http://twitter.com/#!/MatheusLopesR
http://twitter.com/jproriz
http://twitter.com/#!/liviamtentor
http://twitter.com/jproriz
http://twitter.com/#!/tali_tolentino
http://twitter.com/jproriz
http://twitter.com/#!/Sasah_Jonas
http://twitter.com/Pittyca_Leone
http://twitter.com/jproriz
http://twitter.com/#!/lemartinsc
http://twitter.com/jproriz
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(22) 2665-8930 | (21) 99-888-5570 

joãopedrororiz@joaopedrororiz.com.br 
www.joaopedrororiz.com.br 

 

LisaaRochaa Lisaa Rochaá  

@jproriz mt boooa suaa Palestra..beem dinâmica..! adoorei vc beeijoos ;* 

 

saracasarin Sara Casarin Nuss hoje a escola foi de mais,palestra do @jproriz #rimuito 

 

AnnaSanchesC Ana Sanches .  

o @jproriz é muito engraçado, ele é um ótimo poeta e ator. *-* , todos nós ficamos agradecidos pela sua 
presença *o* (: 

 

_carloshenrique Carlos Henrique  

ontem a palestra que o @jproriz deu no sesi de Botucatu foi muito da hora. ele devia fazes stund up . =) 

 

CarolineMBP Caroline Marques @jproriz A Palestra foi incrivel, muito genial e de uma forma 

descontraida' 

LiiineGenovez @LiineGenovêz Hooje palestra na escola com @jproriz , a primeira palestra que eu 

prestoo atenção! #ALOOOOOOOOK 

mailto:joaopedrororiz@arteemvoga.com.br
http://twitter.com/#!/LisaaRochaa
http://twitter.com/jproriz
http://twitter.com/#!/saracasarin
http://twitter.com/jproriz
http://twitter.com/#!/search?q=%23rimuito
http://twitter.com/#!/AnnaSanchesC
http://twitter.com/jproriz
http://twitter.com/#!/_carloshenrique
http://twitter.com/jproriz
http://twitter.com/#!/CarolineMBP
http://twitter.com/jproriz
http://twitter.com/#!/LiiineGenovez
http://twitter.com/jproriz
http://twitter.com/#!/search?q=%23ALOOOOOOOOK

