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Mitos e lendas
jovem da leitura
 que aproximam o

Autor do livro “O
Mistério de Troia”, o
escritor João Pedro
Roriz fala sobre
como histórias que
envolvem a
mitologia grega
podem ser aliadas
para abordar
conceitos e valores
dos tempos e hoje
e, principalmente,
para atingir em
cheio o interesse
dos jovens

esta sexta-feira, dia 9, o
escritor João Pedro Roriz
lança o livro “O Mistério de
Troia” (Editora Paulus), na
Casa da leitura Proler. O
evento, que acontece a partir
das 19h, contará com
palestra seguida de bate-papo
sobre a obra, que leva o
leitor a uma viagem pelo
mundo da Mitologia Grega e,
a partir de várias analogias,
também fala de educação.

Mas, sua obra traz à luz
outras questões. Em uma
história que reúne heróis,
monstros, magias e grandes
batalhas, não há como não
pensar em livros que
conquistaram o público
infanto-juvenil nos últimos
tempos, como Harry Potter e
a série os Olimpianos, que,
assim como o livro do
escritor, usa e abusa das
referências à Mitologia
Grega. Sucesso que algumas
das mais importantes
produções de nossa literatura
não fazem, junto ao
alunado. Para o escritor,
restringir o trabalho com a
leitura aos clássicos pode ser
um erro.

“Seja clássico ou moderno,
sucesso ou não, o
paradidático precisa estar de
acordo com a proposta
pedagógica da escola. Isso é
o mais importante. O ideal é
tentar atender a demanda
dos professores e, claro
aguçar o interesse dos
alunos”, defende João Pedro
Roriz, que, nesta entrevista,
fala sobre seu livro, como é
possível trabalhar conceitos
atuais a partir das lendas
mitológicas, comenta sobre o
que é importante no
incentivo à leitura e aborda
um tema com o qual tem se
envolvido muito desde 2010,
quando passou a fazer
palestras sobre bullying. “esse
fenômeno pode acontecer em
qualquer instituição de
ensino, independentemente
da qualidade do serviço
prestado pela direção, da
competência de seus
profissionais, da localização
geográfica da escola ou do
poder aquisitivo dos alunos.”

N FOLHA DIRIGIDA — O SENHOR LANÇARÁ,
NESTA SEXTA, DIA 9, O LIVRO “O MISTÉRIO
DE TROIA”, VOLTADO PARA O PÚBLICO IN-
FANTO-JUVENIL. PODERIA NOS FALAR, EM
LINHAS GERAIS, DA HISTÓRIA E DA TRAMA?
João Pedro Roriz — Trata-se da história
de Bruno Theodoro, um menino solitário
de quatorze anos que pratica parkour e que
gosta de games de guerra. Sua família é
disfuncional: a mãe é depressiva e seu avô
é um intelectual com fobias sociais. Bru-
no não se relaciona bem com o avô e tira
péssimas notas. Seu único amigo, Jhonny,
reclama ser vítima de bullying. A vida de
Bruno parece melhorar quando três me-
ninas misteriosas e lindas se matriculam
em sua escola e disputam a sua atenção.
O problema é que todo esse contexto faz
parte de uma antiga maldição que relaci-
ona presente, passado e futuro, a Guerra
de Troia, os familiares de Bruno, seus amigos
e até mesmo os seus gostos pessoais.

ATRAVÉS DE HISTÓRIAS QUE ABORDAM A
MITOLOGIA GREGA, É POSSÍVEL TRABA-
LHAR VALORES E CONCEITOS DO MUNDO
ATUAL?
Sim. Antigamente, as lendas eram passa-
das de pai para filho através da chamada
“oralidade primária”. Elas serviam para ex-
plicar de modo racional o funcionamen-
to da natureza e nortear as novas gerações
em relação à cultura de sua sociedade, sua
religião e, claro, sua moral. Através de
muitas histórias da mitologia grega, por
exemplo, é possível observar lições de
elevada substância ética - algumas cruéis
e castradoras - afinal, naquela época não
existia o conceito de “infância” e de “psi-
cologia” como existe hoje. Ironicamente,
a mitologia se tornaria o grande baluarte
da indústria cultural infantil e da psicolo-
gia moderna. Algumas dessas lendas ser-
vem até hoje como simbologias para a edu-
cação dos mais novos.

PODE NOS DAR ALGUNS EXEMPLOS?
Quem nunca ouviu falar da história de
Midas, o rei ganancioso que pediu a Di-
oniso para ter o dom de transformar tudo
em ouro com o seu toque? Após trans-
formar todo o seu castelo em ouro, o mo-
narca acabou matando sua neta ao abra-
çá-la. Histórias como essa mostram que
a materialidade e a cobiça endurecem o
coração dos homens. Já na história de Fae-
tonte, observamos um contexto peculiar
que se mantém atual até os dias de hoje:
o jovem Faetonte tenta dirigir o carro de
sol à revelia da vontade de seu pai e aca-
ba morrendo após causar um trágico aci-
dente. Mitos como esse reforçam a auto-
ridade dos pais e apontam de forma cla-
ra alguns comportamentos inconsequen-
tes dos mais jovens. Uma das lendas gre-
gas que eu mais gosto é a história de Sí-
sifo – um gigante que tenta, eternamen-
te, equilibrar uma pedra no alto de um
cume. Sua luta e esforço inspiram deba-
tes filosóficos sobre a continuação da vida
após a morte, a busca por uma perfeição
que não pode ser alcançada, a importân-
cia dos problemas e a necessidade da
rotina, a visão de que o trabalho para o
homem não se manifesta como um fim,
mas como meio.

HISTÓRIAS QUE ENVOLVEM AVENTURA E
FICÇÃO, GERALMENTE, AGRADAM OS JO-
VENS. BONS EXEMPLOS DISTO SÃO AS
SÉRIES “HARRY POTTER”, DE J.K. RO-
WLING, E “OS OLIMPIANOS”, DO ESCRITOR
RICK RIORDAN. ESTA ÚLTIMA, POR ACASO,
TAMBÉM TRATA DE TEMAS LIGADOS COM A
MITOLOGIA. POR QUE HISTÓRIAS COM
ESTE PERFIL ENCANTAM TANTO OS JO-
VENS?
São lendas que abordam a história de
personagens com superpoderes, muitos
com características bestiais - meio huma-
no, meio animal. No meio de deuses, fei-
ticeiros e criaturas mágicas, encontramos
os frágeis humanos e os heróis que nos
protegem. Ora, saber que tudo isso era
cultuado e levado a sério por adultos das
antigas civilizações é muito, muito diver-
tido! Não é a toa que essas antigas len-
das mitológicas inspiraram os contos in-
fantis. Nas palestras que realizo em es-
colas e universidades, costumo apontar
as incríveis relações entre a mitologia e
as fábulas modernas, entre as religiões po-
liteístas e as atuais e entre os deuses e os
símbolos cultuados pelas sociedades con-
temporâneas.

NAS ESCOLAS, POR SUA VEZ, É MUITO
COMUM OS PROFESSORES PRIORIZAREM
OS CHAMADOS CLÁSSICOS LITERÁRIOS.
POR OUTRO LADO, EM MUITAS INSTITUI-
ÇÕES, HÁ UMA CERTA RESISTÊNCIA ÀS
OBRAS QUE SÃO SUCESSO NO MERCADO
LITERÁRIO. É HORA DE AS ESCOLAS REVE-
REM SUAS DIRETRIZES DE INCENTIVO À
LEITURA?
Em minha opinião, seja clássico ou mo-
derno, sucesso ou não, o paradidático
precisa estar de acordo com a proposta
pedagógica da escola. Isso é o mais im-
portante. O ideal é tentar atender a de-
manda dos professores e, claro aguçar o
interesse dos alunos. Mas sinceramen-
te, o que me preocupa mais nas adoções
escolares não é a estratégia e a diretriz
de incentivo à leitura. Nesse caso, cabe-
rá aos pais escolher uma escola que cum-
pra com aquilo que promete em sua
proposta pedagógica. O que me preocupa
de verdade é o lobby cada vez maior de
algumas editoras e livrarias que ofertam
“incentivos” e que fazem parcerias ques-
tionáveis com as escolas que adotam os
livros de seus catálogos. Pensamos que
as escolas vão sempre oferecer obras
importantes para o crescimento de nos-
sos filhos, após uma analise e uma es-
colha criteriosas baseada em conceitos
pedagógicos e literários. Deveria ser sem-
pre assim. Mas muitas instituições de
ensino, principalmente nas grandes ci-
dades, só abrem espaço para editoras que
fazem consertos na fachada da escola, ofe-
recem pinturas, ofertam data-shows e
computadores de “brinde”. Eu só escre-
vo livros paradidáticos para editoras que
possuem ideologia e que priorizam uma
relação sincera de bem estar social com
as escolas. Quando uma escola adota um
livro meu, dependendo do tipo de ado-
ção, ganha a presença do autor, uma tar-
de de autógrafos, uma oficina, ou uma
palestra que enriquecerá a vida acadê-
mica de seus alunos.

CERTAMENTE, NÃO HÁ COMO CONTESTAR
A QUALIDADE DOS CLÁSSICOS LITERÁRI-
OS. NO ENTANTO, MUITAS DESTAS OBRAS
NÃO POSSUEM UMA LINGUAGEM CAPAZ DE
ENVOLVER O ESTUDANTE DE HOJE. AINDA
ASSIM, É POSSÍVEL FAZER OS MAIS JOVENS
DESCOBRIREM O ENCANTO DOS CLÁSSI-
COS? COMO FAZER ISSO?
Uma proposta bem interessante é a
adaptação, ou tradução etária. Eu mes-
mo tive o privilégio de adaptar Romeu
e Julieta e Orgulho e Preconceito, dois
clássicos ingleses, para adolescentes. Me
surpreendeu não só a quantidade de
escolas que adotaram a obra como a
quantidade de adultos que tiveram sua
aurora literária com esses dois livros.
Observe que a intenção da adaptação
não é ocupar o lugar dos clássicos - isso
nem seria possível! A proposta das adap-
tações literárias é apresentar o contex-
to, o estilo literário e a proposta do autor
original com uma linguagem um pou-
co mais jovial e menos hermética, de
modo que os jovens leitores possam
exercitar a prática da leitura para que,
melhor graduados, possam buscar as
fontes dessas adaptações no futuro. Sim,
eu concordo e defendo que os clássicos
são fundamentais e precisam ser estu-
dados nas escolas, mas também entendo
o argumento da maioria dos alunos:
eles reclamam que esses livros foram
escritos para adultos, em uma época
distinta onde não existia um conceito
de infância e adolescência como hoje.
Caberá às escolas cuidar para que o seu
projeto de “incentivo à leitura” não se
transforme em trauma.

EM SEU LIVRO, O SENHOR USA UMA LIN-
GUAGEM QUE CHAMA DE CINEMATOGRÁFI-
CA, COM O ENCADEAMENTO DOS CAPÍTU-
LOS COMO SE FOSSEM UM LONGA METRA-
GEM. PODERIA NOS FALAR UM POUCO
SOBRE ESSA FORMA DE ESTRUTURAÇÃO
DA HISTÓRIA? HÁ ALGUMA RELAÇÃO COM
O JOVEM E O ADOLESCENTE DOS NOVOS
TEMPOS?
Nesse meu exercício literário, prestigiei
a construção de imagens com uso de lin-
guagem subjetiva que propõe mistura de
sentidos. O livro O Mistério de Troia pos-
sui um ritmo e uma trama parecida com
as dos filmes americanos, com final sur-
preendente. Tanto o protagonista (que
é inspirado no meu irmão adolescente)
quanto a proposta literária representam
os jovens contemporâneos e são frutos
de uma pesquisa incansável e pessoal.
Mas o jovem leitor terá a sua cota de tra-
balho em momentos chaves do misté-
rio onde eu utilizo a função poética e a
metalinguagem - o que reforçará o pa-
pel dos professores na aplicação desse
livro nas escolas.

A SEU VER, O QUE SERIA FUNDAMENTAL
PARA FAZER DA LEITURA UM HÁBITO ENTRE
A MAIOR PARTE DOS NOSSOS ESTUDAN-
TES? COMO INCENTIVAR ESTA PRÁTICA?
Os adolescentes estão em um processo
de aprendizado que não termina na fase
adulta. Esse processo perdura! Vejo os
adultos sempre muito ansiosos, oferecen-
do pacotes de solução para os problemas
da juventude, quando na verdade são
problemas sociais. Ler dá trabalho! E são
poucos os que sentem prazer na recom-
pensa do trabalho, infelizmente. A mai-
oria busca o trabalho como forma de
obtenção de recursos para a manutenção
de prazeres superficiais que não promo-
vem mudanças individuais e coletivas.
Reclamamos do cansaço após um dia de
trabalho, quando deveríamos na verda-
de nos orgulhar dele. E, veja, não estou
falando dos adolescentes. Estou falando
de todos nós. Para que os estudantes te-
nham interesse pela prática da leitura, é
preciso haver exemplo.

EM SEU LIVRO, O SENHOR TAMBÉM PROCU-
RA ABORDAR TEMAS QUE ESTÃO EM EVI-
DÊNCIA ATUALMENTE, COMO O BULLYING
NAS ESCOLAS. QUAIS OUTROS TEMAS TAM-
BÉM SÃO ABORDADOS E DE QUE FORMA
ISTO É FEITO? COMO CONECTOU ESTAS
TEMÁTICAS COM A HISTÓRIA QUE TEM
COMO PANO DE FUNDO A MITOLOGIA?
Eu tenho levantado a bandeira contra o
bullying há muito tempo, desde 2010,
quando criei a minha palestra dramati-
zada sobre o assunto. Não é o primeiro
livro meu que aborda esse tema. Tenho
o livro “Bullying não quero ir pra esco-
la” publicado pela Paulinas, a peça de
teatro “Bullying – se correr o bicho pega”
publicado pela Fapcom e no ano que
vem sairá o “Gorrinho 2 - O mistério está
no ar”, pela Paulus, onde também apre-
sento uma faceta do bullying. Qual é a
relação desse fenômeno socioeducativo
com a mitologia? A palavra mito requer
inúmeros conceitos, dentre os quais, a
idealização de algo que se crê sem a ne-
cessidade de comprovação. Mesmo hoje,
o mundo continua repleto de mitos.
Esses mitos são normalmente impostos
por classes dominantes que estabelecem

padrões de beleza, de riqueza e de com-
portamento. Na escola é possível obser-
var esse paradigma. O culto ao belo e à
perfeição por exemplo pode ser resquí-
cio de uma visão antropocêntrica do
homem que acreditava ter sido criado do
mesmo fogo que animava a alma dos
deuses. Todos os heróis e personagens
principais da literatura infantil são ins-
pirados na mitologia e possuem uma cen-
telha divina que os fazem especiais e per-
feitos. Nesse universo, existirá pouco es-
paço para o feio, o disforme, o inculto,
o atrapalhado, o curioso, ou aquele que
assume a sua ignorância. Se vivêssemos
no conto da Branca de Neve, seríamos
os anões, cheios de defeitos, mas as cri-
anças se veem como príncipes e prince-
sas criados para serem “felizes para sem-
pre”, meta que se torna complicada já no
jardim de infância com os primeiros con-
tatos sociais longe da família, onde es-
sas crianças passarão a se comparar com
as outras. O livro “O Mistério de Troia”
também aborda o antagonismo que exis-
te entre intelectualidade e a praticidade
da vida moderna. Eu me mordo quan-
do ouço um universitário dizer que está
na faculdade porque almeja conseguir um
diploma que o permitirá ganhar dinhei-
ro. Estudar, que é bom, parece não estar
nos planos de ninguém. A obra também
abre espaço para a discussão sobre o
papel dos idosos na educação dos jovens
e da esperança que eu tenho de um dia
ver os adolescentes se orgulharem do fato
de, a cada dia, ficarem mais velhos e, com
sorte, mais sábios.

O SENHOR TAMBÉM REALIZA PALESTRAS
SOBRE BULLYING. POR QUE ESTE TEMA,
NOS ÚLTIMOS ANOS, PASSOU A PREOCU-
PAR TANTO OS PROFESSORES E OS ALU-
NOS?
Acredito que a importância dada ao tema
acompanhou a evolução do ideal de com-
portamento humano e de relação inter-
pessoal da sociedade. Há alguns séculos,
matar era lícito, bastava haver uma justi-
ficativa. Há sessenta anos, em certas ci-
dades, os negros não podiam frequentar
os mesmos lugares que os brancos. Há
um ano, os gays não podiam se casar no
Brasil.  Hoje, vejo que aqueles que sofre-
ram com o bullying e que sentem que per-
deram os melhores anos de suas vidas por
causa dessa violência silenciosa, fazem
campanhas vitoriosas para que outras
pessoas não passem pelos mesmos so-
frimentos. É uma evolução natural e ne-
cessária que visa nada mais, nada menos
do que a promoção de bem estar social.
Devemos nos orgulhar!

PELO QUE OBSERVA NAS PALESTRAS,
ESTUDANTES E EDUCADORES ESTÃO
CONSCIENTES E BEM INFORMADOS SOBRE
O QUE É O BULLYING E, PRINCIPALMENTE,
SOBRE A GRAVIDADE DO PROBLEMA?
Não, não estão. Ainda vemos pais orien-
tando seus filhos a se defenderem com
violência física, professores que confun-
dem injúria e difamação com brincadei-
ras, vítimas e agressores que acreditam que
o bullying é uma espécie de ritual de pas-
sagem natural para todo mundo, meni-
nos e meninas buscando padrões de com-
portamento para agradar uma classe do-
minante e, dessa forma, escapar de situ-
ações humilhantes; expectadores se di-
vertindo com cenas de abuso contra pes-
soas indefesas na Internet; pais que se
negam a aceitar que seu filho vive em um
estado de tolerância zero em sala de aula,
vítimas que se negam a pedir ajuda aos
pais e professores por acreditarem que não
são capazes de ajudá-las, etc.

O QUE É FUNDAMENTAL PARA AS ESCOLAS
LIDAREM COM CASOS DE BULLYING?
COMO DEVE SER A POSTURA DE UMA INS-
TITUIÇÃO DE ENSINO NESTAS SITUAÇÕES?
Compreender a gravidade do tema. Ob-
servar que por definição, o bullying é uma
violência contínua que mina a credibili-
dade da vítima junto às pessoas que ela
mais preza e que visa o boicote às suas
iniciativas, o controle de suas ações e o
mais aterrorizante, a perda de seus direi-
tos mais básicos. Entender que esse fe-
nômeno pode acontecer em qualquer
instituição de ensino, independentemen-
te da qualidade do serviço prestado pela
direção, da competência de seus profis-
sionais, da localização geográfica da es-
cola ou do poder aquisitivo dos alunos.
Diante de um caso de bullying, uma das
sugestões é que a escola busque reforçar
a credibilidade da vítima junto ao seu
grupo escolar e que desenvolva um pro-
grama de atividades pedagógicas que
oportunize ao agressor tomar conheci-
mento de seus erros e buscar a remissão.
Por outro lado, é importante que as es-
colas realizem ou contratem projetos de
arte-educação que visam a prevenção do
bullying junto aos alunos e professores.
Em minhas palestras dou sempre um tom
divertido e informal ao assunto, com
apresentação teatral e stand up de humor.
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