MALCOLM MONTGOMERY: Sexo, Drogas e Rock and Roll
A Palestra:
A palestra com o tema adolescência ministrada pelo Dr. Malcolm Montgomery, tem como
objetivo falar claro e diretamente ao jovem sobre suas carências, duvidas, e experiências
vivida neste período tão conflitivo da vida. É na adolescência que o ser humano cria
alicerces para conduzir na fase adulta questões como: comportamento, relação, caráter,
e criar o universo que influenciará o meio e as pessoas que estão a sua volta.
Através de uma linguagem única e especialmente desenvolvida para que a informação
chegue sem bloqueios, a palestra traz a arte como expressão e pano de fundo para
demonstrar a adolescência.
Duração: 1 hora e 30 minutos.

Perfil do Público: Jovens entre 14 e 22 anos.

Estrutura:
A palestra é dividida em blocos, retratando cada fase da vida do jovem adolescente, com
apresentação do Grupo (banda) durante as fases da palestra:

•

Referencias – Auto estima e auto imagem (Musica – Hey Jude e Clipe de Filmes)

•

Nowhereman – Busca da Identidade

•

Sexualidade (Musica – Help e Clipe de Filmes)

•

Drogas (Musica: Lucy in the Sky with Diamonds e Clipe de Filmes)

•

A influência da turma (Musica: With a litlle help from my friends)

•

Refugio e Fuga (Musica: Strawberry Filds Forever e Clipe de Filmes)

•

Homosexualidade (Musica: Hey Hard Love Away e Clipe de Filmes)

•

Something – Romance

•

Anticoncepção – Gravidez na Adolescencia (Musica – Lady Manonna e Clipe de Filmes )

•

Fuga da casa da Pais – Busca pela Independência e Conflito de Gerações (Musica –
She’s Leaving Home)

•

A Influencia da Religião (Musica – My Sweet Lord)

•

Conciliação Final – Rebeldia Positiva (Musica – Revolution)
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Opinião do Autor:
Para falar de sexualidade, anticoncepção, gravidez na adolescência e do consumo
crescente de drogas nas baladas de nossos adolescentes, usamos a História da maior
banda de Rock que balançou a cultura musical de milhões de jovens na década de 60.
Iniciamos com George Harison aos 13 anos, Paul Mc Cartney com 14 anos, Ringo Star
com 15 anos e Jhon Lennon com 15 anos quando a banda se iniciou.
Vamos colocando as modificações do corpo em relação a imagem corporal do jovem e
suas repercussões na auto estima tão importante para a formação das identidades.
Sexual, social e profissional nesta idade.
Passando pela auto estima (masturbação) e dificuldades sexuais dos jovens,
relacionando as dificuldades semelhantes dos 4 jovens da banda inglesa.
A anticoncepção e a gravidez na adolescência na História de um dos Beatles que aos 20
anos já era pai e por isso casou-se e as repercussões desse fato na vida de John Lennon
e de seu filho, as complicações dessa realidade que poderia ser evitada.
Levantam também a problemática das drogas sempre relacinando o mundo adolescente
atual e a evolução dos rapazes dos Beatles. Tudo isso é abordado com textos, imagens e
músicas da banda facilitando a reflexão e da mudança de atitudes dos jovens.
Fechando a palestra tocamos na onipotência do jovem, no futuro dos país integrando a
importância da Fé e da esperança num mundo melhor.
As músicas e (com as letras traduzidas no telão) e as imagens facilitam a compreensão
do simbólico que acredito mobilizar emoções e com isso passar responsabilidade,
juntamente com o prazer.
Acredito que nesse formato tudo que queremos comunicar aos jovens tem mais força e
mobilização.

Dados Comerciais:
•

Responsável: Fausto Noro

•

Endereço: Rua Itararé, 44 – São Paulo – SP

•

Fones: 11 9686 7087 / 11 3259 5294

•

E-mail: palestras@drmm.com.br

•

Site: www.nalajefilmes.com.br
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