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Apresentação

Caro(a) professor(a),

Este material objetiva auxiliá-lo(a) no trabalho, em sala de aula, com um dos livros da 
Coleção Shakespeare em Quadrinhos, Romeu e Julieta, de Marcela Godoy e Roberta Pares. 
Buscamos, através dele, apresentar informações que poderão enriquecer sua prática pedagógica e, 
consequentemente, contribuir para o avanço da aprendizagem dos estudantes. Assim, ofereceremos, 
nas seções seguintes, dicas de leitura que objetivam colaborar para o seu aperfeiçoamento como 
profissional, além de orientações para a exploração da obra literária e propostas de atividades 
que você poderá utilizar no planejamento das suas aulas. 

Através deste guia, pretendemos oferecer condições para que você realize um trabalho 
consistente com o livro. É importante que você considere as propostas aqui apresentadas apenas 
como sugestões que devem ser adequadas à realidade da escola em que trabalha. Também 
é necessário considerar que a sua atuação como mediador de leitura é fundamental para o 
crescimento dos estudantes; não basta apenas deixar que eles leiam, aleatoriamente, a obra.  

Quando adotada como objeto de estudo, a literatura inevitavelmente passará por um processo 
de escolarização,1 o que não é necessariamente um problema. Para que essa escolarização seja 
feita de forma adequada, o professor precisa ter em mente que a leitura literária não deve se 
restringir a uma exploração puramente didática de um texto. É necessário permitir que a turma 
se aproprie da obra e a explore em todas as suas potencialidades, a fim de construir uma relação 
significativa com ela. Nesse sentido, faz-se importante proporcionar o manuseio do livro e a 
liberdade para que os estudantes se expressem em relação ao que foi lido. Vale ter em mente, 
também, que a obra literária admite várias possibilidades de leitura e interpretação. Por isso, é 
interessante que, em torno do livro lido, sejam propostos debates, análises, reflexões e atividades 
de produção textual. É sempre muito válido soltar a criatividade para construir propostas de 
trabalho diversificadas e inovadoras, que fujam aos modos tradicionais de exploração da leitura, 
focados na coleta de dados paratextuais e no preenchimento de fichas e questionários que não 
valorizam a experiência do leitor.

No contexto escolar, a literatura tem a importante função de suprir a necessidade humana 
de ficção e fantasia, possibilitando ao estudante um encontro com os outros e consigo, além 
da vivência de experiências que, de outra forma, não seriam possíveis. Portanto, a literatura é 
um bem simbólico a que todos nós, seres humanos, temos direito,2 porque ela nos põe diante 
de nossos próprios conflitos e contradições, ensinando-nos a ler o mundo com outros olhos. 

1  A esse respeito, veja o artigo da professora Magda Soares: SOARES, Magda. A escolarização da leitura infantil e juvenil. In: EVANGELISTA, Aracy A. 

M.; BRANDÃO, Heliana M. B.; MACHADO, Maria Z. V. (Orgs.). A escolarização da leitura literária: o jogo do livro infantil e juvenil. 2. ed. 3. reimp. 

Belo Horizonte: Autêntica, 2011. p. 17-48.

2  CANDIDO, Antonio. O direito à literatura. In: Vários escritos. Rio de Janeiro: Ouro Sobre Azul, 2011.
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Ao explorar o texto literário, então, esteja aberto a um trabalho que demanda sensibilidade para 
ir além do pedagógico, ampliando as referências estéticas do leitor, promovendo a humanização 
e desenvolvendo o senso de alteridade.

MATERIAL DE APOIO

Sobre a obra
Conhecida como a maior história de amor de todos 

os tempos, Romeu e Julieta é uma tragédia originalmente 
escrita entre 1591 e 1595, pelo dramaturgo inglês William 
Shakespeare. Nascidos em duas famílias rivais de Verona, os 
Montéquios e os Capuletos, os jovens se apaixonam desde 
o primeiro momento em se encontram, em um baile de 
máscaras. Ajudados pelo Frei Lourenço, Romeu e Julieta se 
casam secretamente e começam a sofrer com os obstáculos 
criados pela guerra entre Capuletos e Montéquios. Sem saber 
da união com Romeu, o pai de Julieta promete a filha em 
casamento a Páris. Para escapar dos planos paternos, a moça, 
com o apoio do Frei Lourenço, resolve forjar o próprio 
suicídio, através de uma poção capaz de fazê-la dormir tão 
profundamente que ninguém jamais poderia supor que ela 

continuava viva. O plano, porém, não corre como o esperado, e o destino reserva um final 
trágico para os dois amantes.

A história do amor imortal de Romeu e Julieta ganhou nova vida nas páginas da adaptação 
em quadrinhos feita por Marcela Godoy e Roberta Pares. Com linguagem marcante e atualizada, 
a versão conserva todo o romantismo e a emoção do texto de Shakespeare. Com traços 
expressivos em estilo mangá, a obra cativa os jovens leitores, aproximando-os de uma das 
histórias mais conhecidas da literatura universal.

Sobre a autoria

O autor
William Shakespeare nasceu na cidade inglesa de Stratford-upon-

Avon em 1564.  Autor de tragédias como Hamlet, Otelo, Macbeth e Romeu 
e Julieta, é considerado um dos maiores escritores de todos os tempos. 
Sua obra, composta também por comédias, peças históricas e poemas, 
reúne temas clássicos e populares. Seu texto inigualável é marcado por 
personagens célebres e por reflexões sobre a existência humana. Um 
autor de talento único, Shakespeare escreveu peças que atravessam os 
séculos, permanecendo tão relevantes e significativas quanto na época 
em que foram escritas.
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A roteirista
Nascida na cidade de São Paulo, em 1973, Marcela Godoy é casada 

e tem dois filhos, Liah e João. É autora dos romances O primeiro relato da 
queda de um demônio e Liah e o relógio, e dos quadrinhos Fractal e A Dama 
do Martinelli, ambos premiados pela Secretaria de Cultura do Governo 
do Estado de São Paulo. É também professora de Roteiro para HQ na 
Quanta Academia de Artes. Publicou, além de Romeu e Julieta (2018), uma 
adaptação de Macbeth, também da Coleção Shakespeare em Quadrinhos.

A ilustradora 
Nascida em Campinas, Roberta Pares é formada em Administração 

pela USF, mas atua profissionalmente como desenhista desde 2001, quando 
estreou na revista Tsunami. Trabalhou em várias revistas e almanaques, 
inclusive internacionais. Participou, também, da coletânea MSP Novos 50.

EXPLORANDO A OBRA

A pré-leitura

Antes de partir para a leitura da história, é importante motivar os estudantes e aguçar a 
curiosidade deles a respeito do livro a ser lido. Se a escola tiver uma biblioteca, a preparação para 
a leitura pode ser um ótimo momento para utilizá-la. Vale, inclusive, levar a turma para retirar 
o livro direto da estante. Caso isso não seja possível, pode ser interessante buscar outro espaço 

No site  
www.editoranemo.com.br 
você pode encontrar mais  

informações sobre  
esse livro. Estimule os  
seus alunos à leitura!
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confortável na escola, onde os estudantes se sintam à vontade. Nesse momento, é recomendável 
criar um ambiente de descontração, que favoreça a liberdade, para que todos se expressem a 
respeito das expectativas para a leitura a ser realizada. Durante a pré-leitura, é importante que os 
alunos formulem hipóteses a respeito da obra. Professor(a), apresente o livro e, antes de abri-lo, 
inicie a sua exploração. Uma boa leitura começa pela capa!

Durante o processo de preparação para a leitura, é interessante valorizar o livro em sua 
materialidade. Incentive seus alunos a manusear o livro, apreciando-o como um objeto 
estético!

• Ao apresentar a capa, chame a atenção para o título Romeu e Julieta. Os alunos conhecem 
a história? O que já ouviram sobre ela? 

• Converse com os estudantes sobre o fato de essa obra ser uma adaptação, em quadrinhos, 
de um clássico escrito por William Shakespeare entre os anos de 1591 e 1595. Quais são 
as expectativas da turma diante de um texto tão antigo?

• Sinalize o fato de William Shakespeare ser considerado um dos maiores escritores de todos os 
tempos e apresente dados sobre o autor e a sua obra, a fim de motivar a turma para a leitura. 

• Chame a atenção da turma para a ilustração presente na capa. O que ela mostra? Os alunos 
conseguem perceber as características do estilo mangá nos traços do desenho de Roberta Pares?

Professor(a), é importante sinalizar para os estudantes que a obra de Marcela Godoy e 
Roberta Pares apenas dialoga com o estilo dos quadrinhos japoneses, fazendo referência, 
através dos desenhos, ao estilo dos traços utilizados nos mangás. O texto seguirá os 
princípios básicos de organização das histórias em quadrinhos brasileiras.

• Converse com os estudantes sobre as suas experiências de leitura com os quadrinhos. Os 
estudantes conhecem outros autores de HQs? Dominam os procedimentos de leitura 
necessários para a compreensão desses textos? Já leram quadrinhos japoneses, realmente 
classificados como mangás? O que eles têm a dizer a respeito dessas obras?

• Inicie a exploração dos paratextos. Leia com seus alunos o texto da contracapa, que, 
geralmente, tem o objetivo de atrair o possível leitor para o livro em questão. 

Para não esquecer: todas as mensagens e os comentários acessórios que cercam o texto 
são chamados de paratextos. São exemplos: prefácios, dedicatórias, apresentação dos 
autores, entre outros.
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• Direcione o olhar dos estudantes para a ilustração da contracapa. Os estudantes conseguem 
relacioná-la à história de Romeu e Julieta?

• Auxilie na identificação dos dados gerais sobre a obra, como autor e editora. Explique que, 
no livro a ser lido, Marcela Godoy foi responsável pela criação do roteiro e Roberta Pares, 
das ilustrações.

• Convide os alunos à leitura. Oriente-os a verificar se as hipóteses formuladas serão confirmadas 
pela história. Sinalize o fato de a HQ ser um gênero de texto em que imagens e palavras estão 
associadas na construção da narrativa, o que demanda uma leitura integral do texto.

A leitura
Professor(a), a condução da leitura depende da sua sensibilidade em relação ao grau de 

proficiência dos seus alunos. Como Romeu e Julieta é um livro de 64 páginas, é interessante 
acompanhar o processo de leitura e auxiliar os estudantes em suas dificuldades, inclusive 
em relação ao ritmo no qual devem ler. Mas, atenção: tenha cuidado para não inviabilizar 
a experiência individual dos alunos com o livro. Se julgar válido, estabeleça “intervalos de 
leitura”,3 ou seja, pausas para discutir o que foi lido até o momento. Esse processo auxiliará na 
continuidade da leitura e na compreensão da obra pelos alunos. A frequência e a duração dos 
intervalos deverão ser estipuladas observando-se o nível de maturidade da turma.

Durante os intervalos de leitura, também pode ser interessante trazer outros textos – 
ou até atividades estruturadas – que dialoguem com a obra que está sendo trabalhada. 
Como o livro de Marcela Godoy e Roberta Pares foi escrito a partir de um clássico da 
literatura inglesa, esses intervalos podem ser uma ótima oportunidade para um diálogo 
que conte, também, com a participação do professor de inglês. 

Após a leitura
Terminada a leitura, é interessante promover um momento inicial de troca de impressões a 

respeito da obra. O clima deve ser de uma discussão informal, na qual os alunos sintam liberdade 
para compartilhar experiências ou opiniões.

• Inicie a conversa permitindo que os alunos se expressem livremente a respeito da leitura 
realizada. Convide-os ao compartilhamento de impressões sobre a obra como um todo.

• Retome as hipóteses levantadas antes do início da leitura. Elas foram confirmadas?

• Promova um momento em que os estudantes possam compartilhar as sensações que 
experimentaram durante a leitura de uma história de amor que termina em tamanha tragédia.

3  Para ampliar os seus conhecimentos sobre esse assunto, leia: COSSON, Rildo. Letramento literário: teoria e prática. São Paulo: Contexto, 2006.
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• Discuta com a turma: considerando a leitura realizada, os alunos conseguem perceber, na 
história, características que justifiquem o fato de ainda ser considerada tão atual, apesar de 
ter sido escrita há vários séculos?

SOBRE A TEMÁTICA, O GÊNERO  
E A CATEGORIA

A adaptação de Romeu e Julieta feita por Marcela Godoy e Roberta Pares é destinada a 
estudantes de 8º e 9º anos do ensino fundamental. Trata-se de uma história em quadrinhos (HQ) 
que possibilita a exploração de diferentes temáticas em sala de aula, dependendo dos objetivos 
pedagógicos a serem atingidos e do maior ou menor grau de maturidade da turma. As temáticas 
presentes no livro são adequadas à faixa etária do público-alvo e de potencial interesse para ele. 
A linguagem utilizada no texto também é acessível aos alunos a que ele se destina, sem deixar 
de oferecer desafios capazes de colaborar para seu amadurecimento como leitores.

Sobre o gênero HQ e a tipologia narrativa
A obra Romeu e Julieta, da Coleção Shakespeare em Quadrinhos, é um livro que, para 

contar uma história, utiliza recursos de construção próprios de uma HQ. Isso significa dizer 
que o enredo da obra é apresentado através de uma linguagem específica (que mistura palavras, 
imagens e recursos gráficos variados) e estruturado em torno dos elementos básicos dos textos 
narrativos: narrador, personagens, espaço, tempo e enredo. Assim, em um estudo da obra, é 
importante observar todas essas características.

Explorando o gênero HQ
Para iniciar a exploração do livro lido, não se pode perder de vista que, em uma história em 

quadrinhos, há um trabalho cuidadoso por trás da elaboração do texto, tanto no seu aspecto 
verbal quanto no visual. Portanto, quando tratamos de uma obra como a de Marcela Godoy 
e Roberta Pares, é necessário compreender o processo de leitura de uma forma mais ampla, 
contemplando, assim, toda a complexidade texto. Para ler a versão em quadrinhos de Romeu 
e Julieta, o leitor precisa estar atento às várias possibilidades de construção de sentido, que se 
estabelecem a partir da associação entre palavras e imagens.

Professor(a), após a primeira leitura, folheie novamente o livro com seus alunos, 
estimulando-os a observar as imagens. Sinalize a importância de a obra não ser 
apenas lida, mas também apreciada. O que os alunos acharam das ilustrações de 
Roberta Pares? 
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Em relacão à construção gráfica da obra, é interessante observar que, na HQ, as autoras 
optaram pela utilização de cores vivas e traços que lembram os mangás, histórias em quadrinhos 
japonesas. É possível perceber, também, uma representação juvenil dos protagonistas da história, 
Romeu e Julieta, além de quadrinhos muito expressivos, que conservam a profundidade 
emocional do texto shakespeariano e a exprimem através dos recursos visuais característicos 
das HQs em estilo mangá. Nesse sentido, é importante observar, por exemplo, a expressividade 
dos olhares das personagens retratadas ao longo da obra. 

No trabalho com a obra, é válido sinalizar a importância das ilustrações para a 
caracterização das personagens e dos espaços em que a história se passa. Também 
é importante a observação dos gestos e das expressões faciais das personagens 
para a compreensão do enredo.

Ao longo da obra, é possível observar a utilização de outros recursos gráficos característicos 
da linguagem dos quadrinhos, como os balões, as legendas, as onomatopeias e as interjeições. 
É importante perceber as funções de cada um deles para a construção da HQ. No texto lido, 
há diferentes tipos de balões que, além de veicular as falas das personagens, representam as 
intenções comunicativas que a autora deseja atribuir a elas, ou, até mesmo, os estados emocionais 
de quem as enuncia. Além dos balões de fala e pensamento, provavelmente conhecidos pelos 
alunos, é válido sinalizar o balão diferenciado que aparece nas páginas 12 e 24. Em relação 
às legendas, é importante salientar a sua função de apresentar informações importantes para 
a contextualização de algumas ações na narrativa e promover a continuidade da história. 
Em Romeu e Julieta, há um importante uso desse recurso na página 6, em que a legenda 
veicula, pela voz do Frei Lourenço, indicações de tempo e espaço que serão importantes 
para a compreensão dos fatos apresentados a partir desse momento da história. No que tange 
às onomatopeias, é possível localizá-las no texto e direcionar o olhar dos alunos para a sua 
apresentação gráfica, levando-os a observar que elas conferem maior expressividade ao texto, 
tornando-o mais atrativo para o leitor. Na obra lida, esse recurso é explorado na página 7, em 
que está retratada uma luta entre os servos dos Montéquios e os dos Capuletos. As interjeições, 
por fim, usadas nas páginas 36 e 57 (respectivamente, nos momentos das mortes de Mercúrio 
e Páris), aparecem com a finalidade de colaborar para a expressão de sentimentos, emoções 
ou estados de espírito das personagens.

Explorando a tipologia narrativa
A narrativa se inicia em uma sala na qual há três corpos dispostos ao centro (de Romeu, 

Julieta e Páris), cercados por várias personagens importantes da história, como os integrantes 
das famílias Montéquio e Capuleto, seus servos e dois religiosos, Frei Lourenço e Frei João. 
Sentado em seu trono, o príncipe de Verona afirma que uma “terrível maldição” havia recaído 
sobre as duas famílias ali presentes, sabidamente rivais, ceifando a vida de seus parentes e 
amigos. Ele, então, aponta que apenas o ódio existente entre as famílias não era suficiente 
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para esclarecer as circunstâncias daquelas mortes e questiona os presentes: “Quem poderá dar 
testemunho dos reais acontecimentos que explicam estas mortes? Esta enorme tragédia?” (p. 5). 
O Frei Lourenço apresenta-se: “Eu posso, príncipe./ Sei cada detalhe que levou a essa tragédia”. 
O religioso assumirá, então, o papel de narrador, a fim de “... descrever cada momento de como 
ela se deu, bem como os eventos que nela culminaram”.

A partir da página seguinte (6), um flashback tem início, ou seja, a narrativa “volta no tempo”, 
para que sejam apresentados os eventos que resultaram na tragédia a ser esclarecida. O relato 
do frei ocorre, portanto, com base em acontecimentos passados. Há, inclusive uma legenda 
que indica que os fatos a serem narrados têm duração de uma semana e que se iniciaram na 
feira central de Verona.

Professor(a), explore, com os seus alunos, o tempo da narrativa! Convide-os a 
observar que, como os fatos são relatados pelo Frei Lourenço, há um tempo 
dos acontecimentos e outro do relato. Articulá-los é muito importante para a 
compreensão do enredo.

Todos os fatos apresentados, pela voz do religioso, são ambientados na cidade de Verona, 
em diferentes espaços nela situados: a casa da família Capuleto, a igreja de Frei Lourenço, o 
jazigo em que ocorrem as mortes dos protagonistas, dentre outros. A percepção desses espaços 
ocorre, principalmente, a partir das ilustrações que integram os quadrinhos.

Através do relato do Frei, o leitor tem acesso aos fatos que constituem a trama, ou seja, 
o enredo da obra. Em um primeiro momento, há a apresentação de ações introdutórias, que 
objetivam situar o leitor na narrativa, conduzindo-o rumo ao acontecimento que originará a 
complicação dessa trama: o encontro de Romeu e Julieta e a paixão dos jovens à primeira vista. 
A partir daí, ocorrerá a sequência de ações que encaminhará a narrativa para o seu ponto mais 
tenso, o clímax. No caso de Romeu e Julieta, esse ponto ocorre pouco antes do final da história, 
no momento em que o plano de forjar a morte da jovem falha, causando, assim, o trágico e 
conhecido desfecho.

Professor(a), incentive os seus alunos a explorar o enredo da história, percebendo 
a sua organização. 
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Explorando os temas

A leitura da HQ possibilita a exploração de várias temáticas, dentre as quais é possível destacar:

• Os diálogos com a Arte.

• Os conflitos da adolescência.

• A fantasia.

Romeu e Julieta é uma das obras mais populares de William Shakespeare, um dos maiores 
escritores de todos os tempos. Dessa forma, é de grande importância que os estudantes da 
educação básica tenham acesso a ela, durante o seu processo de letramento literário. Embora, na 
escola, o trabalho com a literatura não deva ser restrito ao cânone, não se pode negar o valor de 
algumas obras para a formação dos leitores. É esse o caso da história de Shakespeare. Conhecer a 
célebre narrativa dos jovens apaixonados é uma ótima oportunidade de estabelecimento de um 
diálogo com a Arte, sobretudo com o teatro. Devido à linguagem moderna e potencialmente 
atrativa para os jovens, Romeu e Julieta em quadrinhos pode ser uma via de acesso à obra do 
dramaturgo inglês, que deverá ser estudada com maior profundidade em sala de aula.

 

Professor(a), proponha pesquisas sobre William Shakespeare e sua obra; convide 
seus alunos à leitura de outros textos do autor.  A obra de Marcela Godoy 
e Roberta Pares pode ser uma excelente forma de dar início a um trabalho 
interdisciplinar: que tal adaptar a obra lida para o teatro? É possível que os 
estudantes, sob supervisão do professor de português, construam roteiros para 
peças que serão montadas nas aulas de artes. 

Conhecida pela sua intensidade, a história de amor dos dois jovens de famílias rivais, escrita 
no século XVI, continua instigante e atual. Apesar de se tratar de uma obra de fantasia, a 
tragédia shakespeariana trata de questões humanas que não envelhecem nem saem de moda, 
como ocorre em grande parte dos clássicos. O romance entre Romeu Montéquio e Julieta 
Capuleto pode motivar interessantes debates sobre os conflitos da adolescência, comumente 
experimentados pelos jovens diante das paixões próprias da idade e dos conflitos com os pais. 
Em nome de um sentimento arrebatador, os protagonistas da obra acabam conduzidos a um 
destino trágico. Mas será que o sentimento compartilhado pelo casal poderia ser, verdadeiramente, 
considerado amor? Será que é justamente a não concretização do desejo do casal que dá força 
a essa narrativa? Em nome do amor, é válido mentir e colocar a vida em risco? Os jovens de 
hoje diferem a paixão do amor? Vale desafiar a família em nome de uma paixão adolescente? 
Essas são algumas questões que podem ser discutidas, após a leitura da obra.
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Pode ser interessante, ainda, debater com os estudantes a atualidade da obra de 
Shakespeare: eles se identificam com a obra e com as suas personagens? Embora a 
história seja de fantasia, é possível relacioná-la à realidade de hoje? Em que aspectos 
Romeu e Julieta se diferenciam dos jovens atuais? E em quais se aproximam?

OUTRAS PROPOSTAS DE ATIVIDADES

• Explore a linguagem utilizada na obra. Romeu e Julieta em quadrinhos conserva, no seu texto, 
um importante diálogo com a linguagem utilizada na obra original. Há, ao longo do livro, 
uma série de passagens que podem ser estudadas como exemplos de linguagem figurada. 
Nas páginas 10, 11, 14, 15, 19, 29, 31, 32, 40, 50 e 57 há falas que podem ser exploradas. 
Estimule os alunos a perceber os efeitos estéticos e de sentido promovidos pelo uso das 
figuras de linguagem no texto.

• Proponha a leitura de outras obras de Shakespeare. Os contos, por exemplo, por serem 
narrativas mais curtas, podem ser integralmente lidos em sala de aula. Seria uma atividade 
interessante.

• Estimule a pesquisa. Há, na obra, algumas ações que podem não ser facilmente compreendidas 
pelos estudantes, em virtude da idade da peça de Shakespeare. O gesto de “morder o polegar” 
(p. 6), feito, em tom provocativo, por um servo dos Capuleto para trabalhadores da casa dos 
Montéquio, pode ser tomado como exemplo. Motive os estudantes a buscar o significado, 
na internet, dessa ação, assim como de outras que lhes parecerem estranhas.

• Trabalhe obras que possuam uma relação intertextual com a história de Shakespeare. Na 
literatura de cordel, por exemplo, há algumas narrativas que podem ser levadas para a sala 
de aula, como O romance de Romeu e Julieta, de João Martins de Athayde, e Coco Verde e  
Melancia, de José Camelo de Melo.

Literatura e cinema
A exibição de filmes que dialoguem com a obra literária trabalhada pode ser uma ótima 

ferramenta pedagógica para apoiar o aprendizado dos estudantes. Por meio de uma linguagem 
audiovisual, muitas vezes mais atraente para os jovens, os filmes permitem novas abordagens e 
olhares sobre as discussões realizadas em sala de aula. Nesse sentido, sugerimos duas produções 
que podem ser exploradas, como forma de ampliação das discussões realizadas acerca da obra 
Romeu e Julieta:
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Lançado em 1996 e dirigido por Baz Luhrmann, o filme norte-
americano Romeu+Julieta faz uma releitura da obra de Shakespeare, que 
passa a ser ambientada em um espaço contemporâneo, a fictícia Verona 
Beach, onde as famílias rivais Montéquio e Capuleto são gangues rivais 
e as espadas viram revólveres. Com diálogos e versos muito semelhantes 
à peça original, a produção foi indicada ao Oscar de 1997, na categoria 
direção de arte, e chama atenção pelo seu elenco, que tem Claire Danes 
como Julieta e Leonardo DiCaprio como Romeu.

Cartas para Julieta é um filme norte-americano de romance, dirigido 
por Gary Winick e lançado em 2010. Em uma visita à cidade italiana 
de Verona com seu noivo, que sonha em ter seu próprio restaurante, 
uma jovem aspirante a escritora chamada Sophie visita um muro onde 
os desiludidos deixam cartas para a famosa heroína de Shakespeare, 
Julieta Capuleto, em busca de conselhos amorosos. Durante a viagem, 
Sophie percebe que seu noivo está mais interessado nos negócios do que 
nela, então a jovem se junta a um grupo de voluntárias que responde 
às mensagens endereçadas a Julieta e, assim, ela encontra uma carta 
escrita em 1957, de uma senhora chamada Claire. Sophie responde à 
senhora, que, acompanhada de seu neto Charlie, vai à Itália em busca 
de Lorenzo, seu verdadeiro amor.

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA UMA  
ABORDAGEM INTERDISCIPLINAR

Uma das principais vantagens de se trabalhar as HQs em sala de aula é a aproximação 
do professor a um universo que, provavelmente, já é conhecido e apreciado pelos estudantes. 
Isso pode tornar o aprendizado prazeroso, incentivando a leitura e a escrita. Sem perder de 
vista o caráter lúdico dos quadrinhos, é possível propor atividades que dialoguem com outras 
disciplinas, tendo como referência diversos componentes curriculares e diferentes objetos do 
conhecimento apontados na Base Nacional Comum Curricular, como:

• Artes: Montagem de peças de teatro a partir dos roteiros produzidos nas aulas de língua 
portuguesa e/ou língua inglesa. Produção de releituras artísticas a partir das ilustrações 
selecionadas no livro lido. Estudo de pinturas de artistas que se inspiraram na peça de 
Shakespeare para a construção das suas obras, como Francesco Hayez, Johann Heinrich 
Füssli e Sir Frank Dicksee.

• Geografia e História: Estudo sobre o contexto histórico de produção da obra, assim como 
sobre o local em que ela se passa.
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• Inglês: Dependendo do nível de maturidade da turma, é possível propor a leitura de 
fragmentos da obra original, em língua estrangeira, ou de outras adaptações que dialoguem 
com Romeu e Julieta. Pode-se, ainda, propor a leitura de outras peças de Shakespeare.
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