
 

III Congresso Internacional de Ciência, 
Tecnologia e Desenvolvimento 

 
20 a 22 de outubro de 2014 

 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARA O 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 

 

 

 

 

JPH1390 
 

CARTAS PARA JULIETA: EXPRESSANDO OS SENTIMENTOS 
DE AMOR PARA PREVENIR O BULLYING 

 
 
 

RAYANE TAYNARA LENZI ROQUE 
JAINE EDUARDA DA MOTA DOS SANTOS 

fernanda.alvissu@aedu.com 
9º ANO ENSINO FUNDAMENTAL II 
EMIEF DRAVEDIS VICTOR NAHAS 

 
 

ORIENTADOR(A) 
MARILÉA ROSA ILÁRIO LOPES 

EMIEF DRAVEDIS VICTOR NAHAS 



RESUMO 
 
 

Neste trabalho, buscamos despertar nos colegas do 9º ano de uma escola pública o gosto pela 
leitura e pela escrita do gênero textual carta, para que conhecessem mais a fundo as 
características desse gênero e para que tivessem motivos e vontade de expressar seus 
sentimentos de amor em uma carta. Diante da linguagem rápida dos meios de comunicação 
presentes nas nossas vidas e dos nossos colegas do ensino fundamental II, usada nas 
mensagens e redes sociais, constatamos a necessidade de apresentar o gênero textual carta, 
quase em extinção entre nós e nossos colegas. Foi de extrema importância mostrar aos nossos 
colegas a importância de escreverem cartas, pois, ao expressarmos sentimentos de amor nas 
cartas, podemos prevenir o bullying e construir um ambiente mais repleto de amor e de 
amizade. Nós e os colegas tivemos a oportunidade de aprender os termos: remetente e 
destinatário; CEP (Código de Endereço Postal); além de aprender como preencher um 
envelope de carta; a rotina de envio de uma carta pelos Correios; o cabeçalho, o corpo e a 
finalização, bem como a despedida de uma carta. Além disso, aprendemos como podemos 
expressar nossos sentimentos de amor de uma forma mais espontânea. Os objetivos deste 
estudo foram: apresentar o gênero textual carta, já que é um gênero desconhecido de grande 
parte dos nossos colegas do ensino fundamental II; estimular a produção desse tipo de texto; 
tornar possível uma comparação entre a linguagem conhecida como “internetês” e a linguagem 
mais tradicional empregada nas cartas. Os materiais, métodos e procedimentos foram: 
inicialmente, apresentação do escritor inglês William Shakespeare, a biografia dele e obra com 
destaque para a história de amor de “Romeu e Julieta”. Nós e os colegas tivemos a 
oportunidade de conhecer a famosa rivalidade entre os Montequios e os Capuletos e a tragédia 
amorosa entre os filhos dessas famílias. Em seguida, foi trabalhada a intertextualidade por 
meio da exibição do filme “Cartas para Julieta” (Uma jovem americana viaja até à cidade de 
Verona - de onde é originária Julieta Capuleto, da conhecida história de Romeu e Julieta - e 
decide aderir a um grupo de voluntários que respondem a cartas endereçadas a Julieta, dando 
conselhos amorosos aos seus remetentes. Quando responde a uma carta datada de 1957, ela 
inspira a sua autora a viajar até a Itália em busca da sua paixão perdida, acabando por 
desencadear uma série de ocorrências que trarão amor às suas vidas, mais do que alguma vez 
imaginaram). Depois disso, foi realizado um debate com os colegas nas aulas de Língua 
Portuguesa e de Língua Inglesa sobre como uma carta expressando o amor pode unir as 
pessoas mesmo depois de muitos anos,  e como demonstrações de amor podem evitar 
situações de bullying. Resultados e conclusão: nós e os colegas fomos convidados a escrever 
em português a nossa história de amor para ser colocada no muro para Julieta, assim como no 
filme, e para despertar sentimentos de amor e de prevenção ao bullying. A história foi escrita 
em carta, com envelope preenchido por cada um e colocado em um “mural”. Foi trabalhada 
também a interdisciplinaridade em inglês, e tivemos a oportunidade de produzir cartões com 
frases de amor para expressar nossos sentimentos em um ambiente acolhedor e anti-bullying. 
Intitulamos o mural: Messages to Juliet (Mensagens para Julieta). Palavras-chave: Cartas. 
Língua Portuguesa. Língua Inglesa. 


