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RESUMO 
 
1985. Um adolescente com vitiligo vive as experiências mais marcantes de sua vida: uma 
paixão fulminante, uma perda irreparável, uma caixa de madeira e um mistério que se constrói 
ao longo das quatro estações. Os caminhos tortuosos da vida levarão o protagonista a 
descobrir a essência de sua jornada frente ao tempo. Para isso, terá que ultrapassar os limites 
físicos impostos por sua doença, superar seus medos e enfrentar as dimensões ocultas que 
revelam, a cada página de sua existência, verdades nuas sobre seu passado.  
 
RESENHA CRÍTICA 
 
O Mistério das Quatro Estações é uma novela juvenil emocionante do começo ao fim. Com 
muita sensibilidade poética e poderoso arsenal de figuras de linguagem, o autor revela o 
comportamento passional dos jovens frente aos desafios impostos pela vida moderna e 
oportuniza uma visão privilegiada sobre as peculiaridades dessa fase da vida ainda tão 
incompreendida por pais, pedagogos e professores. 
 
FORTUNA CRÍTICA 
(crítica PNLD – Programa Nacional do Livro Didático) 
 
A narrativa apresenta seu enredo com uma rica linguagem literária. O autor mostra os desafios 
do jovem protagonista diante de vários conflitos (...) Texto emprega com qualidade figuras de 
linguagem (...) Permite que alunos elaborem diferentes leituras e debates sobre diferentes 
pontos de vista na medida em que a narrativa se desenvolve e vão surgindo os conflitos. O 
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tratamento dos temas principais da obra: inquietações da juventude, bullying e respeito às 
diferenças está adequado à categoria do público a que se destina e está isento de uma 
abordagem simplificadora (...) são apresentados de modo adequado, com vocabulário 
apropriado, contribuindo para a ampliação de temas do aluno (...) Possibilita confronto entre 
diferentes visões de mundo na medida em que aborda claramente, por exemplo, um problema 
de saúde que pode gerar preconceitos. A narrativa mostra a realidade de muitos jovens, os 
conflitos, as lutas e realizações (...) diante de questões como estrutura familiar (...) Enfim os 
temas tratam de várias situações que podem contribuir para importantes debates (...) A obra 
apresenta texto de qualidade estética e literária que contribui para a formação do leitor.  
(Daniela Maria Segabinazi, Professora-doutora UFPB - Comissão técnica PNLD 11/08/18) 
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