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nós 4
João Anzanello Carrascoza, Vivina de Assis Viana | ILUSTRAÇÕES: Christiane Costa

Introdução

Caro(a) educador(a),

Você tem em mãos um guia para auxiliá-lo(a) a trabalhar, em sala de aula, a obra Nós 4, de João 
Anzanello Carrascoza e Vivina de Assis Viana, com ilustrações de Christiane Costa. Buscamos oferecer 
material de aperfeiçoamento, sugestões para você ampliar seus estudos e melhor contribuir para o avanço 
da aprendizagem dos estudantes, além de orientações e propostas de atividades, ao preparar suas aulas.

Tenha sempre em mente que é muito importante planejar adequadamente as atividades com as 
obras literárias, de maneira a tornar significativo o tipo de aprendizado que só a literatura oferece, pela 
sua especificidade. É fundamental que essa leitura, na escola, não seja aleatória, mas que o contato 
com os livros promova debates, reflexões e – por que não? – escrita sobre os mais diversos temas e em 
variados gêneros textuais.

A literatura tem um importante papel no contexto escolar, um papel especial e único, de, ao suprir 
a necessidade humana de ficção e fantasia, colocar-nos diante dos outros e de nós mesmos, permitindo 
vivenciar experiências que, de outra forma, não seriam possíveis. Entendemos, como defendeu o crítico 
Antonio Candido,1 que a literatura é um bem simbólico a que todos os seres humanos têm direito, porque 
ela nos humaniza e nos põe diante de nossos próprios conflitos e contradições.

Em primeiro lugar, no trabalho com a literatura, é fundamental proporcionar o manuseio da obra 
pelos estudantes, além da liberdade para que todos expressem suas opiniões a respeito do que foi lido, 
para que os sentidos não se fechem na leitura única do professor.

Ao trabalhar a literatura na escola, no entanto, é preciso ter cuidado para que ela não seja 
inadequadamente escolarizada, conforme nos ensina a professora e pesquisadora Magda Soares,2 ou 
seja, é preciso cuidar para que ela não esteja a serviço exclusivo do pedagógico, do ensino de conteúdos 
ou com objetivos claramente moralistas. A literatura demanda sensibilidade e um olhar aberto a várias 
leituras possíveis.

É importante também proporcionar, aos jovens leitores, a ampliação de sua bagagem estética, ética 
e cultural, respeitando suas escolhas pessoais e dialogando com elas, mas sempre oferecendo diversas 
outras possibilidades, para que eles tenham a oportunidade de formar seus próprios repertórios de leitura.

Vamos conversar sobre a obra?

1  CANDIDO, Antonio. O direito à literatura. In: Vários escritos. Rio de Janeiro: Ouro sobre azul, 2011. p. 171-193.

2  A esse respeito, veja o artigo: SOARES, Magda. A escolarização da leitura infantil e juvenil. In: EVANGELISTA, Aracy A. M.; BRANDÃO, Heliana M. B.; MACHADO, 

Maria Z. V. (Org.). A escolarização da leitura literária: o jogo do livro infantil e juvenil. 2. ed. 3. reimp. Belo Horizonte: Autêntica, 2011. p. 17-48.
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Material de apoio

Sobre a obra
A obra Nós 4 apresenta duas narrativas, ao mesmo tempo independentes e interligadas. O livro 

tem duas capas e dois sentidos de leitura: em uma das duas sequências, o leitor acompanha a troca 
de correspondências, via e-mail, entre os escritores João Anzanello Carrascoza e Vivina de Assis Viana. 
Eles conversam sobre a vida, os encontros, a amizade, os livros, os fatos da vida corriqueira, as notícias 
do mundo e sobre o processo criativo de cada um, enquanto vão criando a história de Rafa e Juju. Ao 
virar o livro, o leitor usufrui de outra narrativa: a história de dois jovens de 13 anos, muito próximos 
e amigos, que, separados pela mudança da família de Rafa para os Estados Unidos, começam a trocar 
e-mails sobre os mais diversos assuntos, enquanto vão estreitando a relação de afeto um pelo outro. 
É uma obra que aborda, principalmente, o fazer literário, em textos sensíveis e de alto teor poético.

Sobre os escritores
João Anzanello Carrascoza nasceu em Cravinhos, no interior de São Paulo, em 1962. Foi estudar 

Publicidade e Propaganda na capital do estado, e lá vive até hoje. Tem Mestrado e Doutorado em Ciências 
da Comunicação e pós-doutorado sobre a interface entre publicidade e literatura. Atualmente é professor 
na USP e na Escola Superior de Propaganda e Marketing, em São Paulo. Autor de uma vasta obra para 
crianças, jovens e adultos, Carrascoza já foi agraciado com alguns dos mais importantes prêmios literários 
do país: Jabuti, Guimarães Rosa/Radio France Internationale, Fundação Biblioteca Nacional, Fundação 
Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ) e Associação Paulista dos Críticos de Arte. Algumas de suas 
obras são: O volume do silêncio, O homem que lia as pessoas, O aprendiz de inventor, A vida naquela hora, 
Amores mínimos, Aquela água toda, Catálogo de perdas e Trilogia do Adeus. Com uma prosa fortemente 
poética, o escritor afirma que, para ele, “contar uma história [...] é uma tentativa de apreender o instante 
vivido, não deixar que ele passe sem sentir plenamente a sua presença.”

Vivina de Assis Viana nasceu em Morro do Ferro, uma cidadezinha do interior de Minas Gerais, 
em 1940. Morou em Belo Horizonte, onde se formou em Letras e, durante vários anos, dedicou-se à 
carreira de professora e pesquisadora. Atualmente vive em São Paulo, para onde se mudou em 1968. 
Já recebeu importantes prêmios, como o Jabuti, em 1989, pela obra infantil O mundo é pra ser voado. 
Algumas de suas obras, várias delas traduzidas para outras línguas, são: Ana e Pedro, Eu sou isso?, O 
barulho do tempo, O dia de ver meu pai, O jogo do pensamento, Os passarinhos do mundo e Será que 
bicho tem nome?. Vivina, desde muito cedo, foi se exercitando no aprendizado de ler e escrever nas 
entrelinhas, segundo ela, desde criança, quando estudava em um internato e recebia cartas da mãe: 
“Lidas anteriormente pelas freiras, as cartas que saíam do internato – e as que chegavam – só seriam 
enviadas ou entregues se o mundo abordado fosse cuidadosamente bordado.”

Sobre a ilustradora
Christiane Costa é mineira de Belo Horizonte e trabalha na área editorial como designer há alguns 

anos. É designer gráfico formada pela Universidade Estadual de Minas Gerais (UEMG) e artista gráfica 
formada pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Nessa obra, a ilustradora trabalhou com 
colagens digitais, misturando fotos enviadas pelos autores com outras às quais o texto a remeteu, segundo 
a própria ilustradora. Para a Autêntica, Christiane ilustrou os livros Perdidos no tempo, Você é livre! e Nós 4. 
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Explorando a obra: A PRÉ-LEITURA
Antes da leitura da obra, é interessante explorar os elementos presentes no livro que não fazem 

parte do texto propriamente dito, mas o complementam: os paratextos.

PARA NÃO ESQUECER

Todas as mensagens e os comentários acessórios que cercam o texto são 
chamados de paratextos, como título, capa, contracapa, prefácios, posfácios, 

dedicatórias, apresentações dos autores, orelhas, entre outros.

Os paratextos são recursos importantes para que o leitor compreenda melhor a obra ou mesmo 
decida se vai lê-la ou não. Ou seja, os paratextos podem ser fundamentais para motivar os estudantes 
para a leitura.

Explore os paratextos!
• Comece pelo título. Estimule o debate para que seus alunos façam inferências: explorando os 

elementos textuais das duas capas, facilmente eles perceberão que os dois pares de nomes aí 
constantes, “João e Vivina”, “Rafa e Juju”, são os quatro personagens que dão nome à obra.

• As ilustrações das duas capas colocam em diálogo duas gerações: em uma capa, há dois jovens em 
frente a seus computadores, evidenciando o mundo tecnológico; na outra capa, um mundo mais 
intimista é evocado pelo café e pelas estantes de livros.

• Geralmente, o paratexto da contracapa tem o objetivo de atrair o possível leitor para a obra. No 
caso de Nós 4, não há contracapa, portanto, o que pode servir de destaque é exatamente a estrutura 
diferente: duas capas, duas histórias que podem ser lidas na ordem escolhida pelo leitor.

• A obra contém dedicatórias (de João para o filho, e de Vivina para a mãe) e uma espécie de 
chamamento (de Rafa para Juju e de Juju para Rafa).

• Ao final da troca de mensagens entre os jovens amigos, há duas páginas (58-59) com links sobre 
alguns dos lugares por onde Rafa passou como sites e mapas (Universidade de Geórgia, Broad Street, 
Wal-Mart). Também há links para canções citadas por eles como “Everbody hurts”, de R. E. M. e 
“Aquarela”, de Toquinho e Vinicius, entre outros.

• Ao final da troca de mensagens entre João e Vivina, há apresentações que inserem os autores e a 
ilustradora no universo literário e nos falam um pouco sobre a formação profissional e a história de 
vida deles. Esses textos estão em primeira pessoa e falam um pouco do processo criativo de cada 
um e sua relação com a escrita.
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Explore a materialidade do objeto livro
• Aprecie o livro como um objeto estético. Manuseie-o e estimule seus alunos a fazerem o mesmo. 

Nessa exploração realizada pelo leitor e na leitura atenta e minuciosa, muitas outras descobertas 
podem ser feitas.

• A primeira descoberta instigante, ao manusear o livro, certamente será sua estrutura: duas capas 
com elementos em comum (imagem ao fundo, tela de computador com os nomes dos autores sobre 
um fundo que imita os elementos de um e-mail enviado) e com elementos diversos (em uma capa, 
a imagem do fundo apresenta uma biblioteca e uma xícara de café; na outra capa, aparecem dois 
jovens, cada um em frente a um computador, com uma paisagem natural e um avião como pano de 
fundo). Em uma capa, o assunto é “João e Vivina” (os escritores); na outra capa, o assunto é “Rafa 
e Juju” (os personagens inventados pelos escritores).

• Instigue seu aluno a identificar as informações constantes em um livro: ficha catalográfica, dados 
gerais sobre a obra, explique o que é copyright e a importância dos direitos autorais. É imprescindível 
que, nessa etapa dos anos finais do Ensino Fundamental, o estudante já esteja familiarizado com 
o objeto livro e com seus elementos, sabendo ler adequadamente cada um deles. Também é 
interessante que, às vezes, nesses espaços em que prevalecem textos informativos, haja surpresas, 
como uma ilustração que começa a narrar a história (mais frequente em livros infantis).

Explorando a obra: APÓS A LEITURA

Explore a relação do texto verbal com o texto visual!
• Aprecie as ilustrações, buscando perceber suas relações com o texto verbal. Explore com os alunos 

(e deixe que eles verbalizem, oralmente ou por escrito) os sentidos presentes nas imagens.

• Solicite que os alunos observem com atenção como as colagens digitais realizadas pela ilustradora 
mostram dois mundos diferentes, de duas gerações diferentes: a história de Rafa e Juju é ilustrada 
com elementos do mundo dos dois adolescentes, como o vôlei, o passeio de bicicleta, a coleção de 
lápis de Juju, os computadores e os pares de tênis. De outro lado, o texto visual registra o encontro 
dos escritores João Anzanello e Vivina de Assis em uma livraria (possivelmente em uma sessão de 
autógrafos), por meio do café, do passeio de pai e filho e dos letreiros de cidades.

• Note que a ilustração das folhas de guarda (aquelas do início e do final do volume, que protegem o 
miolo) apresenta ícones próprios do mundo digital, e todos eles, de alguma forma, estão relacionados 
aos elementos das duas narrativas.
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• As ilustrações não só reproduzem elementos das narrativas, mas também, por vezes, evocam o que está 
subentendido no texto verbal. A ilustração das páginas 64 e 65, por exemplo, apresenta o reencontro de 
Rafa e Juju, apenas sugerido pelo último e-mail de Rafa, sobre a viagem para o Carnaval: “[...] meu pai 
andou falando q tava a fim de usar as milhas aéreas dele pra gente viajar neste Carnaval. E sabe pra onde 
ele quer ir, Juju? Adivinha? Quero ver se a rainha das levantadoras tá mesmo no meio da rede!” (p. 63)

Sobre a temática, o gênero e a categoria

A obra Nós 4 é destinada a estudantes de 8º e 9º anos do ensino fundamental. Trata-se de dois contos, 
estruturados em forma de troca de correspondências eletrônicas. A obra proporciona dois sentidos de 
leitura: de um lado, conta a história de Juju e Rafa, dois jovens separados pela distância; de outro, dois 
escritores que se reencontram e resolvem escrever juntos a história desses adolescentes. A estrutura em 
forma de mensagens de e-mail favorece a leitura pelos jovens, por sua fluidez e pela identidade visual 
bastante próxima ao mundo juvenil, pelo uso que eles costumam fazer das redes sociais e por esse tipo 
de interação ser tão familiar a eles. Também é abordada, pela própria estrutura das narrativas, a cultura 
digital e sua forte presença no dia a dia da sociedade contemporânea, permitindo a aproximação de dois 
jovens separados pela distância física e de dois adultos separados pelas suas vidas atribuladas. Juntamente 
às duas temáticas, e perpassando-as, está o fazer literário, a reflexão sobre a língua, os livros e a escrita. 
A temática abordada é adequada e pertinente a esse público-alvo, em função dos elementos próximos 
de sua vivência e por seu potencial para despertar o gosto pela literatura e ampliar a bagagem estética, 
cultural e ética dos alunos. O maior ou menor aprofundamento, em um ou mais assuntos abordados, 
vai depender do interesse e da maturidade de cada turma e da avaliação e necessidade do professor.

Vamos explorar mais a estrutura da obra?
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Explorando o gênero Conto

 à O conto é uma narrativa curta, estruturada com os seguintes elementos: enredo, 
tempo, espaço, personagens, clímax e desfecho. De seu poder de síntese, advêm outras 
características, como: “(I) número reduzido de personagens ou tipos; (II) esquema 
temporal e ambiental econômico, muitas vezes, restrito; (III) uma ou poucas ações, 
concentrando os eventos e não permitindo intrigas secundárias como no romance ou 
na novela [...]” (COSTA, 2008, p. 67)

Em Nós 4, há duas narrativas curtas (contos) que contam duas histórias: de um lado, o desencontro 
dos adolescentes Rafa e Juju, separados por uma viagem internacional, e sua reaproximação por meio 
do ambiente virtual; de outro lado, o reencontro de dois renomados escritores brasileiros que resolvem 
realizar um projeto antigo: o de escreverem uma obra a quatro mãos. As narrativas podem ser lidas 
de maneira independente, mas se completam e se enriquecem no diálogo sobre a criação literária e o 
processo de escrita dos escritores.

Pela estrutura em forma de correspondência eletrônica (e-mail), todas as vozes são ouvidas: cada 
um dos quatro “personagens” fala de suas emoções, das ausências, das relações de afeto, da relação 
com a escrita, dentre outros assuntos importantes para cada um deles.

O espaço central das duas narrativas é, na verdade, o virtual (o espaço dos encontros entre João 
e Vivina e entre Rafa e Juju). Os adolescentes estão separados pela distância geográfica: ele está nos 
Estados Unidos, onde foi morar com os pais; ela ficou em São Paulo, onde vive com o pai. Os espaços 
geográficos por onde circulam os escritores são variados: Índia, Estados Unidos, Espanha, Paris, Viena/
Veneza, Itália, Líbano, interior de Minas Gerais e cidade de São Paulo.

O tempo da narrativa é linear, bastante demarcado (dia, ano, hora) no caso das mensagens trocadas 
entre João Anzanello e Vivina de Assis (o primeiro e-mail data de 5 de fevereiro de 2009, 17h13min; o 
último, de 16 de março de 2012, 15h15). Decorrem-se, portanto, quase três anos para a escrita do livro. 
No caso da história de Rafa e Juju, as marcações temporais são substituídas por referências vagas, como: 
“domingo, dia incrível, vc escreveu, viva!” (p. 38), “quinta, o dia inteiro sonhando” (p. 64). Apesar dessa 
falta de demarcação de um tempo cronológico, há referências a fatos recentes que acabam situando 
temporalmente a narrativa dos dois adolescentes, como, por exemplo, o discurso de Barack Obama no dia 
da Independência americana; o prêmio Nobel da Paz concedido a Obama; as reformas em São Paulo para 
receber a Copa do Mundo e as Olimpíadas, o assassinato de Bin Laden e a morte do escritor Moacyr Scliar.

Poucos personagens participam das tramas narrativas. Cada uma das histórias apresenta dois 
personagens principais: Rafa e Juju; João e Vivina. Outros poucos personagens são citados, mas apenas 
de passagem, uma vez que a trama se concentra nos pares de protagonistas. João e Vivina citam outros 
escritores (principalmente) e outras personalidades do futebol, da política, ou membros familiares, como 
esposa e filhos, ao passo que Rafa e Juju fazem menção aos pais, aos colegas de escola e a parentes.

A estrutura narrativa da obra, em forma do gênero cartas, traz para o leitor a grande presença 
da cultura digital no cotidiano não apenas dos adolescentes, mas também dos adultos. Hoje em dia é 
bastante comum o uso do e-mail em trocas de mensagens não só de natureza pessoal e informal, mas 
também profissional e formal.
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Segundo o Dicionário de gêneros textuais (COSTA, 2008, p. 50), “tradicionalmente pessoas, 
instituições, repartições mantêm correspondência [...] por meio de cartas, que geralmente são enviadas 
via correio, portanto, fechadas num envelope, endereçadas e seladas.” Em sua apresentação, Vivina de 
Assis faz um belo e poético depoimento que retoma esse jeito “antigo” de se corresponder, hoje pouco 
usado em detrimento de uma forma muito mais rápida de transmitir alguma informação, pelo e-mail 
ou pelas redes sociais:

Houve um tempo, às vezes chamado de antigamente, em que as cartas 
precisavam ser levadas ao Correio. Dias, meses depois, costumavam chegar 
ao destino. Pertenço a esse tempo. O destino das minhas primeiras cartas 
era uma fazenda do interior mineiro, onde minha mãe as esperava com 
ansiedade. Queria saber da filha, criança, nem 9 anos, trancada em um 
internato de São João del-Rei.3

Ainda segundo COSTA (2008):

Conforme o espaço onde circula a correspondência [...] há vários tipos 
de carta que possuem uma estrutura semelhante, com a presença de 
alguns elementos básicos indispensáveis, como local e data, saudação, 
corpo, despedida e assinatura, ou específicos, como cabeçalho ou timbre, 
numeração, endereço, além dos anteriores, na correspondência comercial 
ou oficial (p. 50).

Professor, você pode propor aos estudantes a análise dos elementos próprios do gênero carta, 
nessa obra:

• Como se apresentam alguns dos elementos básicos indispensáveis (local e data, saudação, vocativo, 
despedida, assinatura, formas de tratamento) em cada par de correspondências, entre os escritores 
João e Vivina e entre os adolescentes Rafa e Juju?

• Em ambas as narrativas, os interlocutores são próximos, portanto, podemos afirmar que se trata de 
cartas familiares. No entanto, apesar da intimidade que os une, há grandes diferenças entre cada 
par de interlocutores. Rafa e Juju são adolescentes; enquanto João e Vivina são adultos e escritores. 
Solicite que os alunos identifiquem as diferenças de linguagem próprias de cada um deles.

• Trabalhe com as turmas outros tipos de correspondência, de forma que os estudantes exercitem 
vários tipos textuais para se comunicarem nas mais diversas situações, como carta ao leitor (pode ser 
para o jornal da escola, se houver, ou mesmo para algum jornal da cidade ou de circulação nacional, 
opinando sobre alguma matéria lida).

• Explore o gênero, mostrando outros exemplos de cartas: de alforria, aberta, circular, magna ou 
constitucional, de apresentação, de recomendação, dentre outras, inclusive do discurso jurídico ou 
religioso. (COSTA, 2008, p. 51-52)

3 Disponível em: https://grupoautentica.com.br/autentica-infantil-e-juvenil/autor/vivina-de-assis-viana/1223
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Explorando os temas
A obra explora diversas temáticas. Uma delas são os conflitos próprios da adolescência, como a 

descoberta do amor (entre Juju e Rafa), a separação física desse primeiro amor, as tensões familiares 
e a separação dos pais (no caso de Juju). É por meio da afetiva troca de correspondências que os dois 
jovens superam a distância física entre eles. No caso de Juju, é por meio do apoio do amigo e das reflexões 
humanas e bastante sensíveis propostas por ele, por vezes poéticas, que ela se reaproxima da mãe 
que foi embora de casa. A correspondência entre os dois escritores, por outro lado, aborda questões 
cotidianas e questões inerentes ao ser humano de qualquer idade, aprofundadas por meio da relação 
com a arte e a literatura.

Pela própria estrutura das duas narrativas, também é abordada outra temática: as interações 
construídas por meio da cultura digital, fortemente presentes no dia a dia dos sujeitos contemporâneos, 
permitindo a aproximação de dois jovens separados pela distância física e de dois adultos com suas 
vidas atribuladas.

Paralelamente a essas duas temáticas, e servindo como pano de fundo para todas elas, está o 
fazer literário, a reflexão sobre a língua, sobre os livros e sobre a escrita. Portanto, outro tópico a ser 
explorado é justamente o trabalho com a própria linguagem e a leitura. Na seção seguinte, “As relações 
intertextuais com outras obras”, exploramos em maiores detalhes esse aspecto importante do livro.

As relações intertextuais com outras obras

PARA NÃO ESQUECER

Intertextualidade é a relação que um texto estabelece  
com um ou mais textos.

É bastante comum uma obra fazer referência, mais ou menos evidente, a outras obras, a outros 
autores, a outras artes. As relações intertextuais são recursos expressivos importantes, que proporcionam 
uma rica experiência de leitura, pois contribuem para o enriquecimento da bagagem cultural, estética 
e ética do leitor. Quanto mais lê, mais o leitor percebe essas relações entre os textos, e mais os textos 
se enchem de variados e múltiplos sentidos. Essa bagagem que cada ser humano carrega pode ser 
expressa na metáfora presente nas poéticas palavras de Carrascoza: “Acho que não há idade para se 
ler um livro: toda história traz um rio dentro dela – nem sempre tão grande quanto o Mississippi –, e 
cada leitor apanha a água que cabe em suas mãos.”

Várias referências aparecem na obra, tanto na troca de mensagens entre Rafa e Juju quanto na 
de João e Vivina: músicas (“Everybody hurts sometimes”, do grupo R.E.M., “Aquarela”, de Toquinho); 
obras e autores da literatura (Uma história só pra mim, de Moacyr Scliar; a crônica Ser brotinho, de 
Paulo Mendes Campos; Graciliano: retrato fragmentado, de Ricardo Ramos (filho de Graciliano Ramos); 
Fernando Pessoa e seus heterônimos; Tolstói e, por fim, filmes (ET, The social network). São citados 
ainda vários livros (e referências a lançamentos de livros) do próprio João Anzanello (Meu avô espanhol, 
A vida naquela hora, Aquela água toda, Amores mínimos) e de Vivina Assis (Será que bicho tem nome?, 
Ana e Pedro, este último com Ronald Claver).
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As relações entre os textos podem ser mais explícitas (como a citação, a paródia, a paráfrase, entre 
outras) ou mais implícitas, como a alusão, que é uma referência vaga e depende muito do conhecimento 
prévio do leitor. Em uma mensagem de Carrascoza, um texto de Carlos Drummond de Andrade é aludido, 
por meio da seguinte passagem: “E tem a vida latejando, saltando para o território das coisas lindas – 
justamente porque são findas.” (p. 62). A alusão é explicitada no lacônico, mas cheio de significados, 
comentário de Vivina: “Ah, Drummond, Drummond...” (p. 62).

Além disso, toda a ambientação da narrativa diz respeito à literatura: Rafa e Juju conversam sobre 
variados assuntos, inclusive sobre livros, escritores e arte; já as conversas de João e Vivina giram em 
torno do processo criativo, de livros e autores. Por tudo isso, a obra explora a metalinguagem, ou seja, 
quando a linguagem tem como tema ela própria. Em Nós 4, uma narrativa aborda, metalinguisticamente, 
os “bastidores” da criação da outra narrativa apresentada em paralelo.

É interessante que, a certa altura, Vivina cita um livro que escreveu com o escritor mineiro Ronald 
Claver, Ana e Pedro, cuja estrutura também é a troca de cartas entre os dois autores, marcando uma 
diferença significativa entre a época de escrita do livro: “outros tempos, tudo pelo correio” (p. 57, “João e 
Vivina”). Também na narrativa de Rafa e Juju, é feita referência a essa obra: “Mas, em compensação, achou 
um livro mto maneiro, escrito por uma amiga dele e um outro cara! Eu nem sabia q uma história podia ser 
escrita por duas pessoas... A gente devia escrever uma juntos, não é? [...] Comecei a ler o livro na hora. E 
olha só, outra coincidência, Juju! A história é bem parecida com a nossa: é uma troca de cartas entre uma 
menina, Ana, e um garoto, Pedro. Ela mora em São Paulo, e ele, em Belo Horizonte.” (p. 54, “Rafa e Juju”).

João e Vivina refletem sobre seu processo criativo (por exemplo, discutem a ideia de criar outro livro 
com a troca de e-mails entre eles, o que acabou acontecendo) e sobre o trabalho de revisão e maturação 
da escrita, conforme afirma a escritora: “[...] tudo, até os textos, necessitam de um tempo.” (p. 57) e 
sobre aspectos da narrativa que estão produzindo, como a sua coerência interna e sua verossimilhança:

Fiquei com algumas dúvidas que partilho com você: o tempo da obra não 
coincide bem com o da realidade, já que ficamos um espaço sem escrevê-
la. [...] Sei que no universo da ficção tudo ganha desconto, até porque não 
temos o compromisso total com o realismo. Mas vale a pena ficar vigilante, 
certo?” (p. 44)

Por fim, é possível perceber a ligação entre as duas narrativas – ou a “materialização” das reflexões 
e decisões de João e Vivina sobre o destino do texto sobre os adolescentes – por exemplo, em questões 
que são discutidas pelos escritores e aparecem na correspondência de Rafa e Juju. Como no trecho 
abaixo, que é justamente o final da narrativa dos dois jovens:

João: “E a história do Rafa e da Juju? Acho que o Rafa já acabou, não é? Mas 
fiquei pensando. Melhor ver o que a Juju acha. Talvez ela resolva escrever 
uma ou outra palavrinha só, do tipo: Rafa, Rafa, Rafa...” (p. 66)
Vivina: “Sim, o Rafa terminou – lindamente – a história, mas quem mandou 
você me sugerir algo? Espere pra ver, daqui a pouco vou te enviar.” (p. 67)
Juju: “Ah, Rafa, Rafa, Rafa...” (p. 64)
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Outras propostas de atividades

Desenvolva habilidades de leitura e escrita de seus alunos
• Trabalhe a inferência: apresente apenas o título da obra, sem mostrar a capa, e veja que hipóteses 

os estudantes farão sobre prováveis significados. A seguir, mostre a ilustração de uma capa, para 
incentivá-los a tecer mais hipóteses sobre a história. Depois, apresente a outra capa e discuta os 
elementos presentes nela.

• Trabalhe a expressão de opiniões: eles leem com qual frequência? Quais tipos de livros? Apenas 
aqueles solicitados pela escola? O que leem por interesse próprio? Quem é seu influenciador de 
leitura? Convide-os ao debate.

• Se a escola onde você trabalha contar com o espaço da biblioteca, pesquise se há outras obras dos 
autores, disponíveis para leitura. Você pode propor a criação de um clube de leitura na escola, para 
que os estudantes compartilhem suas experiências de leitura e busquem avançar na ampliação de sua 
bagagem cultural. Assim, eles poderão formar uma comunidade de leitores, trocando experiências 
e formando preferências de leitura. É interessante que os personagens Rafa e Juju trocam ideias 
sobre os livros que leem.

• Proponha pesquisas sobre os assuntos tratados na obra. Vocês podem começar pelos links indicados 
na própria obra, que oferecem mapas de ruas, sites de locais interessantes, para que eles conheçam 
um pouco mais da cidade americana que aparece na narrativa: Athens/Geórgia.

Orientações gerais para uma abordagem interdisciplinar

Sem colocar em segundo plano o caráter estético e artístico da obra literária, é possível trabalhar 
Nós 4 numa abordagem interdisciplinar com outras áreas.

De acordo com a BNCC (Base Nacional Comum Curricular) para o Ensino Fundamental, duas das 
competências gerais esperadas para esse ciclo de formação são:

Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o 
mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, 
continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade 
justa, democrática e inclusiva.
Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais 
às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção 
artístico-cultural. 

Portanto, a obra em questão pode ajudar a desenvolver as duas habilidades, pelo seu potencial para 
a discussão de fatos históricos contemporâneos, da geografia física e política do mundo atual e suas 
configurações, da necessidade de deslocamentos na sociedade contemporânea e do papel do digital 
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para relacionar mundos e para democratizar informações. Um trabalho de pesquisa com os estudantes 
pode aproximá-los das culturas retratadas ou apenas mencionadas na obra: eles podem viajar por mapas, 
fotos, sites de lugares, museus, etc., ampliando as referências culturais e o seu senso crítico diante de 
vários aspectos da configuração da sociedade atual.
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