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CARTA AO PROFESSOR

Eu sonho que meus quatro filhos viverão um dia numa nação onde 
não serão julgados pela cor da pele, mas por seu caráter.

Martin Luther King Jr.

Professor e professora, em consonância com o desejo de Martin Luther 
King Jr., existem milhões de homens e de mulheres que sonham com um mundo 
mais justo, solidário e empático. Um desses homens, é o autor Colson Whitehead, 
que insere no debate mundial uma dívida histórica: desde o início da colonização 
nos Estados Unidos, em 1619, quando os primeiros africanos escravizados chega-
ram a Jamestown, os problemas da escravidão e a luta pela libertação dos negros 
marcaram a história e, muitas vezes, dividiram a nação.

Em um país que não assimilou seu passado de negritude, Colson Whitehead 
revela a verdade em uma vitrine viva em tempos de pós-verdade. A obra O refor-
matório Nickel, por meio da história de um reformatório para menores infratores, 
discute a segregação racial nos Estados Unidos. Uma narrativa poderosa de per-
severança, dignidade e redenção.

A obra cria um registro sobre histórias que não podem ser esquecidas, es-
senciais para entender como o passado continua influenciando acontecimentos 
dos tempos atuais. 

Baseado em acontecimentos ocorridos em uma instituição que funcionou 
por 111 anos na cidade de Marianna, na Flórida, o livro segue a trajetória de Elwood 
e Turner, dois jovens negros, que lutam para sobreviver dentro de uma segregada 
escola-reformatório nos Estados Unidos dos anos 1960. 

Além da questão racial, central dentro do romance, os inúmeros abusos so-
fridos pelos jovens no reformatório e a corrupção institucional são também pon-
tos fundamentais dentro da narrativa. Conforme a vida dentro do reformatório se 
torna cada vez mais perigosa, a tensão entre os ideais de Elwood e o ceticismo de 
Turner fará você e seus alunos questionarem a si mesmos sobre como reagiriam 
caso estivessem no lugar dos personagens, evidenciando a complexidade das re-
lações individuais e coletivas dentro da sociedade contemporânea.

A obra instiga a pensar acerca da figura do educador, indispensável no de-
senvolvimento da história, pois nas aulas do professor Hill é evidenciado o poder 
transformador que exemplos positivos dão para a formação dos jovens e que a 
continuidade de tais relações é primordial na construção de uma sociedade mais 
justa e plural.

As aulas se concentravam na história americana depois da Guerra Civil, mas, 
sempre que podia, o sr. Hill os guiava para o presente, ligando os acontecimentos 
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de cem anos atrás às vidas atuais dos alunos. Eles tinham começado uma ca-
minhada no início da disciplina que sempre os levava até a entrada das suas 
casas (p. 37).

Essa intervenção do professor Hill está em sintonia com as postulações da 
Base Nacional Comum Curricular (BNCC) do Ensino Médio, que viabilizam um 
encontro das práticas educativas com campos de atuação diversos. Sendo assim, 
você, professor e professora, tem diante de si um livro rico de possibilidades de 
leitura, sobretudo se compreendermos a necessidade de o aluno que se mobili-
zar para pensar em atitudes e valores mais justos. Há muitas competências que 
podem ser trabalhadas a partir dessa interface e que estão na própria consti-
tuição do livro: a essencialidade do gênero, suas características e atualidade na 
sociedade contemporânea, a ampliação do repertório cultural, o mergulho na 
história dos negros, entre outras características que o romance oferece.

Assim, este manual está organizado de modo que as inserções feitas pela 
leitura são apresentadas em camadas que dialogam entre si: uma primeira parte 
dedicada às atividades que podem ser colocadas em prática no domínio do com-
ponente Língua Portuguesa; uma segunda parte dedicada às propostas de lei-
tura situadas no entrecruzamento com outros campos de saber; uma seção de 
aprofundamento com subsídios para uma leitura mais plena do livro; um espaço 
dedicado às sugestões complementares de leitura e atividades e, por fim, a biblio-
grafia comentada.
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PROPOSTAS DE ATIVIDADES I
(Destinadas aos professores de Língua Portuguesa)

Nesta seção, vamos trabalhar em conjunto propostas de atividades em sin-
tonia com competências, habilidades e campos de atuação por meio dos quais 
o componente Língua Portuguesa está organizado na BNCC. As propostas de 
leitura estão divididas em três subseções: atividades de pré-leitura (prática so-
cial e problematização), análise e estudo do livro (instrumentalização e apreen-
são sensível dos conhecimentos) e pós-leitura (possibilidades de intervenção e 
ações propositivas a partir da vivência do texto).

UM ENSINO MÉDIO QUE IMPACTE A VIDA DOS ALUNOS
Em linhas gerais, a BNCC estabelece um conjunto de “aprendizagens es-

senciais” que devem integrar todas as etapas da Educação Básica. Isso ocorre por 
meio da reunião de dez competências gerais (conceitos importantes que devem 
ser mobilizados para instrumentalizar o aprendizado) a serem desenvolvidas pe-
los alunos no decorrer de sua vida acadêmica. Para o documento, deve haver uma 
associação entre saber conteúdos e conseguir mobilizá-los em determinadas 
ocasiões, como faremos nesta seção. 

A BNCC ainda se compromete com a educação integral que, nesse caso, não 
está associada apenas ao tempo de aula ao qual os alunos devem ser submetidos, 
mas a uma visão mais ampla de formação, que vai além dos limites da escola. De 
forma geral, isso significa que as escolas que acolhem as juventudes devem pro-
porcionar a consolidação e o aprofundamento de conhecimentos, preparar para 
o trabalho e a cidadania, colaborar para a evolução do aluno (formação cidadã) e 
propiciar o acesso aos fundamentos científico-tecnológicos.

Outra perspectiva levantada pela BNCC consiste na promoção das múlti-
plas culturas que caracterizam as juventudes. Refere-se à necessidade de reco-
nhecer as especificidades de cada jovem que faz parte do ambiente escolar. Ao 
entender melhor seu público, a escola consegue oferecer uma educação transfor-
madora que vai dialogar com as identidades e perfis dos alunos. 

Para isso, é necessário oferecer experiências que ultrapassem aquelas de-
limitadas pelo ensino tradicional. Esse aspecto traz mudanças interessantes re-
lacionadas à condução das aulas e às novas formas de diálogo, especialmente se 
considerarmos que o documento ressalta o estudo baseado em uma perspectiva 
muito mais contextualizada e condizente com a realidade dos alunos. Daí a im-
portância das atividades de pré-leitura e pós-leitura que desenvolveremos, pois 
trazem para a sala de aula experiências anteriores vivenciadas pelo conjunto da 
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turma e instigam que novas vivências, a partir da leitura, possam ser implemen-
tadas na vida dos discentes.

Para o Ensino Médio, a BNCC separa as competências gerais em quatro 
grandes áreas de conhecimento: Linguagens e suas Tecnologias, Matemática e 
suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Ciências Humanas 
e Sociais Aplicadas. Na área de Linguagens e suas Tecnologias, temos Língua 
Portuguesa, Arte, Educação Física e Língua Inglesa. O componente Língua 
Portuguesa apresenta suas habilidades de acordo com campos de atuação social 
(campo da vida pessoal, campo das práticas de estudo e pesquisa, campo jorna-
lístico-midiático, campo de atuação na vida pública e campo artístico-literário). 
O intuito da organização dos campos é promover vivências além daquilo que é 
praticado no meio escolar. No campo artístico-literário, o maior objetivo é in-
centivar a fruição artística e promover a formação leitora, o que contribui para o 
processo de construção da apreciação estética. É nesse campo que está inserido 
o estudo do livro O reformatório Nickel, de Colson Whitehead.

PRÉ-LEITURA
Na pré-leitura, existem diferentes abordagens para preparar o aluno para o 

momento da leitura e de como será a relação com a obra. Cada componente po-
derá afetar a forma com que o aluno vai se relacionar com o livro, porém, o mais 
importante quando pensamos na pré-leitura, é considerar que, independente-
mente de quais informações o aluno vai receber do professor, ou colegas, antes 
de ler uma obra, o principal componente é a própria história do aluno, ou seja, sua 
bagagem de vida até então. É partindo dessas experiências que o aluno vai inter-
pretar uma obra, entendê-la de uma maneira ou de outra. Tendo isso em mente, 
é possível se pensar em exercícios de pré-leitura participativos, adaptando o de-
bate ao contexto do grupo em que se está trabalhando a obra.

ATIVIDADE 1: AQUECIMENTO E ESTÉTICA, UMA AÇÃO FUNDAMENTAL
Em um primeiro momento, o professor pode trabalhar a 

capa do livro no quadro e, a partir da imagem, pedir aos alu-
nos que indiquem palavras relacionadas à história. Para am-
pliar essa ideia, é possível incrementar o exercício com certas 

regras. Primeiro os alunos só podem sugerir verbos que possam estar na obra 
ou que dialogam com a temática. Depois, é possível fazer a regra do vocabulário 
dos jovens: os alunos só podem utilizar palavras que estão presentes dentro do 
próprio vocabulário específico deles.

Após o exercício em relação à capa, o professor pode colocar em prática a 
mesma técnica, porém utilizando termos que são chave para a narrativa: refor-
matório, racismo, direitos civis, Martin Luther King Jr., corrupção, abusos físicos 
e psicológicos, enfim, são inúmeras as possibilidades.

Habilidade da BNCC 

trabalhada: EM13LP20.
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Neste ponto do exercício, professores e alunos podem tomar nota do que foi 
dito e perguntar qual foi o resultado do brainstorming. Para o professor, é uma 
oportunidade ímpar de conhecer ainda melhor a realidade e o histórico social e 
cultural de cada um dos alunos; e, para os alunos, trata-se de um exercício de 
pré-leitura que deverá ser retomado no momento de pós-leitura. 

ATIVIDADE 2: UMA HISTÓRIA, MUITAS VIDAS, MUITAS LUTAS 
Colson Whitehead não silenciou diante dos acon-

tecimentos na Arthur G. Dozier School for Boys. Ele 
ouviu falar do lugar pela primeira vez no verão de 2014 
e descobriu o minucioso trabalho de reportagem feito 

por Ben Montgomery para o jornal Tampa Bay Times. Vários jornais destacaram 
o silêncio das autoridades durante um século.

 Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-48411450; acesso em: 1 ago. 2020.

 Disponível em: http://g1.globo.com/mundo/noticia/2014/09/restos-mortais-sao-identificados-em 

-antigo-reformatorio-nos-eua.html; acesso em: 1 ago. 2020.

Compreendendo que o mundo precisava conhecer as histórias invisíveis 
de jovens que viveram em uma escola que, em tese, deveria ajudar na forma-
ção socioemocional, mas onde na realidade foram maltratados e humilhados, 
Whitehead escreveu uma obra de ficção, O reformatório Nickel, para trazer à 
tona um grave problema nos Estados Unidos: a segregação racial.

O livro, lançado em 2019 e ganhador do Prêmio Pulitzer de Ficção em 
2020, é uma oportunidade ímpar para aproximar as gerações atuais de temas 
que permanecem extremamente pertinentes ainda hoje, colocando a perspec-
tiva do jovem como ponto central nesse debate no que diz respeito à educação 
em um reformatório.

O que é um reformatório? Com essa pergunta, relacionada diretamente ao 
título da obra, surge um vasto campo de possibilidades para serem exploradas 
com alunos e alunas em um momento de pré-leitura, exercitando dessa forma 

Habilidade da BNCC 

trabalhada: EM13LP26.
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a curiosidade intelectual deles, como proposto pela BNCC. Dentro da variedade 
de respostas que o professor pode obter após tal questionamento, é importante, 
nesse momento, que se tente identificar qual associação é feita pelos estudantes 
quando escutam a palavra reformatório. Esse significado vai mais na direção de 
uma ideia de escola ou de uma prisão? Dialoga mais com a imagem de um am-
biente acolhedor ou de um ambiente amedrontador? 

Ele olhou para a escola e pensou que talvez Franklin tivesse razão — o Nickel 

não ia ser tão ruim. Ele esperava muros altos e arame farpado, mas não tinha 

muro nenhum no lugar. O campus estava meticulosamente bem-cuidado, 

uma imensidão de verde exuberante pontilhada por prédios de dois e três 

andares com tijolos aparentes. Os cedros e as faias, altos e antigos, criavam 

trechos de sombra. Era o terreno mais bonito que Elwood já tinha visto — 

uma escola de verdade, das boas, não o reformatório ameaçador que imagi-

nou nas últimas semanas. Numa piada sem graça, a imagem parecia com o 

que ele esperava da escola técnica Melvin Griggs, com algumas estátuas e 

colunas a menos. (p. 55)

A leitura do trecho destacado de O reformatório Nickel, em que o perso-
nagem principal da história tem a sua primeira impressão em relação ao re-
formatório, proporciona, antes mesmo da leitura da obra, a possibilidade de 
exercitar a curiosidade intelectual dos alunos e a habilidade de interpretar in-
formações relacionadas ao garoto e a história em si. Considerando a descrição 
do Nickel pelos olhos de Elwood, é possível conversar a respeito das impressões 
dos estudantes: eles imaginaram a instituição tal qual a descrição ou o fato de 
não existirem muros altos e arame farpado também foi uma surpresa, como foi 
para o jovem recém-levado para o reformatório?

A figura a seguir é uma foto do reformatório Arthur G. Dozier School for 
Boys, o mesmo cujas histórias inspiraram a obra O reformatório Nickel. Uma das 
possibilidades é utilizar essa imagem como recurso visual para dar ainda mais 
elementos para a reflexão, após o debate inicial sobre as percepções dos alunos.

Entendendo que as propostas de pré-leitura buscam prioritariamente 
aproximar a história dos alunos, é essencial que se crie oportunidades para um 
diálogo com as vivências deles, utilizando a curiosidade para que descubram, 
com a leitura, se algumas das suposições levantadas antes da leitura se confir-
mam ou não.

Nesse sentido, dando continuidade à reflexão a respeito dos sentidos 
em torno de um reformatório — se uma escola ou uma prisão para menores 
—, é possível explorar a origem da palavra reformatório, ligada à ideia de re-
forma. Que tipo de educação se pressupõe quando se admite a ideia de refor-
mar pessoas?
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É notório que o ambiente de uma escola tem papel fundamental no pro-
cesso de aprendizagem e que todos os alunos têm direito a um ambiente escolar 
seguro e de qualidade, que promova a saúde, o bem-estar e o ensino. As escolas 
também têm a responsabilidade de proteger e lidar com o bullying e outras ofen-
sas. Considerando essa necessidade e esse direito, é possível trabalhar em sala 
de aula questões ligadas a vulnerabilidades dos jovens e como tais questões têm 
influência no desenvolvimento social, emocional e cognitivo.

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho. (BRASIL, 1988)

Além da Constituição Federal, de 1988, outras duas leis regulamentam 
e complementam o direito à educação no Brasil: o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA), de 1990, e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), 
de 1996. Apesar do que definem esses documentos, a falta de uma educação de 
qualidade resulta na ausência das oportunidades necessárias para o pleno de-
senvolvimento de competências básicas, que vão afetar as relações e tomadas 
de decisões no cotidiano de cada indivíduo. 

Partindo desse ponto, em um momento de pré-leitura, as informações ex-
trapolam o contexto escolar, mas estão diretamente ligadas ao que se passa no 
livro O reformatório Nickel: quais são os elementos sociais que podem levar um 
jovem a não ter acesso a uma educação de qualidade?

As populações em situação de pobreza e as que vivem em áreas rurais iso-
ladas sofrem maior exclusão educativa, com a situação sendo agravada quando 
analisamos grupos étnicos minoritários. A questão racial, objeto central do livro, 
pode ser introduzida neste momento.

Telles nos auxilia a compreender a composição social brasileira e o papel da 
escola nesse processo:

No Brasil, o racismo e a discriminação racial são mecanismos poderosos que 

agrupam as pessoas dentro de um sistema de classes altamente desigual e 

permite que os brancos mantenham privilégios para si e para seus filhos. 

Como resultado, os negros no país estão três vezes mais propensos a se-

rem pobres e analfabetos do que os brancos, e os homens brancos recebem, 

em média, mais que o dobro de pretos e pardos. (2003, p. 306-307, apud 

SANTOS, 2020, p. 37)

Quando se aborda o papel dos educadores na discussão racial, é de vital 
importância aceitar o racismo institucionalizado existente, a fim de que se possa 



10

avançar nas estratégias para não sucumbir à cumplicidade ou à opressão em re-
lação às minorias. 

Vivenciar experiências reais ao lado de pessoas que fazem parte de grupos 
reconhecidos como minorias auxilia a desfazer preconceitos fortemente presen-
tes em nossa cultura. 

Dentro do que propõe a BNCC, é necessário criar oportunidades para de-
senvolver a empatia e o diálogo, buscando promover o respeito ao outro e aos 
direitos humanos. Nesse sentido, a faixa etária dos personagens do livro cum-
pre uma função relevante. E é através desse movimento de criar uma identifica-
ção dos leitores com os personagens da história que o professor tem a oportu-
nidade de trazer mais informações sobre o sistema carcerário brasileiro e como 
ele funciona em relação aos jovens que ainda não atingiram a maioridade penal. 
Quem são esses jovens? Como foram parar no sistema carcerário? O que difere 
o leitor da obra O reformatório Nickel de um jovem que se encontra dentro do 
sistema prisional? 

Como atividade de pré-leitura, é possível convidar os alunos a, durante a 
leitura da obra, selecionar trechos do texto em que se identifiquem com os per-
sonagens, no sentido de que, por serem adolescentes, certamente passam por 
emoções e sentimentos semelhantes, em menor ou maior intensidade: alegrias, 
tristezas, medos, sonhos etc.

Segundo o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase), dos 
aproximadamente 26 mil adolescentes em regime fechado ou em semiliberdade 
no Brasil, a minoria foi presa por cometer crimes mais graves. Segundo o Sinase, 
os homicídios representam 10% das infrações; latrocínios, 2% e estupros, 1%. Já 
roubos e furtos são 50% do total, e tráfico de drogas, 22%.

O perfil do jovem de classe baixa, geralmente não violento e que está fora 
do ambiente escolar é recorrente.

Há muitos anos (entre 1984 e 1988), coordenei oficinas de expressão com 

crianças encarceradas. Tratava-se de um grupo de 24 menores, com ida-

des entre 9 e 17 anos, que haviam cometido homicídios ou delitos a mão 

armada. A instituição, já extinta, chamava-se Cetrim. Eu me encontrava 

com eles duas vezes por semana. O grupo era bastante díspar em alguns 

aspectos: muitos estavam precariamente alfabetizados, outros podiam 

ler e escrever razoavelmente bem. Alguns eram adolescentes, mas muitos 

eram crianças, e, em que pese sua participação em delitos e suas histó-

rias familiares, vários tinham pouco conhecimento sobre certos assuntos 

(lembro que um deles me perguntou: “Por qual lugar (do corpo) saem as 

crianças?”. Minha maior preocupação era encontrar algum tipo de litera-

tura que eu pudesse ler para “começar a entrar neles”. Cheia de precon-

ceitos como estava, comecei a levar textos em que apareciam a pobreza e 



11

a violência. Não funcionou. E assim segui de um material para outro, aos 

trancos e barrancos, durante meses, até que um dia descobrimos, eles e 

eu, um ponto de encontro: os contos maravilhosos. Maravilhosos contos 

de amor entre príncipes e princesas. Foi a lição de que mais me lembro: 

descobrir que a literatura não é necessariamente o lugar onde encon-

trar o igual, às vezes é a única janela para se debruçar sobre o diferente. 

(ANDRUETTO, 2012, p. 74-75)

Com base nessas informações, a pesquisa que mobiliza a Competência 
1 do quadro geral das competências da Educação Básica: “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”. 
(BRASIL, 2018, p. 9, grifo nosso). O trabalho em conjunto com a turma, sem, por 
enquanto, uma normatividade, também está em sintonia com a Competência 9 
do mesmo quadro:

Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fa-

zendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos huma-

nos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos 

sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem precon-

ceitos de qualquer natureza. (BRASIL, 2018, p. 10)

Depois dessa discussão inicial, em que há um destaque à história da segre-
gação racial nos Estados Unidos, outra forma de aproximação, ainda no nível de 
pré-leitura, é dialogar com a turma dois pontos essenciais: autor do livro e gê-
nero no qual se especializou.

Depois de publicar seu épico surreal, The Underground Railroad: os ca-
minhos para a liberdade, no verão de 2016, Colson Whitehead decidiu escrever 
um romance policial ambientado no Harlem, popular bairro negro de Nova York 
(Estados Unidos). Mas ele não conseguia parar de pensar em uma história que o 
assombrava sobre os abusos — espancamentos, tortura, negligência, mortes sus-
peitas — que aconteceram em Arthur G. Dozier School for Boys, um reformatório 
na Flórida que operava havia mais de um século.

Whitehead ficou sabendo da escola em 2014, três anos depois do fecha-
mento, quando leu notícias sobre a escola que o deixaram atordoado. Os investi-
gadores descobriram mais de cinquenta sepulturas não marcadas e estimam que 
mais de cem pessoas morreram lá. Muitas vítimas nunca foram identificadas.

Whitehead disse que o assunto parecia mais urgente para ele após as elei-
ções de 2016, então deixou de lado seu romance sobre o Harlem. “O livro sobre 
a escola Dozier parecia relevante para compreender onde estamos como país”, 
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disse ele. ”Acho que regredimos e acho que muitas pessoas e artistas normais estão 
tentando dar sentido a este momento.”1

Em consonância com a relevância desse assunto, o gênero escolhido para 
escrever o novo livro é o romance que se consolidou, ainda no Romantismo, e se 
popularizou na forma como o conhecemos hoje. Por ser um gênero flexível, sem 
tantas regras, como as que estruturavam a poesia, por exemplo, o romance é 
mais adaptável às diferentes situações que a literatura da época buscava retra-
tar, como a vida familiar e amorosa da burguesia em ascensão e os obstáculos a 
serem superados. 

Nesse contexto, há espaço, no romance, para discutir o cotidiano, os valo-
res, a família, a vida nas cidades, as várias condições sociais em um tempo e es-
paço definidos historicamente. Assim, o romance aborda e interpreta as pessoas 
de seu tempo, retrata a vida que podia ser atestada pelo leitor em sua existência 
e o leva, muitas vezes, a identificar-se com os personagens.

Promover uma discussão, em sala, com pauta em uma solução real para um 
conflito, elemento dessa narrativa cruel, no reformatório Nickel, possibilita um 
trabalho que promove a discussão dessas questões. 

LEITURA
No trabalho com literatura nas escolas, especialmente com os jovens, é pos-

sível utilizar diferentes estratégias de leitura como, por exemplo, a leitura com-
partilhada de trechos em sala de aula, a fim de garantir aquilo que talvez seja o 
principal comportamento leitor: trocar impressões sobre a leitura, afinal, a troca 
com outros leitores permite que se compreenda melhor a história e que se amplie 
sentidos acerca da narrativa e dos personagens.

Nesse sentido, durante a leitura do livro O reformatório Nickel, convide os 
alunos a identificar as características de cada um dos personagens principais, 
bem como a forma como lidam com sua situação de exclusão social a partir da 
vivência em um reformatório. Para isso, solicite que selecionem trechos, usando 
o livro como fonte de referência para seus argumentos.

A obra, situada nos Estados Unidos na década de 1960, acompanha dois me-
ninos, Elwood e Turner, enquanto lutam para sobreviver em um reformatório 
segregado racialmente. Elwood se apega à ilusão de que um mundo livre também 
está ao seu alcance. Sonhando acessar o  ensino superior, ele persevera nos seus 
posicionamentos. Antes de parar no reformatório, ele ouvia incessantemente os 
sermões contidos no único disco que tinha, “Martin Luther King em Zion Hill”, 
presente que ganhou no Natal de 1962.

1. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2018/10/colson-whitehead-fala 
-da-vida-na-era-da-segregacao-racial-em-novo-romance.shtml>; acesso em: 17 dez. 2020.
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O autor Whitehead descreve Elwood como uma das duas partes diferentes de 
sua personalidade, neste caso, sendo sua parte otimista e esperançosa, que acre-
dita que podemos tornar o mundo um lugar melhor se continuarmos trabalhando 
nisso. Em uma breve reflexão do personagem Elwood, é possível perceber com cla-
reza como o garoto se relacionava com o mundo a sua volta: “Não tenho como sair 
daqui, mas vou fazer o melhor que puder com isso, e vou tentar sair rápido, pensou 
Elwood” (p. 74).

Em contrapartida, Turner, de acordo com o autor do livro, representa o 
outro lado da sua personalidade, refletindo o seu lado que diz não e pensa que 
este país é baseado em genocídio, assassinato e escravidão e sempre será assim. 
A partir das declarações do autor a respeito de seus personagens, é possível dis-
cutir com os alunos sobre em que medida conhecer o autor, sua história de vida 
e suas opiniões auxilia para compreender a obra. Lemos a obra de uma forma di-
ferente se sabemos que o autor é negro ou viveu em um reformatório? É possível 
dissociar a obra do autor? Extrapolando essa ideia, pode-se pedir aos alunos que 
compartilhem quem são seus autores favoritos e o porquê.

A partir das diferenças identificadas nos personagens principais, proponha 
uma reflexão sobre individualidade e diversidade. Em um momento tão questio-
nador como a adolescência, o livro proporciona aos leitores uma reflexão sobre 
diversidade de saberes e vivências, sobre como cada indivíduo se relaciona com 
fatores externos e internos e como experiências passadas têm um papel funda-
mental nessa relação. 

Situações e dilemas dentro da história sugerem a ideia de como nossas rea-
ções, quando somos expostos a determinadas situações, têm um resultado indivi-
dual e coletivo. O comportamento de cada um dos meninos dentro do reformatório 
e o relacionamento existente entre eles são reflexo da vivência do grupo como um 
todo.

Dessa perspectiva, temas propostos pela BNCC, como liberdades, respon-
sabilidades e consciência crítica, podem ser trabalhados. Assim como foi feito 
o convite na proposta de pré-leitura para que os alunos reconhecessem aspec-
tos de identificação com os personagens da história, convide-os agora a contar 
como, diante de situações específicas, como quando o superintende Spencer (p. 
119) ordena a Griff que caia durante a luta de boxe e assim o ajude a manipular 
o resultado da luta, buscam se colocar no lugar do outro, mesmo que entendam 
que, diante da mesmo situação, possivelmente agiriam de forma diferente. O que 
levou tal personagem a agir assim?

Compartilhar as obras com outras pessoas é importante porque torna pos-

sível beneficiar-se da competência dos outros para construir o sentido e ob-

ter o prazer de entender mais e melhor os livros. Também porque permite 

experimentar a literatura em sua dimensão socializadora, fazendo com que 
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a pessoa se sinta parte de uma comunidade de leitores com referências e 

cumplicidades mútuas. (COLOMER, 2007, p. 143)

Quem eu sou? Onde eu me encaixo? Serei aceito? Essas são perguntas fa-
miliares aos jovens que estão atravessando esse período tão desafiador. Escola, 
amizades, família, pressões e responsabilidades, questões tão presentes nesse 
estágio de transição entre a infância e a vida adulta e que fazem parte desse 
dilema da descoberta de quem somos. Ao não sentimentalizar nem exagerar a 
história, o autor de O reformatório Nickel potencializa o papel do jovem, deixando 
os personagens falarem por si e terem voz na própria história.

Em muitos romances juvenis, os protagonistas aprendem que podem deci-
dir quem eles querem ser até que percebem o quão difícil pode ser essa decisão. 
Talvez o personagem deseje exibir uma qualidade que admira, como compaixão 
ou honestidade, mas encontre desafios em colocar isso em prática. Da mesma 
forma que essas questões são colocadas em uma obra literária, os jovens obser-
vam adultos ou outros adolescentes chegando a um acordo com suas identida-
des individuais, percebem ainda como o senso de identidade de alguém pode ser 
complexo e em constante mudança.

ATIVIDADE 1: JOVEM, QUEM VOCÊ É?
Ao refletir sobre assuntos que permeiam a juventude, a obra joga luz no 

protagonismo do jovem, como proposto pela BNCC, e assim apresenta a pos-
sibilidade de expansão do debate sobre temas centrais no romance fora do 
ambiente escolar. Estimulando o jovem a falar, escutar e a participar na cons-
trução da realidade que o cerca. Incentiva o envolvimento social no contexto 
de sua rua, seu bairro, na forma como se relaciona com a cultura local e na 
leitura dos acontecimentos atuais. O movimento Black Lives Matter, por exem-
plo, dialoga com a realidade social em que a história do livro O reformatório 
Nickel acontece, e ao mesmo tempo traz o debate para os dias de hoje. Qual 
seria a melhor forma de tratar assuntos tão importantes, porém delicados, com 
indivíduos que estão ainda descobrindo a si próprios? Montes nos auxilia a res-
ponder esse questionamento:

Algo que também requer atenção e reflexão é a gestão do tempo dentro da 

escola, que oferece cada vez menos possibilidades para a reflexão e o pen-

samento, sendo que ambos se relacionam diretamente com a leitura. Alunos 

e professores necessitam de tempo para a leitura, para a reflexão e para o 

debate, mais tempo para o pensamento e menos para a ação. (1997, p. 4-8, 

apud CASTRILLÓN, 2011, p. 25)
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No caso do racismo, a abordagem em O reformatório Nickel passa, invaria-
velmente, pela questão do lugar de fala. Na leitura de uma obra que retrata uma 
instituição de ensino segregada racialmente, a diferença na realidade de alunos 
brancos e negros vivendo dentro da mesma instituição é clara. 

Os hematomas nos meninos brancos eram diferentes dos que surgiam 

na pele dos meninos negros. Os brancos chamavam o lugar de Fábrica de 

Sorvete porque você saía de lá com machucados de todas as cores. Os meni-

nos negros chamavam de Casa Branca porque esse era o nome oficial e fazia 

sentido e não tinha necessidade de ficar enfeitando nada. A Casa Branca 

aplicava a lei e todo mundo obedecia. (p. 77)

O protagonismo da fala de quem sofre o preconceito é primordial para que 
o debate seja válido, evitando que a fala de quem mais tem a dizer sobre o assunto 
seja silenciada dentro dos espaços de debate público. Com atenção a esse ponto 
primordial, também é necessário reforçar que o lugar não deve ser confundido 
com uma restrição a troca de ideias e opiniões. 

ATIVIDADE 2: JOVENS NO PROTAGONISMO — VEZ E VOZ
No livro O reformatório Nickel o autor joga luz na 

questão racial nos Estados Unidos e propõe uma reflexão 
sobre o sistema carcerário, focando na questão do re-
formatório para jovens. Procurando expandir a reflexão 

proposta, um ponto também importante é relacionar o proposto pelo autor com 
a questão de gênero. E se os personagens retratados na história fossem garotas 
negras dentro de um reformatório feminino? Como seria essa história? Temos 
conhecimento que vai além das nossas experiências para elaborar essa narrativa?

Raça, gênero e classe estão no centro da forma como as sociedades moder-
nas estão estruturadas. Vivemos em um modelo patriarcal, o que significa que as 
experiências e histórias dos homens, inclusive os negros, são privilegiadas.

A partir de uma introdução ao assunto e reflexão geral sobre o tema com 
os alunos, o professor pode nesse momento também propor uma mesa-redonda 
sobre diferenças de gênero. Uma ideia de exercício a ser praticado durante o 

decorrer de toda a leitura do livro, nos seus mais varia-
dos momentos, é destacar partes específicas, uma cena 
importante ou uma reflexão de alguns dos personagens 
masculinos. A partir disso, cada estudante reescreve a 

história mudando o gênero do personagem envolvido. Como personagens mulhe-
res reagiriam? A história sofreria muitas alterações? Por quê? 

Habilidade da BNCC: 

EM13LP01.

Habilidade da BNCC: 

EM13LP45.
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PÓS-LEITURA
Para a proposta de pós-leitura, propomos que o professor, em um pri-

meiro momento, sugira ao aluno identificar alguns pontos centrais nas caracte-
rísticas de um romance.

O primeiro elemento a ser abordado pode ser o cenário, relacionando 
a época, o lugar, os elementos históricos reais envolvidos. Pode ser abordada a 
questão do tempo, que pode abranger muitas áreas, como o tempo de vida dos 
personagens Elwood e Turner; a noção dos dias, semanas, meses também pode 
ser explorada, assim como as noções de passado, presente e futuro. O local tam-
bém cobre muitas áreas, como o ambiente do reformatório, da Casa Branca, dos 
dormitórios, de onde os meninos eram retirados no meio da noite.

É bom trabalhar com os alunos que o cenário pode mudar durante o romance, 
e na obra existe uma grande mudança na parte três. 

O segundo elemento, e talvez o mais central no livro, é a questão dos per-
sonagens, em especial Elwood e Turner. Contudo, existem vários outros perso-
nagem com detalhes que podem ser expandidos pelos alunos: a avó de Elwood, 
o superintendente, a figura de Harper, que acaba sendo parte fundamental do 
desfecho. Nessa análise, um exercício interessante para propor aos alunos é o de 
tentar buscar elementos para traçar um perfil de cada personagem.

Talvez o mais complexo dos elementos quando pensamos sobre a obra O 
reformatório Nickel seja o enredo. Há muitos detalhes que envolvem um enredo, 
e a compreensão do que está acontecendo em relação aos personagens é fun-
damental para se compreender esse elemento do romance. Grande parte dos 
enredos contém uma introdução, sucedida de uma série de eventos que levarão 
a narrativa até o clímax da história. O clímax é geralmente o que leva a narrativa 
até a sua resolução. Uma proposta interessante é convidar os alunos a coletiva-
mente identificar essas diferentes partes do enredo da obra em questão. 

ATIVIDADE 1: UMA DISCUSSÃO NECESSÁRIA NO DIA A DIA
O reformatório Nickel é um exemplo de um tipo de livro 

que faz com que o leitor relacione a ficção com a realidade. Uma 
realidade que se torna ainda mais próxima durante a leitura dos 
agradecimentos, na parte final da obra. Na quebra da barreira 

entre ficção e realidade, proporcionada pela fala do autor nessa parte do livro, 
está um ponto a ser abordado para iniciar o processo de pós-leitura do livro. 

Além de atividades como analisar linhas de diálogos e eventos marcantes 
na história, identificar o que caracteriza os personagens, observar de que forma 
alguns eventos impulsionaram os personagens a tomar decisões importantes para 
a história, que envolvem o processo de leitura e podem estar presentes em uma 
discussão após a leitura, é essencial pensarmos a respeito dos comportamen-
tos leitores, entendendo a leitura como prática social. Assim como acontece nos 

Habilidade da BNCC: 

EM13LP46.
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processos de leitura fora da escola, ao terminarmos a leitura de um livro, geral-
mente trocamos impressões acerca da obra com outros leitores e emitimos nossa 
opinião sobre diferentes aspectos, vários sentidos da leitura, relacionados com as 
experiências pessoais de cada leitor. Outro tipo de exercício rápido e que funciona 
para verificar o quão envolvente foi a obra para os alunos é pedir que analisem se 
as expectativas e suposições que os estudantes tinham na pré-leitura foram con-
firmados ou não, após ler o livro. Independentemente da escolha que o professor 
venha a fazer sobre qual tipo de exercício trabalhar no pós-leitura, um ponto fun-
damental é identificação do quão relevante foi a leitura daquele livro específico. 
A pessoa que iniciou a leitura é a mesma que terminou no que diz respeito aos 
temas abordados no livro? Como a experiência da leitura da obra vai impactar no 
futuro na relação dos estudantes com as questões abordadas? E, por fim, como 
é possível trazer a história para dentro do contexto escolar num momento de 
pós-leitura?

Uma sugestão é relacionar a divisão estrutural feita pelo autor na obra O 
reformatório Nickel com a realidade dos próprios alunos. Além de contar com 
prólogo e agradecimentos e uma divisão em capítulos, podemos dizer que a obra 
é dividida em três principais partes: a parte um, em que o autor conta a vida do 
menino Elwood, desde a infância até o exato momento em que é preso; a parte 
dois, que narra as experiências dentro do reformatório; e a parte três, que foca 
na vida de Turner já adulto, pós-reformatório, quando o personagem vive o pre-
sente, porém voltando constantemente às histórias do passado.

Nessa divisão, algumas possibilidades podem ser abordadas. Uma delas é 
relacionar a experiência dos personagens com o Nickel, com a experiência dos 
alunos em relação à leitura da obra. Por exemplo, pode-se propor que os alunos 
analisem como se relacionavam com temas abordados na história antes de ler 
o livro, como foi a experiência em relação aos mesmos assuntos durante a lei-
tura e, por fim, quais efeitos a leitura provocou em relação aos temas indicados 
inicialmente. O mesmo pode ser feito em relação à experiência dos alunos com o 
próprio ambiente escolar, analisando as transformações que acontecem com os 
jovens durante a vida acadêmica.

Ler é apenas o começo da aula de leitura. Garantir que os alunos entendam 
o que leram é tão importante quanto. Pergunte a opinião deles sobre o livro, pois 
essa pergunta é um alimento para o debate. Essa é a chance de ouvir o que os 
estudantes estão pensando. Até mesmo um título detestável na opinião de alguns, 
pode ser discutido com essa questão. Essa também é uma oportunidade entender 
por que os alunos se sentem de determinada maneira. Em um segundo momento, 
também é interessante apresentar outros pontos de vista aos alunos, para assim 
ajudá-los a desenvolver uma visão sólida sobre a obra e os temas relacionados a ela.

O livro de Colson Whitehead apresenta a história de uma instituição que 
mantém os meninos em confinamento solitário. Ali sofrem os mais variados tipos 
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de abuso; alguns não resistem, morrem e são enterrados em um cemitério clan-
destino. O autor constrói uma história alegórica que ressoa no presente, e aí está 
a importância da obra. O racismo existe em nossas escolas? Qual é o som ou a 
aparência dele? Por que sou ou por que não sou? Estou aberto às críticas dos 
outros quando se trata de como me relaciono com outras etnias? Como pode-
mos combater os estereótipos negativos? Somos responsáveis por ensinar alu-
nos e colegas a reconhecer e enfrentar o racismo?

A escola possui obrigação de debater e abordar os temas oriundos das rela-

ções sociais que permeiam a vida cotidiana dos estudantes e demais atores 

na cena pedagógica, pois estas relações afetam diretamente as condições de 

aprendizagem dos sujeitos.

Considerar irrelevante o ensino de cultura e história africanas e afro-bra-

sileiras, ignorando as responsabilidades enquanto educadores, acerca do 

cumprimento da legislação e, em momentos de formação, não realizar as 

críticas aos documentos normativos e sanar dúvidas sobre caminhos para 

sua implementação, contribuem decisivamente para a perpetuação de uma 

educação que não problematiza a sociedade e não a instrumentaliza para 

transformações sociais efetivas. (SANTOS, 2020, p. 41)

Parte do trabalho do educador é garantir um futuro não racista, portanto, 
nossa resposta ao racismo em nossas escolas deve ser clara e sensível, não dei-
xando ninguém de fora dessa conversa. A BNCC orienta a agir pessoal e coletiva-
mente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determina-
ção, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, 
sustentáveis e solidários. Com atenção a esse fato, é possível perceber no livro O 
reformatório Nickel, uma ferramenta extremamente útil para se relacionar com 
os mais variados temas e desenvolver as habilidades mencionadas.

Outro tema presente no livro, que é tão importante quanto a questão racial, 
é a relação da sociedade, de forma geral, com os menores infratores, bem como o 
preconceito que cerca esses jovens e as dificuldades que a maioria deles enfrenta 
pelo resto da vida, mesmo após cumprirem suas penas. O livro de Colson Whitehead 
trabalha de forma a desconstruir tais preconceitos, focando no fato de que os jovens 
detentos da história são similares a qualquer jovem. Destaca que, se existe algo que 
os torna distintos uns dos outros, esse algo é a experiência vivida dentro do sistema 
carcerário, com reflexos que ficam para sempre na vida de quem por ali passa.

A ressocialização de menores que cometem algum tipo de infração é uma 
questão complexa, e os questionamentos vão desde a ideologia de readaptação 
até as dificuldades práticas em se atingir esse ideal de ressocialização. Assim 
como retratado na obra, a maioria dos jovens encaminhados ao sistema carce-
rário vem de famílias de classe baixa, muitas vezes sem acesso aos direitos mais 
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básicos. A ausência de referências positivas e a baixa escolaridade também são 
marcantes, tanto na obra quanto na realidade. Portanto, a única forma de enten-
der a relação desses jovens, que acabam cometendo algum tipo de delito, com a 
sociedade em geral, é levar em consideração esse contexto social em que esses 
adolescentes estão inseridos. 

Depois de ver o terreno e os prédios mal-assombrados no jornal da noite, 

ele precisava voltar. Falar sobre aquilo. A história de Elwood, independente 

do que acontecesse com ele. Ele era um homem procurado? Turner não co-

nhecia a lei, mas jamais subestimou as distorções do sistema. Nem antiga-

mente, nem hoje. Vai acontecer o que sempre acontece. Turner vai encontrar 

o túmulo de Elwood e contar para o amigo a sua vida depois de ele ter sido 

abatido naquela fazenda. Como aquele momento cresceu dentro de Turner 

e mudou os rumos da vida dele. Contar ao delegado quem ele era, compar-

tilhar a história de Elwood e o que fizeram quando ele tentou dar um basta 

aos crimes. 

Contar aos meninos da Casa Branca que ele foi um deles, e que tinha sobre-

vivido. Contar a qualquer um que se importasse que ele esteve lá. (p. 235)
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PROPOSTAS DE ATIVIDADES II
(Destinadas aos professores dos demais campos de saber)

O livro faz parte de um mundo maior do aquele que evoca, por isso atinge 
leitores de interesses diversos. Além disso, a matéria de que é feito — palavras, 
imagens, símbolos — está inserida num campo de saber amplo, que extrapola, no 
sentido pedagógico, uma área específica, como a de Língua Portuguesa. O livro 
dialoga com o mundo, seja pela imaginação, pela ciência, pela tecnologia. Enfim, 
atravessa os campos de conhecimento e nos torna mais humanos.

Partilhando dessa compreensão, a BNCC organiza as aprendizagens essen-
ciais em competências gerais, que não estão vinculadas a componentes curricu-
lares específicos, mas aos conhecimentos e habilidades que os alunos precisam 
desenvolver em todos os níveis de ensino: Infantil, Fundamental e Médio.2 

Para esclarecer como isso está desenhado no documento, atentemos para as 
áreas em que os conhecimentos estão dispostos: Linguagens e suas Tecnologias 
(Língua Portuguesa), Matemática e suas Tecnologias (Matemática), Ciências da 
Natureza e suas Tecnologias (Biologia, Física e Química), e Ciências Humanas 
e Sociais Aplicadas (História, Geografia, Sociologia e Filosofia). Com a primeira 
área dialogamos intensamente na primeira seção. Agora é a vez de mobilizar os 
saberes em outros domínios.

PRÉ-LEITURA
ATIVIDADE 1: DIÁLOGO COM A ÁREA MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS
Para trabalhar os componentes curriculares da área 

de Matemática e suas Tecnologias com o livro O reforma-
tório Nickel, propomos uma pesquisa e análise de dados 
sobre os sistemas carcerários para jovens e adultos, tanto 
o estadunidense quanto o brasileiro.

Por meio da análise dos números é possível que o professor e o aluno te-
nham base para um entendimento maior da obra e dos temas que a cercam, tra-
zendo o debate para a realidade brasileira e comparando ambos os casos. 

2. Pode-se ler no documento: “Na BNCC, competência é definida como a mobilização 
de conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e 
socioemocionais), atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida co-
tidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho” (BRASIL, 2018, p. 8, 
grifo no original). 

Habilidade da BNCC: 

EM13MAT102.
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Em entrevista de 2019,3 concedida para o jornalista Sérgio Luz e publicada 
pelo jornal O Globo, o autor Colson Whitehead, responsável pela obra O refor-
matório Nickel, falou sobre as relações entre o sistema carcerário e as questões 
raciais. Partindo da reflexão do autor, o processo em sala pode propor aos alunos 
uma pesquisa e consequente análise dos dados pesquisados, relacionando os 
números com a questão racial.

ATIVIDADE 2: DIÁLOGO COM A ÁREA DE CIÊNCIAS  
HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS 

O romance O reformatório Nickel garante uma 
excelente oportunidade para que, a partir da história 
de dois adolescentes reclusos em um reformatório nos 
Estados Unidos na década de 1960, se discuta diferentes 

aspectos tão presentes em nossa sociedade, em especial o racismo.
Nesse sentido, a história de um país, quer seja o Brasil, quer seja os Estados 

Unidos, é entendida como um processo no qual as relações sociais e culturais do 
presente precisam ser entendidas a partir de uma perspectiva que considere suas 
origens em que a escravidão ocupa papel central.

Assim, a obra pressupõe uma abordagem alinhada à BNCC, no sentido de 
valorização e utilização de conhecimentos historicamente construídos como fer-
ramenta para entender a realidade. Dessa forma, as propostas que podem ser 
desenvolvidas com base na obra dão oportunidade para que se reflita acerca do 
papel que a escravidão desempenhou no desenvolvimento das sociedades e como 
seu legado ainda está presente atualmente.

Quando, no fim do primeiro ano, precisaram de alguém para interpretar 
o protagonista na peça sobre o dia da abolição da escravatura, ele era a escolha 
óbvia. Fazer o papel de Thomas Jackson, o homem que informa aos escravos de 
Tallahassee que eles estão livres, equivalia a treinar para uma versão de si mesmo 
no futuro (p. 38).

Pensando em Elwood, que ficou empolgado quando foi convidado para in-
terpretar o personagem principal na peça teatral sobre o dia da abolição, pro-
ponha um debate com os alunos: quais espaços são ocupados pelos negros na 
sociedade? De que maneira esse contexto se relaciona com a escravidão? Será 
que, com o seu fim oficial, as pessoas que eram escravizadas passaram a se sen-
tir livres ou continuaram a ser excluídas da sociedade? Estimule os alunos a usar 
como fonte para seus argumentos os conhecimentos desenvolvidos nos diferen-
tes componentes curriculares da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas.

3. Disponível em: https://oglobo.globo.com/cultura/livros/a-mentalidade-da-escravidao 
-segue-agora-no-sistema-carcerario-diz-vencedor-do-pulitzer-colson-whitehead 
-23843500; acesso em: 4 dez. 2020.

Habilidade da BNCC: 
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Nesse sentido, é possível também propor a articulação com o estigma que 
acompanha os ex-detentos. Que oportunidades são dadas a eles socialmente e no 
mercado de trabalho, por exemplo.

Uma das abordagens possíveis para um momento de pré-leitura é situar o 
romance dentro do momento histórico em que a história do livro se passa, sem-
pre fazendo um contraponto entre a história dos Estados Unidos, onde acontece 
o romance, com a história do Brasil no mesmo momento. Quando as primeiras 
pessoas escravizadas começaram a ser capturadas e trazidas para essas colô-
nias? Quanto tempo durou a escravidão nesses lugares? Qual a proporção de 
pessoas levadas para as colônias? Desde o momento em que esse processo teve 
início, quanto tempo se passou até que a escravidão foi abolida? De que forma 
isso aconteceu? Desde a data considerada oficial em relação a abolição, quantos 
anos se passaram até os anos de 1960, período histórico em que o romance O 
reformatório Nickel se situa.

Dessa forma, acreditamos que essas propostas de abordagem em um mo-
mento que antecede a leitura da obra contribuirão para que, nas diferentes áreas 
do conhecimento, se utilize a produção literária também como fonte para se pen-
sar sobre aspectos que dizem respeito a nossa história e ao presente, individuais 
ou coletivos.

Assim, explore informações a respeito da origem dos escravos levados 
para os Estados Unidos e também para o Brasil, buscando estimular os alunos 
para o debate e a pesquisa: em seus locais de origem, essas pessoas eram es-
cravizadas? Como viviam? O que foi feito de suas culturas e identidades quando 
foram obrigados a se tornar escravos? 

LEITURA 
ATIVIDADE 1: DIÁLOGO COM A ÁREA DE CIÊNCIAS  
HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS 

Eles não tinham uma TV, mas os discursos do dr. 

King eram uma crônica tão vívida — contendo 

tudo que os negros tinham sido e tudo que viriam 

a ser — que o disco era praticamente tão bom quanto uma televisão. Talvez 

até melhor, mais grandioso, como a tela gigante no Davis Drive-In, lugar em 

que King foi duas vezes. Elwood viu tudo: africanos perseguidos pelo pecado 

branco da escravidão, negros humilhados e mantidos em situação de inferio-

ridade pela segregação e aquela imagem luminosa no futuro, quando todos 

os lugares fechados para as pessoas da sua raça se abririam. (p. 15-16)

Houve tentativas bem-sucedidas de melhorar o status dos negros nos Esta-
dos Unidos antes dos anos 1950, no entanto, foi nas décadas de 1950 e 1960 que o 

Habilidade da BNCC: 

EM13CHS503.
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movimento em prol dos direitos civis desafiou a segregação racial. Em 1955, Rosa 
Parks se recusou a ceder seu assento no ônibus para um branco, inspirando o boi-
cote aos ônibus de Montgomery, no Alabama. Em 1963, após sangrentas marchas 
pelos direitos civis, aproximadamente um quarto de milhão de pessoas marchou 
até o Lincoln Memorial, em Washington, para ouvir o discurso de Martin Luther 
King Jr. em que ele entoou a famosa frase “Eu tenho um sonho”. E é dentro desse 
contexto que se desenvolve a história do livro O reformatório Nickel. A realidade 
dos meninos dentro do reformatório nada mais é do que um reflexo da sociedade 
estadunidense da época.

Ao longo da narrativa, a 
figura de Martin Luther King 
Jr. é central para entender o 
personagem Elwood que, as-
sim como milhares de pes-
soas naquele momento, teve 
no jeito de pensar e agir de 
King uma inspiração. Não por 
acaso, ele é mencionado inú-
meras vezes pelo menino ao 
longo da história. Uma su-
gestão interessante seria 
relacionar a abordagem do 
tema dos direitos civis pela 
perspectiva do personagem 
de Turner, muito menos pacífica que o menino Elwood e seu inspirador, o sr. 
King, com a do ativista Malcolm X, trazendo para o ensino da luta pelos direi-
tos civis nos Estados Unidos uma variedade maior de perspectivas, tanto na 
representação de ativistas famosos quanto na visão das jovens personagens. 
Assim, a partir da leitura da obra, estabelece-se uma relação entre a literatura 
e o discurso histórico como diferentes manifestações que permitem o pensa-
mento acerca da história e suas implicações nos conceitos de cidadania e direi-
tos humanos hoje.

[…] Tenho um sonho de que um dia esta nação se erguerá e corresponderá 

ao verdadeiro significado de seu credo: “Consideramos essas verdades ma-

nifestas: que todos os homens são criados iguais”.

Tenho um sonho de que um dia, nas colinas vermelhas da Geórgia, os filhos 

de ex-escravos e os filhos de ex-donos de escravos poderão sentar-se jun-

tos à mesa da irmandade. Tenho um sonho de que um dia até o estado do 

Mississippi, um estado desértico que sufoca no calor da injustiça e da opres-

são, será transformado em um oásis de liberdade e de justiça.

 Martin Luther King Jr. durante a marcha em que fez seu mais 

famoso discurso, “Eu tenho um sonho”, em 28 de agosto de 1963. 
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Tenho um sonho de que meus quatro filhos viverão um dia em uma nação onde 

não serão julgados pela cor de sua pele, mas pelo teor de seu caráter. Tenho 

um sonho hoje. Tenho um sonho de que um dia, no estado do Alabama, com os 

seus racistas cruéis e com o seu governador que tem os lábios pingando pala-

vras de rejeição e anulação, um dia lá meninos negros e meninas negras pode-

rão dar as mãos a meninos brancos e meninas brancas, como irmãs e irmãos.

Tenho um sonho hoje. […]4

A análise da narrativa em relação ao tema racial nos anos de 1960, presente 
no romance e na parte três do livro, com foco nos dias atuais é uma oportunidade 
de compreender a evolução da discussão racial e suas implicações sociais, espe-
cialmente no que diz respeito às políticas de estado frente às garantias básicas de 
saúde e educação, como bem aponta Castrillón:

Para universalizar o acesso à cultura letrada são necessárias mudanças de 

ordem econômica, política e social que garantam maior igualdade na distri-

buição da riqueza e dos avanços do desenvolvimento. Mudanças que incluam 

e que se vinculem com a transformação e a melhoria da escola, ao mesmo 

tempo que permitam à população o acesso aos bens que são produtos da 

escrita. Mudanças que dão conteúdo real à luta contra a desigualdade que 

tanto se menciona como prioridade do Estado. (2011, p. 27)

No Brasil, apesar de não haver um sistema oficial de segregação racial, o ra-
cismo causa a segregação social desde o fim da escravidão. O racismo estrutural 
brasileiro se faz presente na sociedade nos mais diferentes níveis, manifestado 
diariamente em práticas, hábitos e costumes, direta e indiretamente. 

No romance de Whitehead, o autor aponta como a questão da segregação 
racial tem papel determinante no direito a um ensino de qualidade e no acesso ao 
ensino superior. Por meio de alguns trechos da história, em que esse problema 
é evidenciado, podemos traçar um comparativo entre o que é retratado no livro 
e a realidade brasileira, podendo ampliar a análise para a questão da qualidade 
do ensino básico brasileiro e mesmo a discussão em torno do acesso ao ensino 
superior, com as políticas de ações afirmativas.

Elwood pensou que provavelmente não havia muitos garotos brancos em 

Tallahassee que cursassem o ensino superior. Aquele que fica para trás na cor-

rida deve ficar sempre para trás ou correr mais rápido de quem está à frente.

4. Trecho do discurso “Eu tenho um sonho”, proferido por Martin Luther King Jr., em 28 de 
agosto de 1963. Disponível em: https://oglobo.globo.com/mundo/eu-tenho-um-sonho-lembre 
-lendario-discurso-de-martin-luther-king-22543575; acesso em: 6 dez. 2020.
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Harriet não apresentou qualquer objeção à oferta do sr. Hill — as palavras de 

graça eram a chave. (p. 47)

ATIVIDADE 2: DIÁLOGO COM A ÁREA DE CIÊNCIAS  
DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS 

Um tema presente em O reformatório Nickel que pode ser 
abordado pelos componentes da área de Ciências da Natureza 
e suas Tecnologias é o esporte. Na obra, através de uma com-
petição de boxe, o esporte é utilizado como um instrumento 

de embate racial, em que o campeão da ala para garotos brancos enfrentaria o 
campeão da ala para garotos negros.

A utilização do esporte como um argumento para defender a superioridade 
de uma raça não é algo novo. Na Alemanha nazista, foi utilizado como uma im-
portante ferramenta para defender uma suposta superioridade da raça ariana. No 
entanto, durante as Olimpíadas de 1936, disputadas em Berlim (Alemanha), Adolf 
Hitler presenciou o sucesso de algumas estrelas afro-americanas, sendo o episódio 
mais famoso a vitória do velocista Jesse Owens na corrida de 100 metros rasos.

 Jesse Owens no pódio, quando foi premiado com a medalha de ouro na corrida 

de 100 metros rasos, durante as Olimpíadas de Berlim (Alemanha), em 1936. 

Uma proposta interessante é, a partir desses exemplos, utilizar a ciência 
para novamente desconstruir a ideia de que uma raça seria geneticamente supe-
rior à outra e que por isso poderia obter resultados esportivos melhores.

Nossos cérebros têm uma variedade de processos, muitos dos quais ainda 
estamos aprendendo, por exemplo, como e por que as memórias são armaze-
nadas e como são relembradas. Os neurocientistas normalmente relacionam o 

Habilidade da BNCC: 
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estado de vida em que determinada pessoa se encontra, jovem, velha, estres-
sada, calma, com a capacidade da memória na mente.

Existem também teorias que argumentam que o cérebro armazena tudo o 
que já aconteceu com você na memória e que apenas conecta com as memórias 
que considera importantes. 

Desde a Grécia antiga, existe a ideia de “palácio de memória”, uma forma 
de guardar lembranças. Trata-se um meio de memorização que envolve a cria-
ção de uma história visual em torno das palavras ou personagens que você está 
tentando lembrar.

Como codificar uma memória no cérebro é um evento biológico baseado 
na experiência sensorial, o professor da área das Ciências da Natureza e suas 
Tecnologias tem na leitura de uma obra literária uma ferramenta importante 
para trabalhar com os alunos a questão biológica da memória. Para os persona-
gens da história, como eles conseguem viver com as narrativas do reformatório?

PÓS-LEITURA
ATIVIDADE 1: DIÁLOGO COM AS CIÊNCIAS  
HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS

“Deixe-me ver suas mãos”, disse Lane a Floyd. Floyd está se movendo no veí-

culo e se desculpando com o oficial, que xinga Floyd e exige ver suas mãos. 

Lane saca sua arma e aponta para Floyd.5

A luz vermelha de uma viatura policial girava no retrovisor.

Eles estavam numa área deserta e não havia outro carro por perto.

Rodney murmurou e estacionou. Elwood colocou a mochila no colo, e Rodney 

mandou ele ficar calmo. O assistente do delegado, um branco, estacionou 

alguns metros atrás. Ele colocou a mão esquerda no coldre e foi andando. 

Tirou os óculos escuros e colocou-os no bolso da camisa.

— Você não me conhece, certo? — falou Rodney.

— Não — respondeu Elwood.

— Vou falar isso para ele.

Agora o policial tinha sacado a arma.

— A primeira coisa que eu pensei quando disseram para

ficar de olho num Plymouth. Só um crioulo mesmo para

roubar uma coisa dessas — disse o policial. (p. 50)

5. Parte da transcrição do diálogo da filmagem feita pela câmera de corpo do policial 
que abordou George Floyd, em 25 de maio de 2020. Disponível em: https://www.npr.
org/2020/07/15/891516654/police-bodycam-video-provides-fuller-picture-of-george 
-floyds-fatal-arrest; acesso em: 5 dez. 2020.

Habilidade da BNCC: 
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Numa perspectiva de pós-leitura ligada à área de Ciências Humanas e 
Sociais Aplicadas, e após um trabalho de reflexão a respeito das implicações 
sociais ligadas ao racismo e ao processo histórico de escravização dos negros, 
é necessário abordar aquela que é a outra perspectiva fundamental da narra-
tiva: o sistema carcerário. Analisando os dois trechos apresentados, conside-
rando a diferença de quase 60 anos entre o acontecimento do livro e o aconte-
cimento real do assassinato de George Floyd, chama a atenção a similaridade 
na relação entre abordagem policial e raça, o que instiga a pesquisa e o debate 
com base em dados: qual o percentual de negros entre a população carcerá-
ria? E entre os assassinatos violentos? Quais são as causas? Vale, inclusive, 
buscar relatos audiovisuais que apontam as diferenças no que diz respeito à 
preocupação das mães de meninos negros em comparação com as mães de 
meninos brancos.

A enfermeira Wilma era quase gentil com os meninos brancos que chegavam 

com seus machucados e suas dores, uma segunda mãe. Mas não tinha ne-

nhuma palavra simpática para os meninos negros. (p. 86)

A questão racial novamente tomou conta do debate público mundial de-
pois do assassinato do cidadão estadunidense chamado George Floyd, em 25 de 
maio de 2020, em Minneapolis, nos Estados Unidos. O fato gerou uma onda de 
protestos que acabaram se espalhando pelo resto do mundo, ecoando também 
no Brasil. O lema principal era a frase “Black Lives Matter”, em inglês, que foram 
traduzidos para “Vidas Negras Importam”.

Com a velocidade e facilidade de acesso às notícias que se tem hoje, que 
geram inúmeros debates diariamente, a literatura pode ser uma oportunidade de 
aproximação de realidades e visões de mundo diversas.
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 Black Lives Matter é um 

movimento criado em 2013, 

em resposta à absolvição do 

assassino de Trayvon Martin. 

Diante dos novos casos de 

violência contra a população 

negra, o movimento, que 

sempre esteve em atuação, 

expandiu-se e foi abraçado 

também por outros países onde 

o racismo continua produzindo 

consequências terríveis. Saiba 

mais no site do movimento: 

https://blacklivesmatter.com/ 

(acesso em: 6 dez. 2020).
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No tempo dedicado à leitura de um romance, por exemplo, e a geração na-
tural de empatia entre o leitor e os personagens, as distâncias, que muitas vezes 
nos separam de um envolvimento maior com determinados temas, acabam sendo 
encurtadas. A leitura, para além de uma experiência emocional, é também uma 
oportunidade de conhecimento.

Nesse sentido, os protestos em torno da valorização das vidas negras em 
decorrência, principalmente, da violência policial aproximam-se de outra ques-
tão central na obra de Colson Whitehead: os reformatórios, instituições que te-
riam como objetivo ressocializar os jovens que por lá passassem. 

Após a leitura da obra, esse processo de ressocialização pode ser amplamente 
abordado pelos professores da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas.

Além de uma abordagem histórica sobre tais instituições no Brasil e no 
mundo, é possível trazer a conversa para uma análise sobre a função e eficácia 
desse tipo de instituição. O modelo adotado pelo Brasil também pode ser abor-
dado nesse momento, instigando os alunos a pesquisar como funcionam essas 
instituições no Brasil. Usando o livro como fonte, convide-os a identificar as di-
ferenças e similaridades encontradas entre as instituições pesquisadas e o refor-
matório retratado na obra. Analisar as regras de conduta impostas e como tais 
regras dialogam com a natureza juvenil também é uma abordagem interessante. 
Dessa forma, voltamos à BNCC que propõe que o estudante deve ser estimulado a 
argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis e, assim, formu-
lar e defender ideias e pontos de vista.

A atemporalidade de uma obra não é apenas ser capaz de se relacionar com 
as experiências dos personagens, mas ser movido e inspirado por elas. Um romance 
atemporal não é aquele que apenas explora a condição humana, mas que nos deixa 
com o desejo de nos tornarmos pessoas melhores. Histórias atemporais são aque-
las que permanecem conosco porque significam algo 
vital. Partindo dessa reflexão, a sugestão é escolher ou-
tras obras clássicas e fazer uma pesquisa histórica 
acompanhada de um estudo comparativo sobre os ele-
mentos que compõem romances atemporais. Na pes-
quisa histórica, os alunos deverão buscar elementos e 
características históricas na obra em relação a cená-
rio, personagem e enredo.

Após esse primeiro exercício, o professor pode 
convidar os alunos a fazer uma defesa da avaliação 
deles sobre o livro O reformatório Nickel. Na opinião 
dos alunos, é um romance atemporal? Por quê? Quais 
elementos fazem com que eles tenham tal opinião?

Uma sugestão de clássico atemporal a ser traba-
lhado é o livro O sol é para todos, romance que, assim 
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como O reformatório Nickel, foi vencedor do Prêmio Pulitzer e gira em torno do 
tema racial. No romance, escrito em 1960, o advogado Atticus Finch tenta provar 
a inocência de Tom Robinson, um homem negro que foi injustamente acusado 
de estuprar uma mulher branca na década de 1930, no Alabama, Estados Unidos.

Além da sugestão relacionada ao tema racial, outra obra clássica que pode 
dialogar muito bem com a questão é a Odisseia, de Homero. Nesse poema épico 
do século IX a.C. é contada a história do herói Odisseu na sua viagem de retorno 
para Ítaca, após a Guerra de Troia.

ATIVIDADE 2: DIÁLOGO COM CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS
Quando antropólogos começaram a descobrir tú-

mulos não marcados dentro do reformatório Arthur G. 
Dozier School for Boys, na Flórida, e uma série de revela-
ções sobre os crimes cometidos começaram a aparecer, 

os ex-alunos do reformatório puderam presenciar a ciência revelando ao mundo 
histórias que eles já conheciam muito bem. Considerando todo o processo de 
exumação e identificação de corpos, os professores das áreas de Ciências da 
Natureza e suas Tecnologias podem auxiliar os alunos numa pesquisa sobre 
como os fatos, revelados pela ciência, inspiraram o autor do livro O reformató-
rio Nickel a escrever a história. Com essa proposta, o professor tem a oportuni-
dade de exercitar a curiosidade intelectual dos alunos, dialogando com a BNCC e 
utilizando uma abordagem própria da ciência nesse processo.

Este livro é uma obra de ficção e todos os personagens foram inventados 

por mim, mas a história foi inspirada nos acontecimentos da Dozier School 

for Boys em Marianna, na Flórida. Ouvi falar do lugar pela primeira vez no 

verão de 2014 e descobri o minucioso trabalho de reportagem feito por Ben 

Montgomery para o Tampa Bay Times. Para ler um relato em primeira mão, 

procure o arquivo on-line do jornal. As reportagens do sr. Montgomery me le-

varam à dra. Erin Kimmerle e aos seus alunos de arqueologia na Universidade 

do Sul da Flórida. Os estudos forenses realizados por eles no cemitério foram 

inestimáveis e estão reunidos em Report on the Investigation into the Deaths 
and Burials at the Former Arthur G. Dozier School for Boys in Marianna, 
Florida. O texto está disponível, em inglês, no site da universidade. (p. 237)

Habilidade da BNCC: 

EM13CNT203.
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APROFUNDAMENTO

ROMANCE, UM GÊNERO EM CONSTANTE TRANSFORMAÇÃO
Todos nós sabemos identificar um romance quando o vemos, porém, quando 

precisamos caracterizá-lo, por vezes a tarefa se torna um pouco mais complexa. 
Na verdade, o romance passou por inúmeras adaptações ao longo dos anos e con-
tinua nesse processo permanentemente. Ao contrário de alguns outros formatos 
literários que ficaram congelados em seu desenvolvimento, o romance continua 
se transformando.

Apesar de os romances serem peças de ficção, um dos atributos definidores 
da forma do romance é o realismo apresentado. A forma com que os personagens 
de um romance interagem entre si, com o meio, e até mesmo com a sua própria 
consciência, caracterizam esse realismo. Por mais alternativo que o estilo narra-
tivo possa ser apresentado, uma lógica com relação aos eventos que estão acon-
tecendo guia o entendimento do leitor.

Uma visão sustenta que as obras de arte podem ser concebidas e apreciadas 
sem referência à convenção. A outra afirma que as convenções determinam ple-
namente a existência de uma obra de arte, portanto, são condições necessárias 
para a sua existência e apreciação. A primeira visão dialoga com um conceito 
de arte como algo espontâneo às emoções mais profundas de um indivíduo, à 
natureza do ser, sem fazer uso nem precisar de convenções mediadoras. A vi-
são mais convencional nega que seja possível responder espontaneamente à arte. 
Argumenta que toda criação e apreciação da arte são estruturadas por conven-
ções, e o indivíduo que vai dialogar com a obra não poderá ir além dessas con-
venções porque elas constituem a experiência da obra de arte.

O JOVEM NA OBRA O REFORMATÓRIO NICKEL
Nessa obra que acompanha a história de dois garotos negros em três di-

ferentes épocas da vida o foco central é a juventude. Na primeira parte, o autor, 
por meio de uma descrição ampla do meio que envolvia o personagem de Elwood 
durante a primeira década de sua vida, ajuda o leitor a entender qual foi o cami-
nho que o jovem percorreu para se tornar o garoto que chega ao reformatório. As 
inquietações, os sonhos, o debate sobre certo e errado, é todo construído dentro 
de um ambiente histórico de vulnerabilidade, em um país segregado racialmente, 
extremamente violento com o negro. Nesse contexto, segundo as falas e atitudes 
de Elwood, é na figura da avó, mesmo que por vezes, que se verifica uma refe-
rência crucial na formação do jovem.
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Havia muito tempo que a avó tentava evitar que ele ficasse por aí com os 

meninos do bairro, que ela via como indolentes e cada vez mais indisciplina-

dos. A tabacaria, assim como a cozinha do hotel, era um santuário seguro. 

Harriet criava o menino de modo rigoroso, todo mundo sabia, e os outros 

pais do mesmo trecho da Brevard Street ajudaram a manter Elwood à parte 

ao transformá-lo em exemplo. Quando os meninos que brincavam de polícia 

e ladrão com ele perseguiam Elwood pela rua de vez em quando ou atiravam 

pedras nele, era mais por ressentimento do que por travessura. (p. 28)

Pensando em protagonismo juvenil, o livro dialoga diretamente com a rela-
ção dos jovens personagens com o meio no qual estão inseridos. Trabalha com o 
fato de que as escolhas e decisões tomadas pelos personagens são determinantes 
para o desenrolar da história. Quão importante é o fato de Elwood ser um garoto 
moralmente correto? O modo como o personagem de Turner aparentemente de-
cidiu se relacionar com o período dentro do Nickel o torna moralmente pior que 
Elwood? Conectando as relações humanas dos jovens internos com o ambiente 
do reformatório e também com o contexto social dos Estados Unidos durante os 
anos de 1960, o livro faz com o que o leitor se pergunte como se relacionar com 
aquela realidade corrupta. Um lugar onde as crianças recebem espancamentos 
violentos por infrações menores ou inexistentes e figuras de autoridade abusam 
sexualmente dos garotos.

Quando os tempos ficam difíceis, Elwood volta a escutar as palavras de 
Martin Luther King Jr. e Turner se relaciona com o realismo que o acompanha 
quando pensa no mundo que o cerca. É através das dificuldades desses dois me-
ninos que o autor trabalha séculos da história dos Estados Unidos. 

Quanto ao personagem do romance, fazemos aqui referência a Antonio 
Candido:

Geralmente, da leitura de um romance fica a impressão duma série de fatos, 

organizados em enredo, e de personagens que vivem estes fatos. É uma im-

pressão praticamente indissolúvel: quando pensamos no enredo, pensamos 

simultaneamente nas personagens; quando pensamos nestas, pensamos si-

multaneamente na vida que vivem, nos problemas em que se enredam, na 

linha do seu destino — traçada conforme uma certa duração temporal, re-

ferida a determinadas condições de ambiente. O enredo existe através das 

personagens; as personagens vivem no enredo. (2011, p. 53)

A extensão e os elementos realistas do romance permitem um desenvol-
vimento amplo dos personagens e das suas circunstâncias. Os romances geral-
mente são longos o suficiente para que vários personagens sejam importantes 
na ação da história; existe um espaço para retratar cada indivíduo de forma mais 
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completa, adicionando outras perspectivas para a análise da obra. Os romances 
literários são sobre personagens e sobre enredo. A trama parte dos personagens, 
que se comportam de uma maneira particular, porque são eles e seus principais 
traços de caráter que vão impulsionar a trama. 

REALIDADE E FICÇÃO NO ROMANCE
A diferença entre uma biografia e um romance ficcional é basicamente o fato 

de que uma tem um compromisso com a realidade dos fatos e a outra, não. Porém, 
no caso do livro O reformatório Nickel, a história real, que deu origem à obra, faz 
com que o autor trabalhe a narrativa usando elementos históricos reais, tornando a 
obra em uma espécie de homenagem à memória das pessoas envolvidas na história 
real. Por essa perspectiva, podemos dizer que o romance de ficção O reformatório 
Nickel quer dar sentido ao mundo que o rodeia, retratando histórias reais que ex-
ploram a condição humana. Dizem que às vezes a verdade é mais interessante do 
que a ficção e, em muitos casos, essa afirmação de fato é verdadeira. Com certeza, 
alguns dos livros e filmes de ficção mais interessantes que conhecemos não são 
inteiramente fictícios, mas sim baseados em eventos e pessoas reais. 

Os escritores de ficção usam o que está ao seu redor como matéria-prima 
para a história, incorporando às suas próprias experiências elementos de histó-
rias ouvidas em noticiários ou publicadas em revistas e jornais. Personagens e 
enredos surgem da visão de alguém que também é um cidadão do mundo. 

Claro que em muitos casos os enredos e personagens terminam longe dos 
eventos reais e voam longe no reino da imaginação, mas o que permaneceu em 
cada um é, sem dúvida, o primeiro passo para criar verossimilhança para o leitor.

O autor trabalha com um senso de autenticidade, uma aparência de ser ver-
dadeiro, para assim ganhar a confiança do leitor. Estabelecer regras inconsisten-
tes ou quebrar as regras da história muitas vezes coloca em risco a percepção da 
veracidade de uma história. Contanto que o escritor seja consistente, a verdade 
pode ser qualquer coisa que queira que o leitor aceite.

Uma atividade interessante para a sala de aula, em um período de pós-lei-
tura, é convidar os alunos a escrever uma biografia e a história de algum dos 
personagens. Dessa forma, faz o caminho contrário, utilizando a narrativa do ro-
mance como uma espécie de documento para conhecer melhor os personagens. 
A ideia é analisar as falas e ações dos personagens para buscar mais elementos 
nessa construção do personagem biografado. 

Nos trechos destacados a seguir, é possível encontrar alguns exemplos de 
elementos que podem ser utilizados para a construção de uma narrativa biográfica 
de outros personagens do livro O reformatório Nickel, além de Elwood e Turner.

Harriet Johnson era uma mulher frágil como um passarinho, que se por-

tava com determinação implacável. Se fazer uma coisa valia a pena — fosse 
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trabalhar, comer ou falar com outra pessoa — valia a pena fazer aquilo para 

valer, ou não valia nem um pouco. Ela mantinha um facão de cortar cana 

debaixo do travesseiro para o caso de invadirem a casa dela, e Elwood tinha 

dificuldade de imaginar que a velha sentisse medo de alguma coisa. No en-

tanto, medo era o combustível dela. (p. 39-40)

O sr. Marconi abandonava sua posição perto do caixa sempre que podia. 

Agachado e suando, com um pequeno topete e um bigode preto e fino, ele 

inevitavelmente chegava ao fim do dia todo desmazelado. O ar em frente à 

loja cheirava ao seu tônico capilar, e ele deixava um rastro aromático em tar-

des quentes. Da sua cadeira, o sr. Marconi via Elwood ficar mais alto e mais 

magro, crescendo em direção ao seu próprio sol, se afastando dos garotos da 

vizinhança, que agiam como uns tolos briguentos nos corredores e enfiavam 

doces no bolso do macacão quando achavam que o sr. Marconi não estava 

olhando. Ele via tudo, mas não dizia nada. (p. 24)

O temperamento de Harper não era como o da maioria dos funcionários do 

Nickel. “Bacana para um branco”, na avaliação de Turner. Ele praticamente cres-

cera no terreno da escola, criado pela tia, uma secretária no prédio da adminis-

tração. Passara inúmeras tardes na escola como mascote dos alunos brancos e 

começara a fazer trabalhos ocasionais quando já tinha idade para isso. Ele pin-

tava a rena na decoração anual de Natal desde o ano em que conseguira segurar 

um pincel. Agora, estava com 20 anos e trabalhava em tempo integral. (p. 103)

A HISTÓRIA E A LITERATURA
A história e a literatura sempre estiveram intimamente relacionadas. Mesmo 

antes da invenção da escrita, eventos reais já eram contados como histórias. Fosse 
no intuito de transmitir certa sabedoria, fosse por algum tipo de superstição ou 
crença, tais formas de expressão acabaram se tornando registros, muitas vezes 
únicos, da existência de determinados povos.

Com o passar do tempo, essa relação foi se aprofundando e ganhando novos 
contornos e, por vezes, fatos eram ampliados ou modificados para gerar maior 
reflexão ou simplesmente entreter. Nesse detalhe, reside a diferença fundamen-
tal entre a história e a literatura: a primeira deseja registrar os eventos com a 
maior precisão possível, enquanto a outra interpreta eventos históricos ou coti-
dianos de maneira imaginativa.

Quando analisamos obras literárias de maneira ampla, entretanto, não é 
difícil reconhecermos os reflexos do tempo em que elas se passam, por meio de 
costumes, ideias, vocabulário e até do estilo de expressão artística. Naturalmente, 
os escritores refletem seu tempo em suas obras, e dessa forma a literatura acaba 
por se tornar também história.
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Além desses fatores inerentes às expressões artísticas de uma forma geral, 
exemplos como On the Road: pé na estrada, de Jack Kerouac, que revela os anseios 
de toda uma geração de jovens estadunidenses que desejavam romper com o mo-
delo comportamental do final dos 1940, ou Paris é uma festa, que relata o fervor 
artístico da capital francesa nos anos 1920 pelos olhos de Ernest Hemingway, 
acabam por aprofundar a análise histórica de determinado tempo.

 Capa das primeiras edições, estadunidenses, de On the road (1957) e A moveable feast (1964, 

traduzido no Brasil como Paris é uma festa). 

Seja como um registro do mundo contemporâneo, seja retratando um fato 
histórico específico ou determinado tempo passado, a história está sempre pre-
sente e influencia a literatura. Porém, quando pensamos no caminho inverso, é 
possível que a literatura tenha influência na história?

Como mencionado, a literatura sempre foi utilizada como ferramenta para 
a estruturação de ideias e comportamentos, exercendo influência determinante 
nas relações humanas. 

RACISMO E LITERATURA
Como cidadãos e participantes dos temas relacionados à educação, é neces-

sário assumir a nossa responsabilidade pela criação de espaços acessíveis a todos, 
e jogar luz em histórias que procuram ser inclusivas e antirracistas é um primeiro 
passo. Ao longo da história, abordagens sistematicamente racistas vêm sendo pro-
movidas, e desconstruir tais obras, por mais importantes que elas possam ser, é 
extremamente necessário. O reformatório Nickel retrata a história de apenas um 
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lugar, em um momento específico, mas além daquela história existem outras tan-
tas que podem ser utilizadas como ferramenta transformadora desse passado ra-
cista, inclusive quando falamos de literatura. Para cada vez mais conseguir ouvir 
a história pela perspectiva de quem historicamente não tinha voz, é preciso, pri-
meiramente, dar importância. Promover autores negros e aqueles de regiões mais 
periféricas no mundo literário, além de ampliar os lugares de debate em relação ao 
tema, são fundamentais nesse processo de inclusão na literatura. O racismo existe 
em vários níveis: interpessoal, institucional e cultural.

Quando os espaços continuam sendo ocupados por histórias escritas por 
autores brancos, que refletem as experiências e lições ligadas a experiências da-
quele determinado autor, a fala dos oprimidos continua não tendo lugar de des-
taque. Histórias sobre as experiências do negro, em um romance ou não, estabe-
lecem um padrão de como enxergamos a história. Entendendo isso, mesmo que 
com boas intenções, escritores brancos não podem contar uma história a partir 
da mesma perspectiva de um escritor negro.

Ao longo da história da literatura, vozes negras foram muitas vezes ignora-
das; ao omitir essas experiências, o mundo, literário e real, perde.

O poder dos livros vai além de incentivar o desenvolvimento da linguagem, 
a compreensão e o maior interesse pela leitura. Compartilhar histórias de inclu-
são pavimenta uma importante estrada para se ter mais compreensão dos pro-
blemas sociais.

ESCRITORES NEGROS NO BRASIL
O Brasil invisibilizou autores e autoras negras que, muitas vezes, sofreram 

um processo de embranquecimento ou foram de fato ignorados. Um exemplo 
clássico é o do maior escritor da literatura brasileira, Machado de Assis, que por 
muito tempo teve a sua imagem embranquecida. A lista de escritores que passa-
ram por esse processo é imensa, incluindo Maria Firmina dos Reis, Lima Barreto, 
Cruz e Souza, Mário de Andrade e Carolina Maria de Jesus.

Há inúmeros exemplos daqueles que foram embranquecidos, apagados ou 
menosprezados, em um processo que acaba por atentar contra o registro da histó-
ria do negro brasileiro e suas raízes. Portanto, por meio dessa breve reflexão, uma 
proposta interessante é trabalhar com os alunos uma descoberta desses autores e 
autoras, proporcionando um resgate da história real do povo brasileiro. 

ZUMBI
Na canção “Zumbi”, composta pelo artista brasileiro Jorge Ben e lançada no 

ano de 1974, o cantor dá voz à história dos negros africanos escravizados e trazi-
dos para o Brasil.

Ao serem retratados como quem eram de fato, em sua origem, a princesa 
que não deixa de ser uma princesa, independentemente da situação de estar 
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escravizada. São indivíduos com suas histórias e raízes. Locais como Angola, 
Congo, Benguela, Monjolo, Cabinda, Mina, Quiloa, Rebolo são cantados como 
os territórios onde os africanos eram capturados para então serem trazidos ao 
Brasil. Na canção, o compositor também exalta a figura do personagem histórico 
Zumbi dos Palmares, líder do Quilombo dos Palmares.

Com a análise da letra de Jorge Ben, temos a oportunidade de também des-
construir a ideia de que a origem do afro-brasileiro é o negro escravizado. Esse 
é logicamente um fato importante na história do negro no Brasil, mas não define 
relação com a origem. Devemos pensar, por exemplo, em relação ao brasileiro 
descendente de italianos ou alemães: essa relação com as origens ultrapassa o 
momento histórico de chegada ao Brasil, não é mesmo?
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SUGESTÕES DE REFERÊNCIAS 
COMPLEMENTARES

CAMPO DA VIDA PESSOAL
Uma abordagem interessante para conectar o universo dos alunos com o 

dos personagens do livro é a utilização da música. Na obra, o autor destaca que 
“Elwood não tinha permissão para escutar os grupos de Motown nem nenhuma 
música pop do gênero por causa da natureza promíscua delas” (p. 15). A Motown 
desempenhou um papel importante na integração racial da música popular dos 
Estados Unidos, quebrando a barreira da cor e encontrando fãs de todas as raças 
e credos; mais tarde influenciou artistas do mundo inteiro, como The Beatles e 
The Rolling Stones.

Da mesma forma, podemos traçar um paralelo entre a Motown e os jovens 
dos anos 1960 e o funk e o rap em relação aos jovens brasileiros atualmente. Em 
um contexto de mundo mais conservador e tradicional, esses ritmos nem sem-
pre são aceitos por terem valores próprios. Fato é que o funk e o rap encontram 
grande aceitação entre os jovens brasileiros e são uma representação cultural 
importante do nosso país. Uma sugestão interessante é tentar criar um diálogo 
para entender o que fazia os jovens do grupo gostarem da Motown e o que torna 
o funk e o rap brasileiro tão atrativo para os jovens de hoje. Marvin Gaye, The 
Supremes, Jackson 5, entre outros, são alguns dos artistas Motown de grande 
relevância, interessantes para apresentar aos alunos. Seria interessante pedir a 
sugestão dos alunos de artistas de funk e rap e então tentar alinhar alguma letra 
com o contexto do grupo.

CAMPO DE ATUAÇÃO NA VIDA PÚBLICA
É possível imaginar dormir em um lugar que não tem nada além de um ta-

pete no chão e um balde no canto e acordar todas as manhãs para um trabalho 
forçados por 9.500 dias e noites seguidos? Na sua luta contra o apartheid, sistema 
de segregação racial de negros e brancos na África do Sul, Nelson Mandela pas-
sou 26 anos na prisão, de 1964 a 1990, vivendo dessa forma. 

No livro O reformatório Nickel, o autor traz vários nomes relacionados à 
luta contra o preconceito racial. Sugerimos, como fonte complementar para en-
tender essa história em outros locais do mundo, a história de Nelson Mandela. 
Em sua trajetória, o líder sul-africano, dialogou com a questão do aprisionamento 
físico e mental e desenvolveu a sua ideia de como seria possível reagir a tamanha 
opressão. O próprio Nelson Mandela conta a sua história em Longa caminhada 
até a liberdade, em que apresenta suas origens, suas tribos ancestrais, o longo 
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período de confinamento, como o livro teve origem e a liberdade, tão sonhada 
por ele. Uma liberdade que não representava algo individual, mas sim coletivo, 
com o fim do sistema de apartheid no país africano.

Outra sugestão relacionada à figura de Nelson Mandela é o filme Invictus, 
de 2009, que conta a história de eventos antes e durante a Copa do Mundo de 
Rúgbi de 1995, sediada na África do Sul, logo após a queda do apartheid e a li-
bertação de Nelson Mandela da prisão, em 1990. Como novo presidente eleito, 
Mandela busca unir o povo da África do Sul, então dividido em dois grupos: sul-
-africanos brancos e negros. O presidente tenta, por meio do apoio da seleção 
nacional de rúgbi, os Springboks, unir o país. 

CAMPO JORNALÍSTICO-MIDIÁTICO
Neste segmento a sugestão é começar pelo próprio livro como fonte de es-

tudo, mais precisamente pela seção de agradecimentos. Lá, o autor cita a matéria 
do jornal Tampa Bay Times,6 e faz menção ao Report on the Investigation into the 
Deaths and Burials at the Former Arthur G. Dozier School for Boys in Marianna, 
Florida,7 da Universidade do Sul da Flórida.

Ambos os textos foram essenciais no trabalho de investigação para desco-
brir as histórias relacionadas ao reformatório que deu origem ao livro de Colson 
Whitehead. Os jornalistas têm a responsabilidade de serem aliados na luta con-
tra injustiças, e não é diferente em relação ao racismo. Comunicar as histórias 
e emoções das pessoas e defender os valores de liberdade são fundamentos do 
ofício do jornalista.

Um caminho a ser seguido ao explorar esse campo de atuação é instigar 
os alunos a buscar exemplos de como o trabalho jornalístico tem papel funda-
mental para a compreensão dos fatos que acontecem no mundo. No caso da obra 
em questão, um complemento para o entendimento da ficção seria uma busca 
utilizando as ferramentas da internet para saber como a imprensa participou da 
cobertura da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos nos anos de 1960.

CAMPO ARTÍSTICO-LITERÁRIO
Ao abordar a relação entre a obra e a literatura, o caminho natural a ser 

sugerido é a leitura de autores brasileiros negros. Uma abordagem interessante 
é trabalhar alguns autores de outras épocas e mais atuais. Também é interessante 
fazer uma mescla de estilos literários. A obra O alienista, de Machado de Assis, 
por exemplo, trata com bom humor e inteligência a discussão em relação à lou-
cura e ao encarceramento. Já Quarto de despejo, de Carolina Maria de Jesus, 

6. Disponível em: https://www.tampabay.com/news/humaninterest/ground-truth-in-doziers 
-neglected-cemetery-a-search-for-lost-boys-and-the/2210734/; acesso em: 5 dez. 2020.
7. Disponível em: https://digital.lib.usf.edu/dozierarchive; acesso em: 6 dez. 2020.
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reproduz o diário da autora e narra o dia a dia de 
uma comunidade carente das necessidades básicas 
na cidade de São Paulo (SP).

No intuito de explorar expressões literárias 
e seguir na ideia de diário da realidade, as letras 
da banda brasileira de rap Racionais MC’s são uma 
fonte inesgotável para entender as periferias brasi-
leiras e o papel do negro na nossa sociedade ainda 
hoje. Líderes dos movimentos pelos direitos ci-
vis nos Estados Unidos, como Malcolm X, Martin 
Luther King Jr., são também inspirações para os 
compositores desse grupo musical.

CAMPO DAS PRÁTICAS DE ESTUDO 
E PESQUISA

“Minha tarefa, hoje, enquanto pai, é fazer com que os meus filhos, a partir 
desse lugar em que estudam, convivam com e sejam ensinados, coordenados e 
dirigidos por pessoas negras e brancas”, dessa forma o cientista político Cassio 
França inicia o texto intitulado “O tempo passa: sobre paternidade, escolas e ra-
cismo no Brasil”, publicado no portal Nexo Jornal.8 

No campo das práticas de estudo e pesquisa, o estudante deve ser instigado 
a buscar novas fontes de conhecimento para os temas abordados no livro. O texto 
do cientista político serve como sugestão inicial. Uma conexão que pode ser feita 
é a relação com a forma com que o personagem Elwood conseguia pesquisar e se 
informar quanto aos temas do seu interesse, como os discos de vinil com os dis-
cursos de Martin Luther King Jr. e também as velhas enciclopédias. Na obra o me-
nino tem apenas um volume, e como as enciclopédias são organizadas em ordem 
alfabética, o campo de conhecimento de Elwood ficou limitado a assuntos com 
a letra A. Atualmente, com o Google e as enciclopédias on-line, o acesso à infor-
mação para grande parte dos jovens acontece de uma forma bem mais dinâmica.

8. Disponível em: https://www.nexojornal.com.br/ensaio/2020/O-tempo-passa-sobre 
-paternidade-escolas-e-racismo-no-Brasil; acesso em: 5 dez. 2020.
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