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Escri to por Co e lho Net to e pu bli ca do em 1897 pela Edi to ra Be vi lac qua 
& C., Amé ri ca foi pro va vel men te o pri me i ro li vro de edu ca ção cí vi ca em pro sa de 
fic ção es cri to por um au tor bra si le i ro, in se rin do-se no con tex to de sur gi men to 
da li te ra tu ra pro du zi da es pe ci al men te para cri an ças no Bra sil no fi nal do sé cu lo 
XIX. 

De acor do com San dro ni (1980: 110), a cons ta ta ção da ne ces si da de de 
leitu ras em lin gua gem aces sí vel ao pú bli co in fan til bra si le i ro as su miu ini ci al -
men te a for ma de tra du ções de clás si cos eu ro pe us para o por tu guês fa la do no 
Bra sil e de “pas ti ches” de his tó ri as in fan tis es tran ge i ras, em subs ti tu i ção às tra -
du ções e aos li vros por tu gue ses. Ra pi da men te, po rém, os es for ços para pro mo ver 
uma na ci o na li za ção da lin gua gem iri am se es ten der aos te mas e per so na gens. 
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Daí o sur gi men to de uma li te ra tu ra ori gi nal, pos su i do ra em sua ma i or par te de 
ca rá ter cí vi co, que ex pres sa va um con jun to de pre o cu pa ções que con ver gi am 
para o pro ble ma da for ma ção da na ção bra si le i ra. Tra du zin do im por tan tes mu 
dan ças so ci a is em cur so na pas sa gem do sé cu lo XIX para o XX, es ses li vros 
apon ta vam tam bém para uma mo der ni za ção da so ci e da de que, en tre ou tras con 
sequên ci as, iria con fe rir uma po si ção de ma i or re le vo às cri an ças. 

Não obs tan te, a li te ra tu ra in fan til, par ti cu lar men te a li te ra tu ra cí vi ca 
an te ri or a Mon te i ro Lo ba to, tem sido me nos pre za da por his to ri a do res e es tu di o 
sos da li te ra tu ra bra si le i ra, e seus livros mais re pre sen ta ti vos ge ral men te têm 
sido re fe ri dos como exem plos de ufa nis mo. Pou cas ve zes fo ram ob je to de aná li se 
mais pro fun da ou ti ve ram o re co nhe ci men to de seu lu gar na his tó ria da Re pú bli 
ca, ao con trá rio de seus con gê ne res de ou tras na ci o na li da des em re la ção aos pro 
ces sos his tó ri cos nos qua is es tão ins cri tos e dos qua is par ti ci pam.1 

Cons ti tu in do-se numa im por tan te e des ta ca da fa ce ta do na ci o na lis mo 
na Pri me i ra Re pú bli ca, e pro fun da men te com pro me ti dos com a trans for ma ção 
so ci al, na me di da em que pre ten di am con tri bu ir para su pe rar os en tra ves que há 
bi tos her da dos do re cen te pas sa do es cra vo cra ta e aris to crá ti co im pu nham à 
cons tru ção de uma na ção re pu bli ca na, li vros como Amé ri ca (Co e lho Net to, 1897) 
e Atra vés do Brasil (Bi lac e Bom fim, 1910), ape sar de este úl timo já vir des per tan 
do ma i or in te res se, es tão lon ge de ser co me mo ra dos como o ita li a no Cu o re (Ami 
cis, 1886) ou o fran cês Le tour de Fran ce par deux en fants (Bruno, 1877), que lhes 
ser vi ram de mo de lo.2 

O mais fa mo so li vro da li te ra tu ra cí vi co-pe da gó gi ca, Por que me ufa no do 
meu país, de Afon so Cel so (1901), ape sar de ter ob ti do mais aten ção, tem sido ob
je to de re fe rên ci as in va ri a vel men te su per fi ci a is e tem sido to ma do por exem plo 
ma i or de toda uma li te ra tu ra que, ana li sa da mais aten ta men te, apre sen ta di fe 
ren ças fun da men ta is em re la ção a ele.3 Aci ma de tudo, o li vro é co nhe ci do por ter 
dado ori gem à ter mi no lo gia que de no mi na a “ati tu de men tal” que co nhe ce mos 
como “ufa nis mo”, o que não é pou co, como lem brou Wil son Mar tins (1978: 
174), res sal van do que tal ati tu de está lon ge de ser ex clu si vi da de bra si le i ra. 

Mu i tos e re no ma dos in te lec tu a is es cre ve ram li vros e com pên di os es co
la res para crian ças na pas sa gem do sécu lo XIX para o XX. Ola vo Bi lac, Sil vio 
Ro me ro, Afrâ nio Pe i xo to e Ju lia Lo pes de Alme i da, en tre ou tros, de di ca ram-se a 
esta ta re fa. 

Co e lho Net to,4 um dos mais des ta ca dos homens de le tras de sua época, 
foi tam bém um dos mais pro du tivos au to res de livros para a in fân cia e a ju ven tu 
de, em sua ma i o ria com for te teor cí vi co. Jun to a Ola vo Bi lac pu bli cou A ter ra flu 
mi nen se (1898), Con tos pátri os (1904), Te a tro in fan til (1905) e A pá tria bra si le i ra 
(1909). De sua au to ria ex clu si va sa í ram Amé ri ca (1897), Apó lo gos (1910), Mis té rio 
do Na tal (1911) e Bre viá rio cívi co (1921). Escre veu tam bém Vi a gem de uma fa mí lia 
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ao norte do Bra sil, o qual, segun do seu fi lho e bió gra fo Pa u lo Co e lho Net to, foi ad
qui ri do pela Li vra ria Fran cis co Alves, que nun ca o pu bli cou. 

É cu ri o so que Amé ri ca, pro va vel men te o pri me i ro li vro de edu ca ção cí vi
ca em pro sa de fic ção es cri to para cri an ças bra si le i ras, de au tor co nhe ci do como 
era Coe lho Netto, venha sen do até hoje igno ra do nos es tu dos que tra tam da li te
ra tu ra in fan to-ju ve nil, da his tó ria da edu ca ção e ou tros te mas afins. Mas é pos sí
vel su por al gu mas ra zões que, so ma das, le va ram a tal es que ci men to. 

Em pri me i ro lu gar, deve-se con si de rar a cir cu la ção re la ti va men te res tri ta 
do li vro em ter mos de es pa ço e tem po pois, pu bli ca do pela Edi to ra Be vi lac qua & 
C. no Rio de Ja ne i ro em 1897, ele teve so men te uma edi ção. Mesmo assim, deve-se 
res sal tar que des ta edi ção de 1897 fo ram im pres sos pelo me nos três milhe i ros, com 
al gu mas di fe ren ças en tre os vo lu mes. Essa úni ca edi ção de Amé ri ca con tras ta com 
as mu i tas edi ções de ou tros li vros de Co e lho Net to, es pe ci al men te os des ti na dos ao 
pú bli co in fan to-ju ve nil es cri tos em co-au to ria com Ola vo Bi lac e pu bli ca dos pela 
Fran cis co Alves, como é o caso de Con tos pá tri os e A pá tria bra si le i ra. 

Em se gun do lu gar, pro va vel men te como de cor rên cia da sua re du zi da 
cir cu la ção, o li vro de i xou pou cos ves tí gi os em bi o gra fi as, me mó ri as e ou tros ma 
te ri a is de que se ser vem os pes qui sa do res. Este fato, so ma do a um tí tu lo que bem 
pode ter des pis ta do pos sí ve is in te res sa dos na li te ra tu ra cí vi ca ou in fan til, ter mi 
nou por con de nar Amé ri ca ao es que ci men to. 

Entre tan to, se é pos sí vel ima gi nar os mo ti vos que man ti ve ram o li vro 
des co nhe ci do até hoje, ca u sa es tra nhe za o si lên cio dos con tem po râ ne os em re la 
ção à ini ci a ti va de Co e lho Netto em um momen to em que tan to se cla ma va por 
uma li te ra tu ra in fan til “na ci o nal”. Expli ci to me lhor as ra zões des sa es tra nhe za 
ci tan do al guns acon te ci men tos an te ri o res à pu bli ca ção de Amé ri ca. 

Em 1890 Síl vio Ro me ro pu bli cou A His tó ria do Bra sil en si na da pela bi o 
gra fia de seus he róis, li vro de “en si no cí vi co” di ri gi do às “clas ses pri má ri as”, que 
foi pre fa ci a do por João Ri be i ro. Nes sa oca sião, Ri be i ro cha mou a aten ção para a 
to tal fal ta de acor do so bre “que co i sa” era a “ins tru ção cí vi ca”, res sal tan do o ca rá 
ter ino va dor do gê ne ro nar ra ti vo-bi o grá fi co ele i to por Ro me ro para pro mo ver o 
ci vis mo. No iní cio do tex to, Ri be i ro afir ma de se jar so men te tor nar pú bli co seu 
“de po i men to de um pa tri o ta que se re go zi ja em ver os seus gran des con ter râ ne os 
des ce rem à es co la como Paul Bert, Sar mi en to, Ben ja min Frank lin, Andrés Bel lo 
e fa la rem às cri an ças para mais de per to fa la rem ao fu tu ro”. Po rém, logo em se
gui da, con clu ía ba se an do-se numa dis gres são bas tan te bem in for ma da a res pe i to 
da ma té ria e da le gis la ção em vá ri os pa í ses do mun do: 

(...) A ins tru ção cí vi ca cons ti tui um sa ber in clas si fi cá
vel: nem pos sui os ca rac te res de uma ciên cia, nem de uma arte. (...) 
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Uma das co i sas mais cu ri o sas e dig nas de nota é jus ta 
men te o fato de ne nhu ma le gis la ção de ter mi nar a qua li da de nem a 
quan tida de do as sun to: uma fala ape nas de ações so bre as leis or gâ ni cas, 
ou tra re quer a his tó ria uni da às no ções da cons ti tu i ção, ain da ou tra in 
tro me te uns ru di men tos de eco no mia po lí ti ca e não fal ta quem peça um 
pou qui nho de he rál di ca. 

Como se vê, nin guém sabe de fi nir a ma té ria, e a ins tru 
ção cí vi ca fica re du zi da a uma es pé cie de re ce i tuá rio do més ti co onde se 
aco to ve lam me si nhas ca se i ras e do ces em cal da. (Ri be i ro, 1890: VI) 

É im por tan te re ter aqui o elogio de Ribe i ro a Síl vio Ro me ro, por este ter 
ino va do no mé to do de efe tu ar o en si no cí vi co. Na fal ta de uma de fi ni ção so bre o 
quê ou como de ve ria ser tal en si no, Ro me ro in ves tiu no gê ne ro nar ra ti vo-bi o 
grá fi co, res sal tan do o exem plo dos “he róis” da His tó ria do Bra sil. 

No mes mo ano de 1890, José Ve rís si mo cha mou a aten ção para a “indi fe 
ren ça pa trió ti ca” dos li vros de le i tu ra exis ten tes no Bra sil: 

Nes te le van ta men to ge ral que é pre ci so pro mo ver a fa 
vor da edu ca ção na ci o nal, uma das mais ne ces sá ri as re for mas é a do li vro 
de le i tu ra. Cum pre que ele seja bra si le i ro, não só fe i to por bra si le i ro, que 
não é o mais im por tan te, mas bra si le i ro pe los as sun tos, pelo es pí ri to, pe 
los au to res trans la da dos, pe los po e tas re pro du zi dos e pelo sen ti men to 
na ci o nal que o ani me. (Ve rís si mo, 1890: 6) 

Apon tan do a di fe ren ça en tre “ins tru ção” e “edu ca ção”, Ve rís si mo 
(1890: 10) su bli nha va que “bem com pre en di da, a edu ca ção cí vi ca deve ser a ge 
ne ra li za ção de toda a ins tru ção dada na es co la para fazê-la ser vir ao seu fim ver 
da de i ro, que é a edu ca ção na ci o nal”. 

Vin te anos de po is, Ola vo Bi lac e Ma nu el Bom fim ain da cri ti ca vam a 
ins tru ção cí vi ca fe i ta atra vés de com pên di os ou ma nu a is de ca rá ter “en ci clo pé di 
co”. Na “Adver tên cia e expli ca ção” de Atra vés do Brasil, os au to res fa zi am a de fe sa 
do li vro de lei tu ra como “li vro único” para as clas ses primá ri as, o qual de ve ria 
ofe re cer “bas tan tes mo ti vos, en se jos, opor tu ni da des, con ve niên ci as e as sun tos, 
para que o pro fes sor pos sa dar to das as li ções, su ge rir to das as noções e desen vol 
ver to dos os exer cí ci os es co la res, para boa ins tru ção in te lec tu al de seus alu nos”. 
Nes sa con cep ção, o li vro de le i tu ra de ve ria au xi li ar o pro fes sor a pro mo ver o co 
nhe ci men to “da le i tu ra e da es cri ta, a gra má ti ca e a prá ti ca da lín gua ver ná cu la, 
no ções de ge o gra fia e his tó ria, cál cu lo, sis te ma dos pe sos e me di das, li ções de co i-
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sas – isto é: ele men tos de ciên ci as fí si cas e na tu ra is, e pre ce i tos de hi gi e ne e ins 
tru ção cí vi ca”, e não apre sen tar to dos es tes co nhe ci men tos de ma ne i ra en ci clo 
pé di ca. Uma prá tica que, de acor do com os au to res, era bas tan te co mum (Bi lac e 
Bom fim, 1917: VII-X). 

A ide ia de que a edu ca ção cí vi ca po de ria ser re a li za da por meio dos li vros 
de le i tu ra en controu no Bra sil o seu gran de mode lo na tra du ção de um ro man ce
ita li a no edi ta do em 1891 pela Alves & C. É dig no de nota o êxi to da tra du ção de 
João Ri be i ro para o Co ra ção de Edmon do de Ami cis que, cu ri o sa men te, teve 
mais edi ções que qual quer livro cívi co de au tor na ci o nal até pelo me nos a déca da 
de 1940. Mais ain da, o li vro ita li a no foi mu i to pro pa gan de a do e usado para a for 
ma ção cí vi ca das cri an ças bra si le i ras.5 

Inse ri do no con tex to da Uni fi ca ção Ita li a na, o Cu o re foi lan ça do em 
1886, e em apenas qua tro anos al can çou a 101a edi ção, a par tir da qual foi fe i ta a 
tra du ção de João Ri be i ro. Pou co de po is de sua pu bli ca ção no Bra sil, José Ve rís si-
mo uti li za ria o li vro como pre tex to para de sen vol ver me lhor a sua con cep ção de 
uma “Edu ca ção Na ci o nal”, em ar ti go pu bli ca do na Re vis ta Pe da gó gi ca de fe ve re i 
ro de 1892 e in clu í do na quarta edi ção brasi le i ra do li vro de 1894 (Bas tos, 2004: 
5). Nesse ar ti go, in ti tu la do “Edu ca ção Na ci o nal (a pro pó si to de um li vro ita li a 
no)”, Ve rís si mo elo gi a va o li vro e te cia con si de ra ções a res pe i to da sua uti li za ção 
na for ma ção das cri an ças bra si le i ras: 

O li vro é emi nen te men te ita li a no, na sua ins pi ra ção e na 
sua concepção, no seu ob je to e no seu fim, no seu es pí ri to e na sua ide ia do-
mi nan te e ex clu si va. Eu não sei de ne nhu ma es co la que pos sua hoje um 
tão aca ba do ma nu al de edu ca ção mo ral e cí vi ca. Ao es co lar bra si le i ro, ele 
en si na rá a mo ral mais ele va da e sim pá ti ca; mas não lhes fa la rá se não de 
uma pá tria que eles não conhe cem nem po dem amar e cuja vida e cu jas 
gló ri as, cu jas lu tas e tri un fos, lhe são in di fe ren tes. Para a nos sa es co la fica, 
por tan to, per di do o má xi mo va lor des se li vro. O que lhe convi nha não era 
uma tra du ção, mas uma adap ta ção ou imita ção. Mas toda imi ta ção de um 
li vro tal não será um pas tiche? (apud Bas tos, 2004: 5) 

Em 1916, ou seja, mais de duas déca das de po is, Mon te i ro Lo ba to fa zia 
pou co da li te ra tu ra in fan til pro du zi da até en tão e iro ni za va o uso do Co ra ção para
a edu ca ção cívi ca no Bra sil, numa car ta para Godo fre do Ran gel: “É de tal po bre 
za e tão bes ta a nos sa li te ra tu ra in fan til, que nada acho para a inici a ção de meus 
fi lhos. Mais tar de só po de rei dar-lhes o Co ra ção de Amicis – um li vro ten den te a 
for mar ita li a ni nhos...” (Lo ba to, 1972: 105). 

Co ra ção é nar ra do como o diá rio de um ano es co lar do me ni no Hen ri 
que. A des cri ção das pes so as, li ções, ati vi da des e acon te ci men tos do co ti di ano es -
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co lar é inter ca la da com as car tas de seus fa mi li a res e com a “re pro du ção” dos 
con tos li dos men sal men te pelo pro fes sor, cu jos tí tu los – “O tam bor zi nho sar do”, 
“O pe que no vi gia lom bar do”, “O pe que no es cre ven te flo ren ti no” – ex pres sam 
pre o cu pa ção com aqui lo que pa re cia ser con si de ra do o ma i or en tra ve à cons ti tu i
ção de uma iden ti da de na ci o nal na Itá lia pós-Uni fi ca ção, qual seja, a exis tên cia 
de for tes iden ti da des re gi o na is. 

O livro e os clichês pa trió ticos que divul gou e compar tilhou com tex tos 
cí vi cos de ou tras na ci o na li da des, in clu si ve bra si le i ros, ins pi ram mu i tas con si de
ra ções. Mas nos so foco está na es pe ci fi ci da de do li vro que é ob je to des te ar ti go, 
em par ti cu lar no que diz res pe i to à cri a ção de um pa tri o tis mo ca paz de res pal dar 
a su pe ra ção dos pro ble mas que im pe di am a for ma ção da nação bra si le i ra. Pois, 
pode-se dizer, ha via um cer to con sen so em tor no da ide ia de que o Bra sil não era 
uma na ção ou, pelo me nos, uma na ção “com ple ta”, a se con si de rar a au sên cia de 
“sen ti men to na ci o nal”, de “povo”, de “la ços de so li da ri e da de” e ou tros ele men 
tos vis tos como ne ces sá ri os a uma ver da de i ra for ma ção na ci o nal. 

Em ou tras pa la vras, o que re al men te in te res sa em Amé ri ca não é o fato de 
ser uma adap ta ção ou “pas ti che” do Co ra ção, mas sim de se cons titu ir numa for 
ma, po de mos di zer utó pi ca, de ima gi nar a na ção bra si le i ra re pu bli ca na. 

De di ca do por Co e lho Net to aos seus “jo vens pa trí ci os”, Amé ri ca nar ra 
as lem bran ças do pri me i ro ano es co lar do me ni no Re na to, cons ti tu í das por des 
cri ções de co le gas, pro fes so res e fun ci o ná ri os, si tu a ções vi vi das ou tes te mu nha 
das pelo nar ra dor, e “li ções”, apren di das dentro e fora da sala de aula, re pro du zi 
das di da ti ca men te como re da ções li das em voz alta ou ano ta ções com par ti lha das 
por al gum alu no, em ge ral a pretex to dos feri a dos e fes tas da repú bli ca. 

A nar ra ti va tem início com o me ni no, ór fão de pai, des pe din do-se das 
pes so as da casa e vi a jan do com sua mãe para o in ter na to Amé ri ca. 

Per ce ben do a an gús tia do meni no em de i xar o lar, é a mãe quem lhe dá a 
pri me i ra li ção de pa tri o tis mo e hom bri da de: 

Como ia depres sa o car ro! (...) Eu ia para o des co nhe ci 
do, era como se me afas tas se da mi nha ter ra para aven tu rar-me em novo 
país de es tra nhos ho mens, de al mas in di fe ren tes. 

E si len ci o so, en go lin do lá gri mas, sen tia o co ra ção opri
mi do, car re ga do de apre en sões, à ide ia des se co lé gio para onde me le va 
vam, com a sua po pu la ção de meni nos, com os seus cas tigos, com a seve 
ri da de dos mes tres, onde, se ado e ces se, se ti ves se medo à noi te, nin guém 
acu di ria aos meus re cla mos. 

(...) 
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– Por que es tás as sim tris te? 

– Eu po dia con tinu ar os meus es tu dos em casa com o 
Dr. Lima, bal bu ci ei. 

– Não, meu filho, é ne ces sá rio que vi vas al gum tem po 
no co lé gio, é a tua ini ci a ção na vida. Vais para um pe que no mun do de 
exer cí ci os fí si cos e mo ra is. Em casa po de ri as edu car a in te li gên cia, po de 
ri as mes mo, em me nos es pa ço de tem po, apren der mais do que no co lé 
gio; fi ca ri as, po rém, sem a gran de ciên cia dos ho mens, o co nhe ci men to
in dis pen sá vel da alma co le ti va. É ne ces sá rio que a tua alma se apro xi me 
de ou tras para ga nhar es plendor. 

O di a man te pule-se com o di a man te, o es pí ri to aper fe i
çoa-se no conví vio de ou tros es pí ri tos. É pre ci so ver no vas ter ras e novas 
al mas, meu fi lho, para conhe cer-se o mundo. Vais ver de per to to das as 
fe i ções hu ma nas. Vais como para uma es tu fa onde há to dos os exem pla 
res do ho mem ain da em re ben to, de so ci e da de mi li tan te onde en con tra 
rás de tudo, não te rás sur pre sas nem te de i xa rás prender em ci la das. Vais 
co nhe cer a ge ne ro si da de e vais co nhe cer a in ve ja, so bre tu do vais li dar 
com os ho mens que, como tu, hão de ser os fa to res da gran de za da Pá tria. 
Co me ça hoje a tua cons cri ção para a ba ta lha da vida em que to dos to 
mam par te e eu que ro que te exer ci tes, que co nhe ças to dos os pe ri gos e o 
ter re no onde vais pe le jar para que não su cum bas na pri me i ra re fre ga. Vi 
ven do sem pre ao meu lado sa i rás para a vida in gê nuo, co nhe cen do ape 
nas o co ra ção; mas mu i to há que aprender, meu fi lho, e o meu de ver, jus 
ta men te por que te amo e mu i to, é pre pa rar-te para os dias que vêm for ta 
le cen do o teu es pí ri to, dando-te a ver to dos os exem plos do Bem e do 
Mal para que pos sas, por ti mes mo, es co lher o ca mi nho per fe i to. 

Pen sas que não so fro com a se pa ra ção? So fro e mu i to 
mas re sig no-me lem bran do-me de que esse sa crifí cio é para teu pro ve i 
to. Qu e ro que se jas como teu pai: digno sem al tivez, sisu do sem atre vi 
men to, par co sem ava re za, me i go sem hu mil da de, for te sem van gló ria, 
mo des to com sim pli ci da de, dis cre to, ca ri do so e ver da de i ro. So bre tu do 
nun ca retires os olhos do céu sob o qual nas ces te nem des pre zes a terra 
em que ensa i as te os pri me i ros pas sos; ela é mais do que tua mãe, é Mãe 
da tua raça, é o seio que ali men ta, é o ventre que de vo ra – é o pra do e é o 
ce mi té rio. Para que bem a sir vas e dela tudo me re ças bas ta que se jas dig
no. (Co e lho Net to, 1897: 1-4) 

Deve-se desta car aqui o inu si ta do de ser a mãe a es cla re cer ao fi lho os 
con tras tes e opo si ções con ti dos nes te tre cho. Co e lho Net to fez de Amé ri ca uma 
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ex ce ção ao con fe rir este pa pel a uma mu lher, sen do as per so na gens fe mi ni nas 
não de pen den tes de pro te ção mas cu li na ab so lu ta men te ine xis ten tes no con jun 
to da li te ra tu ra cí vi ca. As mu lhe res re pre sen ta das no res tan te dos li vros cí vi cos 
são, em ge ral, vi ú vas ne ces si ta das, se nho ras de ida de ou ve lhas escravas. 

Con tu do, a pre sen ça des ta mãe in de pen den te e es cla re ci da ocor re so 
men te nas pá gi nas ini ci a is do li vro, ex pli can do ao fi lho a ne ces sá ria tran si ção 
do mun do priva do para o pú bli co, que guar da aqui es tre i ta rela ção com a tran 
si ção do me ni no para o ho mem.6 Daí a fi gu ra ma ter na de sa pa re cer na me di da 
em que co me çam as ex pe riên ci as efe ti va men te trans for ma do ras de Re na to no 
co lé gio in ter no, es pa ço no qual, as sim como no Exér ci to, além da au sên cia fí si 
ca efe tu a va-se tam bém uma com ple ta “re mo ção men tal da mu lher” (Lo ri ga, 
1996: 38). 

A es co la, em par ti cu lar o co lé gio in ter no como um lu gar pri vi le gi a do de 
iso la men to do me ni no num uni ver so ex clu si va men te mas cu li no, é ex tre ma 
men te va lo ri za da pela li te ra tu ra cí vi ca. O con tras te com as in fluên ci as “ne ga ti
vas” do uni ver so do més ti co e da edu ca ção pri va da fica cla ro na re sig na ção da 
mãe, ci en te da ne ces si da de do sa cri fí cio da se pa ra ção para ver seu fi lho trans for 
ma do em ho mem.7 

Entre tan to, con tras te ma i or, não ver ba li za do por Re na to nem por sua 
mãe, fi ca rá pa ten te na di fe ren ça en tre o co lé gio Amé ri ca e o co lé gio ima gi na do 
pelo me ni no como um lu gar de cas ti gos, se ve ri da de e so li dão. 

A me tá fo ra da es co la como uma “es tu fa onde há to dos os exem pla res do 
ho mem ain da em re ben to”, para além da ide ia da cri an ça como mini a tu ra do 
adul to, re me te à per cep ção do novo pa pel da cri an ça en quan to “ser so ci al” (Per 
rot, 1999: 148), a cum prir sua res pon sa bi li da de como fu tu ro da fa mí lia e da so ci 
e da de. Uma no ção que se di fun diu na Eu ro pa ao longo do sé cu lo XIX, e no Bra sil 
con for me se apro xi ma va o fi nal do sé cu lo. 

Mais ain da, Co e lho Net to si na li za va a im por tân cia que atri bu ía à es co la 
na con cre ti za ção de seu ide al de so ci e da de. As enor mes di fe ren ças en tre o co lé 
gio ima gi na do e temi do por Re na to e o Amé ri ca apon tam tam bém para a dis tân 
cia en tre os am bi en tes e prá ti cas es co la res pre do mi nan tes, ca u sa do res de ex pe
riên ci as ver da de i ra men te tra u má ti cas con for me vá ri os tes te mu nhos da épo ca, e 
uma es co la que, na vi são do au tor, de ve ria ser ca paz de for mar um homem novo, 
trans for man do as sim a so ci e da de bra si le i ra. 

O co lé gio fic tí cio, em suas re gras e prá ti cas, po de ria ser vir como ins pi ra 
ção para que se vi es se a trans for mar a “cul tu ra es co lar”8 vi gen te na que le mo men 
to. Po rém, pode-se dizer tam bém que Amé ri ca é uma espé cie de uto pia re pu bli ca 
na e, nes sa pers pec ti va, o nome es co lhi do para re pre sen tar a ins ti tu i ção es co lar 
que é ce ná rio prin ci pal do en re do, e que ser ve tam bém para dar tí tu lo ao livro, 
ga nha sen ti do ma i or. 
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O medo do me ni no Re na to co me ça a se des fa zer assim que se de pa ra 
com o sor ri so “che io de bon da de” do di re tor que lhe apre sen ta a es co la. A par tir 
daí, as ex pe riên ci as e im pres sões nar ra das como lem bran ças co me çam a cons tru 
ir a ima gem de um mun do em mi ni a tu ra, no qual pre va le ce o va lor do méri to, a 
jus ti ça so ci al, a so li da ri e da de e a bon da de humana. 

É atra vés da ob ser va ção dos co le gas, de seus com por ta men tos e con fli 
tos, que as li ções mais im por tan tes são trans mi ti das pelo nar ra dor Re na to aos 
leito res. São três as per so na gens que têm ma i or im por tân cia: Afon so Vil lar, Cas 
tro e Li bâ nio. 

Afon so Vil lar é o com pa nhe i ro de Re na to e es pé cie de “du plo” do nar ra 
dor. Logo ca rac te ri za do como do seu “ta ma nho, mais for te, com de sen vol tu ra de 
ho mem”, o co le ga mais ad mi ra do é um me ni no exem plar: bom alu no, bom fi lho 
e bom ami go. Enfim, o mo de lo a ser co pi a do. 

Cas tro, o único a ser refe ri do ape nas pelo so bre no me, é o “rico”. Mais ve
lho que os dema is, fazia pou co caso do co lé gio, dos profes so res e era “de tes ta do 
por to dos, até dos cri a dos”. É des cri to de for ma qua se re pul si va. No al mo ço, por 
exem plo, “sor via com vo ra ci da de” toda a co mi da, sen do por isso re pre en di do 
pelo di re tor que o com pa ra a um “ir ra ci o nal”. 

Li bâ nio é in tro du zi do, por Afon so a Re na to, como sen do for te no jogo 
da “bar ra”. O nar ra dor, que já ha via ob ser va do Li bâ nio como um “mu la ti nho” 
aten to “a ou vir a pa la vra do pro fes sor”, de mons tra cu ri o si da de so bre esse co le ga 
e per gun ta ao com pa nhe i ro “quem” era ele: 

– É um ex ce len te me ni no, mu i to po bre mas um es tu 
dan te bri o so. Tem as melho res notas e como é mu i to me i go to dos lhe
que rem bem. Hás de gos tar dele. É o pri me i ro em tudo, quer aqui no 
re cre io, quer na aula. E é tão infe liz, co i ta do! 

– Por quê? Per gun tei cu ri o sa men te. 

– Não sei. A mãe é mu i to po bre, mora mu i to lon ge, foi 
ele mes mo que me dis se. Pas sa os do min gos no co lé gio. Faz pena, não é? 

Li bâ nio ser ve de pre tex to para que o au tor co lo que em pa u ta uma das 
ques tões mais pro ble má ti cas para a cons tru ção da “co mu ni da de po lí ti ca ima gi 
na da” (Ander son, 1981) no Bra sil da pas sa gem do sé cu lo XIX para o XX, a in 
cor po ra ção de ex-es cra vos e seus des cen den tes, su pe ran do os pre con ce i tos ali 
men ta dos pe las te o ri as ra cis tas en tão em voga. 

De acor do com Be ne dict Ander son, é no “com pa nhe i ris mo pro fun do e 
ho ri zon tal” que se ba se ia a con cep ção mo der na de na ção, ape sar das de si gual da des 
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que exis tem em to das elas. A “fra ter ni da de é que tor na pos sí vel, no cor rer dos úl ti-
mos dois sécu los, que tan tos mi lhões de pes so as, não só ma tem, mas mor ram vo 
lun ta ri a men te por ima gi na ções tão li mi ta das” (Ander son, 1981: 16). 

A cons tru ção dos la ços de so li da ri e da de en tre ri cos e po bres, bran cos e 
não brancos, por tan to, era a ta re fa mais di fí cil a ser enfrenta da por aque les que 
pre ten di am con tri bu ir para fa zer do Bra sil uma na ção, e da na ci o na li da de bra si 
le i ra uma iden ti da de. 

Em Amé ri ca, são as fi gu ras an ta gô ni cas de Li bâ nio e Cas tro que pro ta go 
ni zam o even to-cha ve do li vro, mo men to dra má ti co que ser ve para es cla re cer ine 
qui vo ca men teas re gras que vi go ram do “por tão para den tro” do co lé gio-uto pia. 

O ca pí tu lo in ti tu la do “A afron ta” nar ra uma bri ga en tre Li bâ nio e Cas 
tro du ran te o re cre io, em que o di re tor é cha ma do a in ter vir pelos ou tros alu nos: 

– Insul tou sim, dis se ram vá ri os me ni nos. 

– Que dis se ele? Per gun tou o di re tor num tom se ve ro e 
im pe ra ti vo. 

– Dis se que eu era... um ne gro... que mi nha mãe era es 
cra va... e Libâ nio de sa tou a chorar. (...) 

De po is de um gran de si lên cio, (...), o di re tor fa lou. 

– Se nhor Cas tro, da que le por tão para den tro só o mé ri to 
es ta be le ce dis tin ções en tre os meus alu nos: aqui não há cas tas e se há 
uma su pe ri o ri da de essa é a que pode alegar o senhor Libâ nio que, sen do 
um dos meni nos de mais brio que te nho co nhe ci do, é um dos melho res 
es tu dan tes do meu co lé gio. (Co e lho Net to, 1897: 54-55) 

O epi só dio me re ce aten ção pelo seu ca rá ter em ble má ti co, ao de mons trar 
o con fli to en tre duas or dens so ci a is e po lí ti cas dis tin tas e as for mas de pen sar e 
agir que es ta vam a elas liga das. Note-se que Li bâ nio é a única per so na gem que 
não pos sui so bre no me, e Cas tro, o úni co sem pre no me. Se o nome singu la ri za o 
in di ví duo e o sobreno me in di ca seu per ten ci men to a uma fa mí lia ou li nha gem, 
en tão é sig ni fi ca ti vo que es sas duas per so na gens an ta gô ni cas se jam as sim apre 
sen ta das e tra ta das do iní cio ao fim do livro. 

Cas tro, em tudo re pre sen tan do uma vi são de mun do aris to crá ti ca na 
des cri ção de Co e lho Net to, não po de ria en con trar seu lu gar na que la es pé cie de 
uto pia re pu bli ca na e me ri to crá ti ca. Exces si va men te rico, o me ni no que não va 
lo ri za va os es tu dos nem o tra ba lho era “atra sa do” em re la ção aos de ma is, pois 
era mais ve lho e da mes ma clas se, e só conse gue in tegrar re al men te aquela pe -
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que na “co mu ni da de ima gi na da” após uma ra di cal trans for ma ção. Tal ocor re 
quan do sua vida so fre uma re vi ra vol ta oca si o na da pela mor te do pai e a ru í na fi 
nan ce i ra da fa mí lia. Cas tro se vê en tão obri ga do a se pre o cu par com o sus ten to
da mãe e dos ir mãos mais no vos. É so men te após uma com ple ta rege ne ra ção 
que Cas tro pas sa efe ti va men te a per ten cer àque la pe que na e per fe i ta re pú bli ca 
re pre sen ta da pelo Co lé gio Amé ri ca, con tan do com a so li da ri e da de de to dos os 
co le gas, in clu si ve de Li bâ nio, para re cu pe rar-se nos es tu dos. Aqui lo que Cas 
tro aca ba por con se guir, afinal, será de vi do ape nas à sua for ça de von ta de, tra 
ba lho e mé ri to. 

Qu an to a Li bâ nio, não há dú vi das quan to ao seu per ten ci men to e iden ti 
fi ca ção com aque le am bi en te. Sem pre se com por ta da ma ne i ra es pe ra da e é que 
ri do por to dos. Na re pú bli ca ide a li za da por Co e lho Net to, em que to dos nas cem 
iguais, o me ni no pobre e mu la to rece be a mes ma edu ca ção que bran cos e ri cos, 
po den do des ta car-se por seu pró prio va lor e mé ri to. Ser o “mais for te”, o “pri 
meiro em tudo”, “bri o so” e in te li gen te, faz de Li bâ nio a ne ga ção das te o ri as ra
ci a is que in sis ti am em des con fi ar da pos si bi li da de de gran de za de uma na ção 
mis ci ge na da. A re so lu ção da ques tão ra ci al na for ma ção na ci o nal, por tan to, 
ocor re por meio do re cur so ao dis cur so me ri to crá ti co, com po nen te es sen ci al do 
ideá rio bur guês e li be ral sub ja cen te ao tex to. 

Em re la ção à nar ra ti va, o in ci den te aca ba por ser vir de pre tex to para que 
o di re tor exi ja de Cas tro uma re da ção so bre o “Tre ze de Maio”, que tem no tex to a 
sua as so ci a ção com a Mo nar quia mi ni mi za da, ao pas so que su ge re-se sua fi li a ção 
a um cer to sen ti men to re pu bli ca no: 

Essa Lei, pos to que se afir me ter deri va do do co ra ção 
im pe ri al, saiu da von ta de im pe ra ti va do Povo: foi a Na ção que a im pôs 
ao tro no e já não era pos sí vel con ter a vi o lên cia da vaga quan do foi cor ri 
da a re pre sa – e des de esse dia de sa pa re ceu da Pá tria o pre con ce i to, todos 
os ho mens con fra ter ni za ram (…). (Co e lho Net to, 1897: 58) 

Uma das ta re fas a que se pro pu nham os li vros cívi cos, em sua ma i or par 
te, era a de fi xar o ca len dá rio das fes tas na ci o na is ins ti tu í das pelo novo re gi me. 
Nes te sen ti do, a li ção so bre o Tre ze de Maio apre sen ta-se como comple men tar a 
ou tra, a do Vin te e um de Abril. 

O me ni no Re na to, no va to na es co la e ain da ig no ran te de al gu mas prá ti 
cas da vida cole tiva que só pode ri am ser apren di das em sua pas sa gem por aque le 
lo cal de so ci a li za ção, en con tra com o pro fes sor na que le dia sem sa ber a ra zão de 
ser fe ri a do: 
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– Não há aula hoje? (...) 

– Não; hoje não... 

– Por quê? É dia san to? 

– Sim, é um dia san ti fi ca do pelo mar tí rio de um bra si le i 
ro. Então não sabe que é hoje o ani ver sá rio da exe cu ção do Ti ra den tes? 

– Não, se nhor. E pela mi nha res pos ta in gê nua o pro fes 
sor com pre en deu que eu nada sa bia acer ca da vida do pre cur sor de nos sa 
li ber da de po lí ti ca. 

– Pois já de via sa ber, se nhor Re na to. O se nhor que vive 
a di zer que ama tan to a sua pá tria... 

– Sim, pro fes sor: amo. E meus olhos su bi ram ao céu 
ma ra vi lho so, ba i xa ram às ár vo res, alon ga ram-se até as mon ta nhas dis 
tan tes como se qui ses sem aca ri ci ar a pá tria na que les tre chos da sua 
gran de za. 

– Sim, meu ami go, mas a pá tria não é so men te o ter ri tó 
rio; não bas ta amar o céu e as ár vo res do seu país na tal, os rios, as mon ta 
nhas, as fon tes que cons titu em, por as sim dizer, o cor po, é pre ci so amar 
os ho mens, nas suas obras imor ta is que cons titu em a His tó ria, que é a 
alma das na ções. 

José Jo a quim da Sil va Xa vi er, (...), era um ho mem sim 
ples, fi lho do povo. (...) 

Re u ni do a ou tros bra si le i ros pôs-se em cam po, ar ros 
tan do to dos os pe ri gos, so fren do toda sor te de pri va ções, aven tu ran 
do-se a via gens lon gas e ar ris ca dís si mas mas sem quei xa, com uma gran
de sa tis fa ção por que an te via a Pá tria li vre, so nha va com a rea li za ção do 
ide al de sua alma. Não quis, porém, a sor te que a sua empresa tão nobre 
fos se re a li za da. (...) 

– E o Ti ra den tes? 

– Su biu ao ca da fal so na ma nhã de 21 de Abril do ano de 
1792. Nobre, porém, não acu sou um só de seus com pa nhe i ros de in con
fi dên cia, e mor ren do com a se re ni da de com que mor reu Je sus pen sa va, 
tal vez, que um só dos que fica vam bas ta va para rea li zar o ide al que o le 
va va ao mar tí rio. Ne nhum dos seus com pa nhe i ros, po rém, pôde exe cu 
tar o pen sa men to do he rói e foi ele mes mo, por que foi a sua ide ia, quem 
anos de po is re ben tan do no es pí ri to do povo, fez com que ti vés se mos a 
Re pú bli ca. Ele foi o pre cur sor, foi o se me a dor... 
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– O profes sor tem o re tra to dele? 

– Não, mas para que o retra to? Os heróis são como 
Deus: es tão re pre sen ta dos nas suas obras. O re tra to do Ti ra den tes é a 
Re pú bli ca. Hoje é um dia sa gra do. E não es que ça mais... 

– Não es que ço, pro fes sor: (...). (Co e lho Net to, 1897: 
41-43) 

A li ção so bre Ti ra den tes con tri bu ía para fi xar o mito do he rói re pu bli ca 
no, num tre cho que de mons tra a mo bi li za ção de sím bo los re li gi o sos na con sa 
gra ção de uma tra di ção que ain da lu ta va por um lu gar na me mó ria co le ti va.9 

Ain da nes sa pers pec ti va, ao no me ar seu co lé gio fic tí cio de Amé ri ca e su 
bli nhar a im por tân cia des se nome co lo can do-o no tí tu lo do li vro, Co e lho Net to 
faz “eco ar” um dos enun ci a dos do Ma ni fes to Re pu bli ca no de 1870: “So mos da 
Amé ri ca e que re mos ser ame ri ca nos”, um dos prin ci pa is “dis cur sos fun da do res” 
da re pú bli ca no Bra sil.10 

É essa fi li a ção a uma de ter mi na da tra di ção de sen ti dos que per mi te que 
se faça a lei tu ra do livro infan til Amé ri ca como uma uto pia cí vi ca e re pu bli ca na. 
O tí tu lo do livro e nome da es co la, que mais do que mero ce ná rio é re pre sen ta ção 
de um (não-)lu gar re gi do por uma or dem so ci al ide a li za da e per fe i ta, acres cen ta 
sig ni fi ca dos para além da que les que se en con tram ex plí ci tos no tex to. Amé ri ca 
re me te às ide i as de “mun do novo”, “li ber da de”, “de mo cra cia”, “pro gres so” e 
“re pú bli ca”, e se cons ti tui em uma cha ve de le i tu ra que con fe re sen ti do às ex pe
riên ci as nar ra das pelo me ni no Renato. 

Ain da que não se inscre va no gê ne ro utó pi co stric to sen su, Amé ri ca cer ta 
men te se apro pria de al gu mas ca rac te rís ti cas des se pa ra dig ma de ori gem hu ma 
nis ta, em par ti cu lar por con ce ber uma so ci e da de ide al, iso la da do “mun do real” 
e do qual se cons titui em crí tica.11 

Por mais que seja ins pi ra do de ma ne i ra bas tan te ób via no Co ra ção de 
Edmondo de Ami cis, e de fato pos sui mu i tos as pectos em co mum com o livro ita 
li a no, Amé ri ca foi es cri to para di fun dir ci vis mo e va lo res re pu bli ca nos en tre as 
cri an ças bra si le i ras no fi nal do sé cu lo XIX. Se não foi ino va dor no as pec to li te rá 
rio, en quan to ins tru men to de pe da go gia cí vi ca e re pu bli ca na o li vro con se guiu 
tra du zir al gu mas das ques tões mais pro ble má ti cas do con tex to so ci al, po lí ti co e 
eco nô mi co do Bra sil na pri me i ra dé ca da após a Abo li ção e a Re pú bli ca, no que 
diz res pe i to à for ma ção da nação. 

A uto pia re pu bli ca na de Co e lho Net to ofe re ceu aos con tem po râ ne os um 
ide al de na ção a ser per se gui do pelo re gi me ins ta u ra do pou cos anos an tes, re pre
sen tan do a res pon sa bi li da de que os jo vens le i to res bra si le i ros de ve ri am as su mir 
na su pe ra ção dos obs tá cu los cri a dos pela per ma nên cia de va lo res e mo dos de 
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pen sar e agir que co me ça vam a ser vis tos como ana crô ni cos e im pe di ti vos do 
pro gres so. 

Amé ri ca, nes se sen ti do, ins cre ve-se en tre os es for ços em pre en di dos por 
mu i tos in te lec tu a is na pas sa gem do sé cu lo XIX para o XX, os qua is, ao vis lum 
brar uma so lu ção para a for ma ção da na ção por meio da edu ca ção cívi ca das cri 
an ças, in ves ti ram na pro du ção dos pri me i ros li vros in fan tis di ri gi dos es pe ci fi ca
men te ao pú bli co bra si le i ro. 

Notas 

1. As ex ce ções têm con cen tra do sua aten 
ção em Atra vés do Bra sil de Ola vo Bi lac e 
Ma nu el Bom fim. Cf. Bo te lho (1998), 
San tos e Oli va (2004), La jo lo (1992 e 2000) 
e La jo lo e Zil ber mann (1996 e 2006). 

2. Acer ca da re per cus são do li vro francês, 
há in for ma ções so bre sua ven da gem, 
edi ções e adap ta ções para ci ne ma e 
te le vi são na Wi ki pe dia em <http://fr. wi
kipwdia.org/ Le_Tour_de_France_par_ 
deux_enfants>, além do ar ti go de di ca do a 
ele por Ozouf (1997) na fa mo sa co le ção di 
ri gi da por Pi er re Nora. A res pe i to do Cu o re 
vale des ta car al guns es tu dos mais re cen tes 
so bre a car re i ra ex tre ma men te exi to sa do 
li vro en tre le i to res bra si le i ros des de a sua 
tra du ção por João Ribeiro em 1891, como 
os de Gontijo (2008) e Bastos (2004). 

3. Ana li sei as cli va gens en tre Por que me 
ufa no de meu país e ou tros tex tos da li te
ra tu ra cí vi ca bra si le i ra na pri me i ra par te 
de mi nha tese de dou to ra do in ti tu la da 
Bra sil, um país novo: li te ra tu ra cí vi co-pe da 
gó gi ca e a cons tru ção de um ide al de in fân cia 
bra si le i ra na Pri me i ra Re pú bli ca. 

4. Hen ri que Ma xi mi a no Co e lho Net to 
(1864-1934) nas ceu em Ca xi as no Ma 
ra nhão. Fi lho do por tu guês Antô nio da 
Fon se ca Co e lho e da ín dia Ana Sil ves tre 

Co e lho, mu dou-se com seis anos para o 
Rio de Ja ne i ro. Fez fa cul da de de Di re i to e, 
em São Pa u lo, apo i ou as ide i as abo li 
ci o nis tas e re pu bli ca nas. Con clu iu os es tu 
dos em 1885 e vol tou ao Rio, onde acom pa - 
nhou José do Pa tro cí nio na cam pa nha abo- 
li ci o nis ta. Em 1890 ca sou-se com Ma ria 
Ga bri e la Bran dão, fi lha do edu ca dor Al
ber to Olympio Brandão, com quem teve 
14 fi lhos. Atu ou como pro fes sor, po lí ti co, 
ro man cis ta, con tis ta, crí ti co, te a tró lo go, 
me mo ri a lis ta e po e ta. Na im pren sa, tra 
ba lhou nos jor na is Ga ze ta da Tar de e a 
Ci da de do Rio. É o fun da dor da Ca de i ra nº 
2 da Aca de mia Bra si le i ra de Le tras. Foi 
no me a do para o car go de se cre tá rio do Go 
ver no do Esta do do Rio de Jane i ro e, no 
ano se guin te, di re tor dos Ne gó ci os do Es
ta do. Em 1892, foi no me a do pro fes sor de 
his tó ria da arte na Esco la Na ci o nal de 
Be las Artes e, mais tar de, pro fes sor de 
li te ra tu ra do Gi ná sio Pe dro II. Em 1910, 
pro fes sor de his tó ria do te a tro e li te ra tu ra 
dra má ti ca da Esco la de Arte Dra má ti ca, 
sen do logo de po is di re tor do es ta be 
le ci men to. Na po lí ti ca foi ele i to de pu ta do 
fe de ral pelo Ma ra nhão em 1909, re e le i to 
em 1917. Par ti ci pou da Liga de Defe sa 
Na ci o nal des de o iní cio. Cul ti vou pra ti 
ca men te to dos os gê ne ros li te rá ri os e foi, 
por mu i tos anos, o es cri tor mais lido do 
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Bra sil. Em 1928, foi ele i to Prín ci pe dos 
Pro sa do res Bra si le i ros, num con cur so 
re a li za do pelo O Malho. 

5. No “Extra to do Ca tá lo go da Li vra ria 
Fran cis co Alves”, im pres so em al guns li 
vros da edi to ra na déca da de 1930 para 
di vul gar en tre os le i to res ou tros li vros do 
mes mo gê ne ro, a tra du ção de João Ri be i ro 
para o li vro de Edmondo de Ami cis era 
ven di da com o tí tu lo Co ra ção. Edu ca ção 
Cí vi ca. 

6. Agra de ço a Ra fa el Ara gon Gu er ra que, a 
res pe i to do inu si ta do des ta per so na gem 
fe mi ni na de Co e lho Net to, me su ge riu que 
ela po de ria es tar re la ci o na da às re pre 
sen ta ções fe mi ni nas da re pú bli ca es tu da 
das por Ma u ri ce Agu lhon (1979 e 1989) 
para o caso da Fran ça e por José Mu ri lo de 
Car va lho (1990) no Bra sil. Acre di to que 
esta in tu i ção está cor re ta, e en ri que ce a 
aná li se do tex to a in ter pre ta ção des sa per 
so na gem que pa re ce com bi nar ele men tos 
ale gó ri cos com a con cep ção da mãe como 
edu ca do ra, pa pel fe mi ni no que co me ça va a 
ser de fen di do por vá ri os agen tes so ci a is da 
épo ca. Nes sa mes ma pers pec ti va, é pos 
sí vel tam bém pensar que o au tor de Amé ri 
ca te nha pro cu ra do acen tu ar al gu mas 
ide i as que atra ves sam o tex to, es co lhen do 
no mes sig ni fi ca ti vos para as di ver sas per 
so na gens, como é o caso de Rena to, que 
sig ni fi ca re nas ci do, e re for ça a pre ten são 
de for ma ção de um homem novo repre
sen ta da pela tra je tó ria do pro ta go nis ta. 
Apro ve i to tam bém para agra de cer as 
ex ce len tes su ges tões dos pa re ce ris tas de 
sig na dos pela Estu dos His tó ri cos para a lei
tura deste artigo, as quais procurei incor
porar na versão final. 

7. Além do “pe ri go” de in fan ti li za ção ou 
efe mi na ção re pre sen ta do pela ex ces si va 
in fluên cia ma ter na, ha via tam bém a pre o 
cu pa ção com a se xu a li da de do me ni no. 
Su je i tos no âm bi to pri va do à pre sen ça de 
cri a das, mu i tas ve zes ex-es cra vas, ne gras 
ou mu la tas, o co lé gio in ter no era a so lu ção 
para res guar dar e pro mo ver a vi ri li da de do 

me ni no, afas tan do-o des sa in fluên cia 
“des mo ra li za do ra”, na vi são de mu i tos. Es- 
te as sun to, po rém, é tabu na li te ra tu ra cí vi 
ca bra si le i ra. É a to tal ex clu são da se xu a 
li da de na re pre sen ta ção da mas cu li ni da de 
pre sen te nes tes tex tos, mes mo nas for mas 
mais su tis, que pa re ce ser vir para ins pi rar 
o seu con tro le. Em con tra par ti da, a va lo 
ri za ção do colégio interno, como lugar de 
isolamento do menino em um universo 
exclusivamente masculino, é uma cons
tante. Cf. Hansen (2007: 206). 

8. Uti li zo o con ce i to de “cul tu ra es co lar” 
se guin do a abor da gem de Ju lia (2001: 10), 
como “um con jun to de normas que defi 
nem co nhe ci men tos a en si nar e con du tas a 
in cul car, e um con jun to de prá ti cas que 
per mi tem a trans mis são des ses co nhe ci 
men tos e a in cor po ra ção des ses com por ta 
men tos; nor mas e prá ti cas co or de na das a 
fi na li da des que po dem va ri ar se gun do as 
épo cas (fi na li da des re li gi o sas, so ci o po lí 
ti cas ou sim ples men te de so ci a li za ção). 
Nor mas e prá ti cas não po dem ser ana li 
sa das sem se le var em con ta o cor po pro 
fis si o nal dos agen tes que são cha ma dos a 
obe de cer a es sas or dens e, por tan to, a uti 
li zar dis po si ti vos pe da gó gi cos en car re ga 
dos de fa ci li tar sua apli ca ção, a sa ber, os 
pro fes so res pri má ri os e os de ma is pro fes 
so res. Mas, para além dos li mi tes da es co la, 
pode-se bus car iden ti fi car, em um sen ti do 
mais am plo, mo dos de pen sar e de agir 
lar ga men te di fun di dos no interior de nos
sas sociedades, modos que não concebem a 
aquisição de conhecimentos e de habili
dades senão por intermédio de processos 
formais de escolarização”. 

9. Cf. a res pe i to o es tu do de Car va lho 
(1990: 55-73). 

10. Se gun do Eni P. Orlan di (1993: 12-14), 
dis cur sos fun da do res são aque les que “vão 
nos in ven tan do um pas sa do ine quí vo co e 
em pur ran do um fu tu ro pela fren te e que nos 
dão a sensa ção de es tar mos dentro de uma 
his tó ria de um mun do co nhe ci do: diga ao 
povo que fico, quem for bra si le i ro siga-me, 
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li ber tas quae sera ta men, in de pen dên cia ou 
mor te, em se plan tan do tudo dá etc. São 
enun ci a dos que eco am (…) e re ver be ram 
efe i tos de nos sa his tó ria em nos so dia-a-dia, 
em nos sa re cons tru ção co ti di a na de nos sos 
la ços so ci a is, em nos sa iden ti da de his tó ri ca. 
(…) O que o ca rac te ri za como funda dor (…) 
é que ele cria uma nova tra di ção, ele 
re-sig ni fi ca o que veio antes e ins ti tui aí uma 
me mó ria ou tra. (…) Cria tra di ção de 
sen ti dos pro je tan - do-se para fren te e para 
trás, tra zen do o novo para o efe i to do per 
ma nen te. Insta la-se ir re vo ga vel men te. É 
tal vez esse efe i to que o iden ti fi ca como 
fun da dor: a efi cá cia em pro du zir o efe i to do 
novo que se ar ra i ga no entanto na memória 
permanente (sem limite). Produz desse 
modo o efeito do familiar, do evidente, do 
que só pode ser assim”. 
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Escri to por Co e lho Net to e pu bli ca do em 1897 pela Edi to ra Be vi lac qua & C., 
Amé ri ca foi pro va vel men te o pri me i ro li vro de edu ca ção cí vi ca em pro sa de 
fic ção es cri to por um au tor bra si le i ro. Se guin do um mo de lo que se tor nou 
cé le bre com o es tron do so su ces so de Co ra ção, de Edmon do de Ami cis, Amé ri ca 
não teve a mes ma aco lhi da do ro man ce ita li a no e nem mes mo de ou tros li vros 
bra si le i ros do gê ne ro, como, por exem plo, Atra vés do Brasil. Este ar tigo tem 
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como ob je ti vo dis cu tir al guns dos prin ci pa is tó pi cos do li vro e ana li sar 
as pec tos que per mi tem sua le i tu ra como uma es pé cie de uto pia re pu bli ca na 
para crianças. 
Pa la vras-cha ve: edu ca ção, ci vis mo, na ci o na lis mo, li te ra tu ra in fan to-ju ve nil, 
Co e lho Net to 

Abstract 
Amé ri ca, writ ten by Co e lho Net to and pu blis hed in 1897 by Edi to ra 
Be vi lac qua & C., was pro bably the first ci vic book in pro se fic tion written by 
a Bra zi li an aut hor. Fol lo wing the mo del that be ca me no to ri ous with the 
ex tra or di nary suc cess of He art, by Edmon do de Ami cis, Amé ri ca did not 
achi e ve in Bra zil a com pa ra ble fame with the Ita li an no vel ne it her with ot her 
Bra zi li an ci vic bo oks such as Atra vés do Brasil, for exam ple. This ar ticle 
dis cus ses some of the main topics of the book and analy ses fea tu res that 
ena ble us to read Amé ri ca as a kind of repu bli can uto pia for chil dren. 
Key words: edu ca ti on, ci vism, na ti o na lism, chil dren’s li te ra tu re, Co e lho 
Net to 

Ré su mé 
Écrit par Co e lho Net to et pu blié em 1897 par l’Edi to ra Be vi lac qua & C., 
Amé ri ca est pro ba ble ment le pre mi er li vre d’é du ca ti on ci vi que écrit en pro se 
de fic ti on par un au te ur bré si li en. Dans le sil la ge d’un modè le de ve nu célè bre 
par le succès écla tant de Le livre co e ur d’Edmon do de Ami cis, Amé ri ca n’a pas 
eu le même re ten tis se ment du ro man ita li en, ni d’a il le urs ce lui d’a u tres 
ou vra ges bré si li ens du gen re, com me, par exem ple, Atra vés do Brasil. Cet 
ar ticle dis cu te quel ques-uns des thèmes du livre et analy se des as pects qui 
per met tent de le lire com me une sor te d’u to pie ré pu bli ca i ne adres sée aux 
en fants. 
Mots-clés: édu ca ti on, ci vis me, na ti o na lis me, lit té ra tu re en fan ti ne, Co e lho 
Net to 
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