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Resumo 

Neste texto,  narro dois momentos de leitura de literatura infantil que tive com meus dois 

filhos, de modo a  destacar a importância do papel da família na formação do leitor. 
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 Desde criança fiquei fascinada por histórias e livros. Isto porque, mesmo de família 

pobre, tive o privilégio de ser a oitava filha de um  casal de nove filhos e, por ser dos mais 

novos, ouvia, como a maioria das pessoas daquela época, em amáveis momentos de “contação 

de causos”, histórias das mais diversas origens e motivações, narradas principalmente por 

uma de minhas irmãs, que as ouvira de nossa mãe, que as ouvira de nossa avó, que as ouvira 

de nossa bisavó... E, também, dentre os poucos presentes que ganhei, muitos terem sido 

livros. Mais tarde, expandidos pelas leituras que fazia na biblioteca pública municipal da 

cidade onde morava. 

 A paixão por livros foi tanta, fomentada exclusivamente pela ação de minha família, 

que me formei em Letras e defendi tese de doutorado sobre literatura infantil. E como mãe de 

Eduardo, de 11 anos e Enzo, de 5, faço questão de que eles tenham o que eu tive, embora a 

“vida moderna” e as opções que fiz em minha profissão não permitam tantas horas de 

intimidade no lar. 

 Neste texto, gostaria de narrar dois momentos de leitura que tive com meus dois filhos, 

pois a cada dia acredito mais na importância do papel da leitura e da literatura na vida do ser 

humano e na necessidade de a família iniciar e incentivar o acesso aos livros nas crianças, 

muito embora saiba da falta dessa consciência na maioria dos lares brasileiros, por razões que 

não cabem aqui discutir. 
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 No aniversário de três anos de Eduardo, preparei uma festa e convidei toda a família e 

alguns amigos. A festa foi em minha casa e entre bolos, brigadeiros e refrigerantes iam 

chegando os presentes que eram abertos, usados, quebrados ali mesmo por todas as crianças 

que participavam da festa. 

 Em meio à algazarra das crianças, eu conversava com a mãe de um menino de 7 anos, 

que estava na festa. Sabendo de minha profissão e do quanto eu incentivava e buscava formar 

meu filho um leitor, a mãe reclamava que seu filho não se interessava por livros, nem 

tampouco pela leitura. 

 Nesse momento, chegou um presente que, como todos os outros, foi aberto. Tratava-se 

de uma coleção de livros. Eram textos clássicos da literatura infantil. Meu filho passou a 

mexer nos livros. Todas as crianças largaram os carrinhos, robôs, soldados, tambores, 

baldinhos, dentre tantos outros brinquedos (ou pedaços deles) que circulavam pela festa e 

passaram a também mexer nos livros, inclusive o filho daquela mãe que conversava comigo. 

 Nunca se viu uma festa tão quieta. Todas as crianças, sem exceção, sentaram-se em 

mesinhas, no chão, juntas, sozinhas e... leram. Daquela cena nunca me esqueci, pois ela 

provava para mim e para todos que criança não lê ou não gosta de ler se não for dado a ela, 

livros. Que criança não lê ou não gosta de ler se o livro for inacessível ou sagrado. Que 

criança  lê e gosta de ler livros “feitos para morar”. 

 Por ser meu segundo filho, Enzo, hoje com 4 anos, tem tido uma educação mais 

“tranquila” de minha parte. Talvez por ter nascido no último ano de meu doutorado, por eu 

morar à época de meu retorno ao trabalho a 200 km do serviço e ter que viajar para isso, 

talvez por eu ter amadurecido bastante como mãe, passei a não exigir tanta perfeição de meu 

bebê e, embora eu  tenha contado histórias, lido livros, exigi menos dele do que exigi de 

Eduardo. No entanto, Enzo gosta tanto de histórias e de livros quanto seu irmão. 

 Ano passado, todas as noites passei a ler Reinações de Narizinho para os dois. Lia um 

ou dois capítulos, no máximo, pois minha voz não aguentava mais do que isso. Ambos 

esperavam ansiosos a continuidade da história na noite seguinte, embora tentassem 

argumentar para que eu continuasse a leitura naquele mesmo momento. 

 Enquanto eu lia, Eduardo ficava ao meu lado com os olhos brilhando e sorriso no 

rosto. Ele se maravilhava por aquele mundo e por aquele autor, de quem fiz questão de realçar 

traços biográficos, além de dados da história editorial do livro antes de começar a ler. Enzo 

ficava por ali, só ouvindo. De vez em quando chegava perto para olhar o que eu estava lendo, 

fazia comentários sobre trechos da história, mas a maior parte do tempo ficava como se 

estivesse distraído, mexendo em outras coisas que estavam pelo seu quarto. 



 Um dia, com a voz cansada pela leitura, interrompi e disse que continuaria no outro 

dia. Eduardo pediu para ele mesmo continuar a ler e o fez. Leu um capítulo e viu que 

realmente cansava. Estendeu o livro para mim e pediu que eu continuasse. Argumentei que 

não tinha mais jeito, pois minha voz estava muito cansada e garanti que continuaria no dia 

seguinte. Enzo, que estava de costas, virou-se para nós e disse: “Deixa eu ler!?”. Em coro, e 

sem nenhuma sensibilidade, eu e Eduardo dissemos: “VOCÊ NÃO SABE LER!”.  

 Enzo não disse nada. Eduardo aceitou que eu continuasse a leitura no dia seguinte e 

fomos dormir. Naquela noite, ambos pediram para dormir no quarto comigo. Deixei. Meu 

filho Enzo rolava de um lado para o outro, sem conseguir dormir. De repente, sentou-se na 

cama e disse: “Mãe, amanhã você põe uniforme em mim?” . Eu perguntei: “Para que, meu 

filho?”. “Pra eu ir pra escola” – disse Enzo, que ainda não estudava. Querendo entender a 

pergunta, indaguei: “Pra quê?”. “Pra eu aprender a ler!!!” – disse meu pequeno anjo... 

 Tive que concordar, para que ele se acalmasse e conseguisse dormir. Lógico, após rir 

muito ao pensar o quanto a situação o incomodara e o tipo de raciocínio que tivera e a 

conclusão a que chegara com apenas 3 aninhos. Ele sentiu a necessidade de aprender a ler, 

pois embora não parecesse, aquele mundo que se apresentava para ele, por meio da leitura 

compartilhada que eu realizava para meus dois filhos, era atraente, instigante, maravilhoso e 

ele também queria participar com certa autonomia daquela experiência única que a leitura de 

literatura infantil lhe propiciava. 

 Muitas outras histórias eu poderia contar que aconteceram comigo, com meus filhos, e 

até com meus alunos, porém considerei interessante e necessário me ater a estas, pois elas 

apontam para a importância da família na constituição do leitor e, também, para que o que 

pode parecer ingenuidade intelectual de minha parte relativamente à minha paixão pela 

literatura e crença em seu poder formador, não é. Tenho certeza e busco fazer disso meu 

modo de vida, dos meus filhos e dos meus alunos: a alimentação da necessidade humana de 

fantasia e de conhecimento simbólico da realidade garantida por tantos meios audiovisuais 

não consegue suprir o que “[...] só a literatura com seus meios específicos nos pode dar” 

(CALVINO, 1998), por isso a família precisa cumprir seu papel e contribuir para que a 

concorrência desleal que se estabelece com os livros (ou outros suportes literários da 

modernidade) não supere ou substitua o espaço que é deles e só a eles compete. 
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