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Como ensinar seus pais  
a gostarem de livros  
para crianças

Neste livro, um narrador-criança se coloca ao lado do leitor e, com 
ilustrações e texto repletos de humor e de segundas intenções, 
apresenta um conjunto de situações que costumam preocupar 
alguns adultos na hora de escolher um título infantil. Como 
contraponto, são expostos argumentos realistas e divertidos que 
rebatem ou esclarecem as suposições lançadas sobre temas 
adequados ou não à literatura para crianças. 

As questões problematizadas são as mesmas que inquietaram os avós 
dos atuais leitores: é necessário mascarar a realidade na literatura, se 
ela está presente no cotidiano de cada leitor? Por que um livro infantil 
não pode contar alguma coisa muito triste, complicada, perturbadora, 
fantástica ou completamente sem sentido?

Como ensinar seus pais a gostarem de livros para crianças traz algumas 
respostas e abre possibilidades para formular novas perguntas sobre a 
relação entre livros e leitores, dentro e fora das famílias.
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Alain Serres nasceu em 1956, em 
Biarritz, França, e foi professor de 
crianças por treze anos. Além de autor 
de mais de oitenta livros infantis, 
Serres também é poeta e fundador 
da Rue Du Monde, editora criada em 
1996 e que publica exclusivamente 
livros para crianças e jovens leitores.

Bruno Heitz nasceu em 1957 e é autor 
e ilustrador de livros para crianças e 
adultos. Artista de talentos múltiplos, ele 
vê a vida com um olhar cômico e original.

Do que trata o livro leitura, fantasia  
e realidade, família, livros, criança. 

Gênero narrativa ilustrada. 
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