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Como me apaixonei por livros 

(Joel Rufino dos Santos) 

Nasci em Cascadura, tradicional bairro do Rio de Janeiro. Carroças recolhiam o lixo, 

puxadas por pobres burros tristes. Meu avô, aposentado do DLU (Departamento de 

Limpeza Urbana, o dono das carroças) sentava-se na calçada com outro aposentado, 

chamado Bahia, e sonhava grandezas. Faria uma viagem ao Recife, compraria o terreno ao 

lado, se tornaria sócio do Botafogo...  

Nos colégios em que estudei o primário (hoje 1ª a 5ª série) e o ginásio (de 5ª a 8ª), não 

havia bibliotecas, nem muito menos sala de leitura. Além das salas e dos pátios havia, é 

verdade, uma sala sempre fechada: o quarto-escuro. Lá, o faltoso ficava uma hora defronte 

da sua consciência.  

Não foi, portanto, na escola que me apaixonei por livros. Onde foi? 

Minha avó materna era de origem caeté (ou talvez fulniô ou talvez potiguara, de qualquer 

jeito indígena). Trabalhou toda vida de cozinheira, veio para o Rio trazida por um ricaço 

que não queria ficar sem suas mães-bentas e cozidos. Era uma contadora excepcional de 

histórias, e quando ficou em cadeira-de-rodas, não podendo mais cozinhar, sentávamos à 

sua volta para ouvir “O Soldado Verde”, “O que aconteceu com Malasartes”, “O dia em 

que Lampião entrou em Cajazeiras”.  

Primeiro, portanto, fui seduzido por histórias. 

Minha família era de religião batista. Pai, mãe, irmãos, tios, avós – todos. Os batistas eram 

de uma religiosidade singela, discreta e puritana (portanto, algo hipócrita). Aí pelos oito 

anos tive uma comoção ao descobrir que o pai do pastor auxiliar não usava meias; me 

pareceu uma pecado sem remissão.  

Eu me alfabetizei na Bíblia, depois de aprender a juntar sílabas numa cartilha qualquer. 

Quer dizer, o que estava na cartilha eram signos; no livro sagrado, textos. Textos fabulosos, 

fábulas, histórias. Pessoas como minha avó — com sua memória e seu talento de narrar — 

haviam escrito aquilo. Podia abrir em qualquer página e viajar. (A técnica “abrir em 

qualquer página”, na minha família, serviu também para dar nome aos filhos. Abria-se e 

com o dedo se procurava o primeiro nome. Meus irmãos se chamam Samuel, Ebenezer, 

Giré (Sic). Eu seria Isaq, mas minha avó, na última hora, fez um apelo por Joel.) 
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Minha mãe esperava que lendo muito a Bíblia eu me tornasse um bom cristão como ela. 

Não me tornei. O sagrado, no meu caso, perdeu para o literário. 

Mergulhado desde menino na Palavra de Deus, fui seduzido pela primeira e abandonei o 

segundo. Não lembro com alegria esse fracasso da minha mãe. 

Mas devo contar que, naquele tempo, todo ambiente das igrejas (a minha era a batista de 

Tomás Coelho) era literário. Se recitava poesia (a fama dos declamadores, como, por 

exemplo, minha irmã, corria a cidade), se montavam peças, toda manhã de domingo as 

missionárias (com sotaque do meio-oeste americano) contavam histórias para crianças, e, 

enfim, havia sensacionais concursos de versículos (quem sabia mais?) , etc. 

Um outro tipo de literatura, antagônica à Bíblia, começou, porém, a agir sobre mim. 

As histórias em quadrinhos, como se sabe, surgiram na imprensa americana em fins do 

século passado. Logo chegaram ao Brasil, mas proliferaram, de fato, após a Segunda 

Guerra. Surgem as bancas de jornal, fascinantes, oferecendo “gibis a mancheias” (e não 

livros, como queria Rui Barbosa): Capitão Marvel, Flash Gordon, Brucutu, Ferdinando, 

Capitão América, Tocha Humana, Nioba, a Rainha da Selva... Meu preferido era o Príncipe 

Submarino, com suas orelhas de peixe. 

Minha mãe proibia. Queixava-se das mesmas coisas que muitos pais de hoje com relação à 

televisão: estimula a violência, o sexo precoce, a superficialidade, o banditismo... Essa 

proibição foi o segundo fracasso de minha mãe: o gibi ganhou mais um gozo para mim, o 

do proibido. Eu sonhava ganhar meu primeiro salário na vida para arrematar inteira uma 

banca de gibi.  

Estou aqui tentando mostrar como me apaixonei por livros, especialmente os de ficção. 

Falei de minha avó, da Bíblia e das histórias em quadrinhos. Ainda falta uma “causa”, que 

deixei por último. Veio na adolescência, quando as outras três já tinham agido. 

Eu entrei no ginásio aos 13 anos. Os donos eram metodistas (a força do protestantismo na 

minha formação) e praticavam uma pedagogia severa e bondosa. No segundo ano 

começava o latim. Na primeira aula, professor Matta, rechonchudinho e careca, se dirigiu 

ao quadro e escreveu o primeiro parágrafo do De Belo Galico, só depois de apresentar o 

autor — general de antes de Cristo que fundou o império romano, Julius Caesar — 

começou a traduzir. Não sei por que comecei a me sentir diante de um espelho. Numa 

língua desconhecida, há dois mil anos atrás, do outro lado do oceano, um general escrevera 
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algo que eu podia ler, se quisesse. Quem era eu? Um menino pobre, filho de seu Antônio, 

apanhador de caranguejo nos mangues de Olinda, e dona Felícia, favelada de Casa 

Amarela. Quem era ele? Julius Caesar. 

Se eu quisesse aprender latim e estava em mim querer, Julius Caesar teria escrito o De Belo 

Galico para mim. Ao descobrir isso, na aula inaugural do velho professor Matta, senti uma 

alegria íntima e feroz. Perdoei a meu amigo Julius Caesar todos os crimes que mais tarde 

estudei na faculdade. 

Dos fatores que me tornaram um leitor incurável, este último é o mais difícil de explicar. É 

bom, porém, que não se explique completamente tudo. 

 

Disponível em: http://www.leiabrasil.org.br/old/material_apoio/apaixonei_livros.htm 
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