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Um grupo de estudantes universitárias, moradoras da Baixada Fluminense, periferia 
do Rio de Janeiro, ao se prepararem para desenvolver rodas de leitura com as 
crianças e adolescentes, que vivem ao redor do Centro de Atividades Comunitárias 
de São João de Meriti – CAC, buscando tornar a leitura uma realidade presente no 
local, começam a produzir textos que compartilham entre si com prazer. A leitura e 
a escrita começam a ter outros objetivos, outros significados para estas estudantes. 
A competência escritora vai se ampliando a partir da escrita de relatos, 
especialmente sobre si mesmas. O compartilhar dos textos parece ter um papel 
importante nesse processo de motivação e valorização do escrever. Este estudo é 
feito através de um projeto de iniciação à docência do Instituto de Aplicação da 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro –UERJ, no qual participam seis 
estudantes universitárias que dirigem rodas de leitura, numa biblioteca 
comunitária, em uma comunidade que tem pouquíssimo acesso aos bens culturais 
produzidos e acumulados pela humanidade, entre eles o acesso a livros e, 
conseqüentemente, ao desenvolvimento da competência leitora. O estudo tem 
como objetivo investigar a relação das estudantes universitárias com a leitura e a 
escrita, assim como o processo desenvolvido pelas crianças participantes das rodas 
de leitura nesta relação. Gostam de escrever e de ler? O que escrevem? O que 
lêem? Como se constituem leitoras e produtoras de textos? Que textos favorecem 
desenvolver o escritor? Que tipo de envolvimento estabelecem com as rodas de 
leitura? Que repercussões causa na leitura das crianças a constante participação 
nas rodas de leitura? Como fundamentação teórica são utilizadas as pesquisas 
sobre leitura significativa de SMITH (1989), narrativa de BRUNER (1998), do relato 
enquanto instrumento científico de CIFALI (2001), do papel da experiência 
significativa de DEWEY (1974) e do conceito de zona de desenvolvimento proximal 
de VYGOTSKY (1989).  
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Este texto pretende apresentar a experiência de um grupo de estudantes 
universitárias, moradoras da Baixada Fluminense, periferia do Rio de Janeiro, que 
desenvolvem rodas de leitura com crianças e adolescentes que vivem ao redor do 
Centro de Atividades Comunitárias de São João de Meriti - CAC, buscando tornar a 
leitura uma realidade presente no local. Durante o processo a leitura e a escrita 
começam a ter outros objetivos, outros significados para estas estudantes. A 
competência escritora vai se ampliando a partir da escrita de relatos, especialmente 
sobre si mesmo. O compartilhar dos textos parece ter um papel importante nesse 
processo de motivação e valorização do escrever.  
Este estudo é feito através de um projeto de iniciação à docência do Instituto de 



Aplicação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro -UERJ, no qual participam 
seis estudantes universitárias que dirigem rodas de leitura, numa biblioteca 
comunitária, em uma comunidade que tem pouquíssimo acesso aos bens culturais 
produzidos e acumulados pela humanidade, entre eles o acesso a livros e, 
conseqüentemente, ao desenvolvimento da competência leitora. O estudo tem 
como objetivo investigar a relação das estudantes universitárias com a leitura e a 
escrita, assim como o processo desenvolvido pelas crianças participantes das rodas 
de leitura nesta relação.  
Gostam de escrever e de ler? O que escrevem? O que lêem? Como se constituem 
leitoras e produtoras de textos? Que textos favorecem desenvolver o escritor? Que 
tipo de envolvimento estabelecem com as rodas de leitura? Que repercussões causa 
na leitura das crianças a constante participação nas rodas de leitura? Como 
fundamentação teórica são utilizadas as pesquisas sobre narrativa de BRUNER, 
(1998), do relato enquanto instrumento científico de CIFALI, (2001), do e do 
conceito de zona de desenvolvimento proximal de VYGOTSKY (1989). O projeto de 
Iniciação à Docência está completando um ano e meio e aqui apresentamos 
algumas considerações iniciais sobre  este processo. 

O Centro de Atividades Comunitárias (CAC), localizado no município de São João de 
Meriti no Estado do Rio de Janeiro, foi fundado em 1987 pelo movimento popular e 
tem como um dos objetivos, na área da educação, desenvolver um trabalho com os 
alunos que subsidie um processo alternativo de formação com os professores, 
especialmente àqueles que atuam nas classes populares. 

Em 1989, o CAC implantou uma escola para crianças e um programa alternativo de 
formação para professores. Nos primeiros anos a escola trabalhava apenas com a 
Educação Infantil. Desde a implantação, o trabalho pedagógico vem sendo 
desenvolvido considerando a importância da interação entre os sujeitos e desses 
com os diferentes objetos de conhecimento. 

Em função das poucas possibilidades da comunidade local ter acesso aos livros, 
surgiu da equipe de Educação do CAC a idéia de construir um Centro de Promoção 
da Leitura e da Pesquisa - CPLP, um projeto muito audacioso para a realidade na 
qual se apresentava. Previa-se a construção de uma biblioteca com acervo 
diversificado de livros que atendesse à comunidade e aos professores, 
desenvolvendo uma programação variada de atividades. A proposta visava 
redimensionar o efeito multiplicador da formação de leitores, ampliando a 
experiência de intervenção com os alunos da escola à experiência de intervenção 
na comunidade. 

Em 1995, o CAC conseguiu apoio financeiro da Fundação W.K. Kelloggs para a 
implantação do projeto do CPLP. 

Desde a sua implantação, o CPLP vem desenvolvendo um programa de ações, com 
crianças, adolescentes, adultos, estudantes de magistério e professores da região, 
que envolve rodas de leituras, debates, grupos de estudos, cursos, orientação de 
pesquisas, eventos literários e empréstimos de livros. 

Durante esse processo é visível o avanço, enquanto leitoras, nas crianças que 
participam da escola do CAC e/ou do CPLP. Destaca-se também o crescimento da 
qualidade da intervenção pedagógica da equipe de profissionais que atuam na 
instituição e de outros professores que participam de suas ações. 

 O Projeto "Roda de Leitura: Constituindo uma Comunidade de Leitores na Baixada 
Fluminense" é um projeto de Iniciação à Docência do Instituto de Aplicação da 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro -CAp/UERJ, em parceria com o Centro de 



Atividades Comunitárias de São João de Meriti (CAC),  desenvolvido no CPLP. Tem 
como objetivo: ampliar  as atividades   de leitura visando favorecer a  melhoria  da  
competência de intervenção  no processo de aprendizagem da língua escrita dos 
moradores do bairro, em especial as crianças e adolescentes, através de rodas de 
leituras que contribuam com a construção de um contexto de letramento, assim 
como, subsidiar a formação das estudantes universitárias envolvidas no processo, 
através da reflexão teórica articulada à ação prática. 

O projeto conta com a orientação de uma professora da universidade, com 5 alunas 
e uma professora voluntária da comunidade local. É desenvolvido prioritariamente 
no CPLP, onde há uma biblioteca, em um espaço agradável, confortável e atraente 
para o leitor. O acervo é disponibilizado para empréstimos tanto para as crianças 
como para professores que freqüentam o CAC. Esse acervo é constituído pelos 
livros  da literatura infantil, enciclopédias, livros de informação científica, revistas e 
os técnicos destinados à formação do professor. 

O projeto mantém um grupo de estudos, que se reúne  regulamente, dirigido pela 
orientadora, onde é feito o planejamento das rodas de leitura com as crianças e 
debatido aspectos teóricos com base nos elementos que são trazidos da prática.  

As rodas de leitura acontecem todas as quintas-feiras, em dois turnos e dois 
horários: um voltado para os alunos da escola do CAC e outro para os não alunos 
do CAC. 

Durante as rodas com as crianças, uma estudante dirige a leitura e outra faz 
anotações para o relatório que é feito após cada encontro.  

A interação dos participantes é constante, argumentam, criticam, elogiam e 
debatem sobre as leituras, fazendo questão de levar para suas casas os livros 
clássicos de contos infantis, demonstrando o prazer da leitura aos seus familiares e 
vizinhos e compartilhando esta prática com cada um ao seu redor. 

Em uma comunidade, onde pouquíssimos atos de leitores são presenciados, as 
rodas de leitura  favorecem o avanço da zona de desenvolvimento real à zona de 
desenvolvimento potencial, a mediação estabelecida pelas estudantes universitárias 
que assumem o papel de ledoras vai atuar neste processo. 

Vygotsky (1989:97) define  zona de desenvolvimento proximal como: 

  

"[...] a zona de desenvolvimento proximal. Ela é a distância entre o nível de 
desenvolvimento real, que se costuma determinar através da solução independente 
de problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, determinado através da 
solução de problemas sob a orientação de um adulto ou em colaboração com 
companheiros mais capazes." (p.32) 

  

É neste espaço, nesta distância que a intervenção de um mediador é importante, 
pois são áreas em que se age sobre o que o sujeito está próximo de aprender e que 
com ajuda conseguirá realizar. 

A atuação das estudantes universitárias que dirigem as rodas de leitura, as 
"ledoras", criam a oportunidade para as crianças terem modelos de referência, ao 



interagirem com usuários da leitura, que lêem para elas ouvirem, que fazem 
anotações, utilizando a escrita como forma de registro. As crianças imitam, mas 
não apenas copiam, fazem uma reinterpretação do que observam. Numa 
perspectiva vygostskyana, imitar "não é mera cópia de modelo, mas reconstrução 
individual daquilo que é observado nos outros" (Oliveira, 1995:63). 

Neste sentido, as estudantes que conduzem as rodas, tornam-se alvo de 
observações e de imitação: 

  

"Na roda de leitura da comunidade, no horário da tarde, destaca-se uma 
participante chamada Tamires, pois ela interage constantemente com as ledoras, 
questionando, elogiando e até criticando os livros lidos na roda. Nesse mês, 
percebemos um fato inusitado, a mesma estava indo para as rodas acompanhada 
de um caderno e lápis, o que estranhamos, pois não solicitamos nenhum material 
didático. Passamos a observar para ver o que ela iria fazer com material levado. 
Notamos que no decorrer da leitura Tamires parava e anotava, o que se repetiu por 
algumas rodas, não nos contemos e questionamos o que tanto ela anotava. Ela nos 
respondeu que anotava os nomes dos livros que gostava e nome dos autores, 
depois fazia um breve resumo do que foi lido para não esquecer e poder contar 
para os outros o que havia escutado. Tamires estava reproduzindo o que se 
habituou a ver nas rodas, enquanto uma estudante universitária lê o livro, as 
outras observam e anotam todas as informações e acontecimentos ocorridos 
durante a atividade." (Trecho de relatório - maio/09) 

  

  

É interessante observar como a criança Tamires vai imitando as posturas, gestos, 
atitudes de quem dirige as rodas, isso acontece porque ao participar desse 
processo mediado pelas ledoras, ela interage e reconstrói o que observa. 

É também na interação com as crianças e entre si, enquanto organizadoras desse 
processo, que as estudantes universitárias vão refletindo e transformando as suas 
práticas de leitura e escrita. As próprias crianças fazem com que elas reavaliem e 
reconstruam as suas relações com os livros e a produção escrita. 

Ao entrar no projeto do CAC fiquei encantado com a quantidade de livros técnicos e 
literatura infantil, a princípio  pensei na leitura em função de me auxiliar com os 
trabalhos da faculdade posteriormente.  

Deparei-me com livros contados na minha infância pela minha mãe. Na mesma 
hora levei para ler a minha filha um deles "Margarida friorenta"que não lembro o 
autor. Ela me pediu para ler diversas vezes naquele dia e naquela semana. Quando 
falei com a minha mãe do livro ela riu e minha filha ficou imitando a flor dizendo 
"mãe é frioooooo".  

Posso afirmar que voltei a ler por prazer no CAC, onde estou tendo acesso a 
diversos clássicos literários, que antes tinha sido inibido em relação à falta de 
incentivo ou acesso a este acervo que é diversificado e inefável. (Relato da 
estudante universitária Ariane) 



Em outra pesquisa  (Rosa, 2002) sobre a instituição é mencionada a  possibilidade 
de compreender o trabalho com a leitura sob uma nova perspectiva  que aponta a 
importância do reencontro, ou do encontro, com a literatura infantil como 
provocador da vontade de ler dos professores  para os alunos. Nos depoimentos de 
alguns professores isso permitiu recuperar um fio perdido 

 No depoimento de Ariane  é dito que o prazer de ler é recuperado no CAC, ao ter 
contato com os livros e trazer à memória lembranças das leituras ouvidas na 
infância. 

nas suas histórias de 
leitores. 

Em outros casos é na condição de professora e, em grande parte, ao mesmo tempo 
em que os alunos que  é descoberto o prazer da literatura infantil.(Rosa, 2002).  

Embora o trabalho no CPLP não seja realizado apenas com alunos da escola do CAC 
, o mesmo envolvimento ocorre na trajetória do contato com as crianças da 
comunidade que não estudam na instituição. A diferença entre as crianças é que as 
alunas do CAC têm uma relação com a leitura já consolidada pelo trabalho do 
professor e as de fora não têm este investimento nas escolas onde estudam.  É na 
preparação das  rodas e no contato com elas que as estudantes universitárias vão 
ou estabelecendo uma relação diferenciada com a leitura, que antes não havia, ou 
revendo esta relação: a leitura por prazer. 

  

"Sou uma menina que nasceu em um lar totalmente desestruturado, filha de mãe 
solteira; apesar de morar com minha mãe posso dizer que fui criada pela minha 
avó até os sete anos.  

Enquanto minha avó era viva, lembro que ela me contava muitas histórias; nenhum 
clássico famosa, mas da realidade da vida dela: como ela tinha que fazer para lavar 
roupa, quando não havia água encanada; como era o lugar onde eu moro quando 
ela veio para o Rio e tantas outras. Sempre gostei dos relatos das experiências dos 
mais velhos, através desses relatos vivemos comédias, dramas, romances e etc... 

Na minha casa não havia muitos livros, pelo que eu me lembro só tinha os livros 
didáticos que eu ganhava na escola.  

Optei por fazer Matemática, na faculdade, justamente para fugir da leitura, pois 
não gostava muito de ler, mas, quebrei a cara pois tive que ler muito, pois foi 
preciso me tornar autodidata, desta forma não tive como fugir, mesmo sem gostar 
tive que ler. Senão só Deus sabe quando eu terminaria a faculdade. 

Mas a minha relação com a leitura, vem um pouquinho antes da minha faculdade, 
quando eu entrei para a igreja evangélica descobri a necessidade da leitura, pois 
precisava ler a bíblia para conhecer mais o Deus que eu estava servindo.Tinha 
muita curiosidade de desvendar todos os segredos que estão registrados na bíblia, 
mas sempre achei a leitura chata, começava bem a leitura, mas depois de algumas 
páginas começava a não entender mais nada e parava. Tinha mais prazer, na 
bíblia, em ler as histórias que eu já conhecia.  

Antigamente eu ia à biblioteca apenas para pesquisar trabalhos escolares, quase 
não me chamava atenção a literatura, hoje fico perdidinha na biblioteca do CAC 
com tantos livros, tantas versões, ainda mais agora que chegaram muitos livros 
novos que ganhamos no I concurso Pontos de Leitura: 2008 Homenagem a 



Machado de Assis, do Ministério da Cultura, não sei nem por onde começar a ler, 
tenho vontade de ler tudo. Não digo que passei a gostar de ler, estamos ainda 
numa fase de namoro a leitura e eu. Cada dia que passa, mais me encanto com 
esse fantástico mundo (da leitura). Hoje posso afirmar que não leio apenas por 
necessidade ou curiosidade, leio por prazer, leio para poder passar para as crianças 
da minha comunidade, em especial o meu irmão, uma realidade diferente da que 
vivemos. Posso dizer que depois de dezenove anos, voltei ao CAC para reaprender 
a ler ou ler por prazer, pois na Educação Infantil estudei lá por dois anos." (Relato 
da estudante universitária Bárbara) 

  

É através do envolvimento com as rodas de leitura e da necessidade de registrar o 
processo que as narrativas vão sendo escritas. Escrever é um processo árduo para 
o grupo, mas a prática da escrita de relatos parece abrir a porta para que a 
produção textual se inicie.  

As primeiras escritas realizadas pelo grupo de estudantes universitárias foram 
sobre si.  Relatar a história de vida, a relação com a escola, com a leitura foram 
textos escritos individualmente e trazidos para ser compartilhados em leitura com a 
equipe. Esta escrita que vai narrando os acontecimentos, que está muito próxima 
da experiência do cotidiano, tem possibilitado muito a fluência do texto produzido 
por estas estudantes, que embora tenham chegado à universidade não exercitaram 
a prática de produzir textos. 

O relato, embora ainda considerado pouco científico, vem ocupando um papel de 
destaque no processo de apropriação do ato escritor.  Como aponta Cifali (1998) 
narrar é visto ainda como a forma como pessoas sem bagagem teórica dão 
testemunho do que lhes sucedeu.  Seria apenas a matéria bruta da experiência, 
talvez apenas descrição. " Fala-se muito de identidade profissional; que o relato - 
condição da memória - contribui para sua construção, isto raramente é evocado." 
(Cifali, 1998:113). 

Para escrever um relato é preciso selecionar o que será contado. Como eleger algo 
a contar? O que na história vivida é elegível para ser narrado? O que é preciso 
compreender narrando? O que escolho para escrever e para tornar público? Que 
critérios utilizo para selecionar o que contar?  

Bruner (2001)  ao investigar a narrativa como um modo de pensamento e como 
veículo de produção de significado, alerta para a importância desta na coesão da  
cultura tanto quanto o é na estruturação do indivíduo. Entretanto, o modo de 
pensamento valorizado pela ciência é o lógico-científico.   

  

"Há uma insensibilidade na lógica: vai-se até onde as nossas premissas e 
conclusões e observações nos levam, deixando-se de lado alguns enganos a que 
até mesmo os lógicos estão propensos. Os cientistas, talvez por acreditarem em 
histórias familiares para preencher as lacunas do seu conhecimento, têm maior 
dificuldade na prática. Mas sua salvação é eliminar as histórias quando estas podem 
ser substituídas por causas." (Bruner, 1998:49). 

  

  



É no compartilhar dos relatos produzidos que o trabalho vai se configurando e a 
segurança e prazer no escrever vão se revelando. Ter  objetivos claros e 
destinatários para compartilhar os textos, no processo transformam a produção 
escrita, que cada vez mais vai adquirindo coerência em busca  de uma competência 
maior. É neste processo que, inclusive, este texto, aqui produzido, está sendo 
colocado. Um texto que tenta relatar um projeto, mas, que ao mesmo tempo, é 
registro de um processo de aprendizes do escrever. E para concluir ficam dois 
trechos de relatos de estudantes universitárias, ledoras, participantes do grupo, 
como fruto da vontade de compartilhar processos.   

  

" Um  fato ocorrido, durante os empréstimos de livros para as crianças da biblioteca 
do CAC, foi quando uma das crianças que participa assiduamente da roda de 
leitura, ao solicitar um livro, referiu-se aos  autores da obra. O que tornou esse fato 
incomum foi o conhecimento adquirido pela criança, considerando que em regra, as 
crianças conhecem o título de alguns  clássicos infantis, porém conhecer o autor, é 
característica de pessoas que tem conhecimento literário e consequentemente tem 
preferência por determinados autores. Isso nos reporta a nossa própria história 
como leitores, cuja infância não foi muito diferente da infância dessas crianças que 
participam desse trabalho. A diferença é que não tivemos a oportunidade de poder 
contar com um acervo literário como ocorre com as  crianças da comunidade em 
torno do CAC, após a implantação da biblioteca. Apesar do acesso restrito a 
diferentes portadores textuais a minha relação com a leitura e a escrita começou 
antes mesmo de ser matriculada em uma instituição escolar. Aos seis anos de idade 
iniciei meu processo de alfabetização, sendo meus irmãos mais velhos meus 
preceptores. Era tradição da minha família os irmãos mais velhos introduzirem os 
mais novos nas primeiras letras. Não havia muitos livros na minha residência, mas  
jornais, revistas e gibis faziam parte do nosso "acervo literário", se assim posso 
dizer. Esses eram os únicos portadores textuais que podiam ser adquiridos por 
minha família devido a baixa condição financeira. 

No relato de algumas crianças participantes da roda de leitura, podemos perceber 
que a realidade da maioria não é diferente da nossa historia  em relação ao contato 
com  obras da literatura nacional e mundial. Tudo isso nos leva a ter uma empatia  
com as crianças, as quais campartilhamos as leituras em nossa roda, e a entender 
a importância desse acervo diversificado da biblioteca do CAC na formação delas 
como leitoras e escritoras, contribuindo também para seu avanço intelectual." 
(Parte de relato da estudante universitária Soliete) 

  

  

Meu processo de constituição como leitora se deu de forma tardia. Não possuía o 
hábito de ler durante minha infância, nem de forma espontânea e, muito menos, a 
escola me incentivou, já que, por todas aquelas onde passei, tanto a nível 
fundamental como a nível médio, a leitura era uma atividade rara. Somente me 
lembro de um professor de Português ter me pedido para ler uns dois livros, porém 
eram leituras para utilizarmos em alguma avaliação. 

Penso que para nos tornamos leitores competentes e, consequentemente, saber 
escrever de forma correta e com certa coesão, o hábito de leitura deve ser 
introduzido desde a infância e de forma descompromissada. Por isso, na minha 
época de estudante de ensino fundamental e médio não via sentido no que lia, já 
que era sempre por obrigação. Porém, apesar disso, sempre gostei de ler jornais e 



revistas. Meu hábito de leitura veio com a época do vestibular, pois a partir de 
então, meus professores do prévestibular sempre diziam que, se quiséssemos 
passar nos exames tínhamos que ler muito, que nosso bom desempenho em todas 
as disciplinas dependeria da interpretação do que estávamos lendo. Nessa época, 
inscrevi-me em uma biblioteca municipal de São João de Meriti, onde moro. Depois 
que me tornei sócia desta biblioteca, comecei a ler, desde autores de que não 
gostava sem ao menos conhecer, como Machado de Assis, até Érico Veríssimo, José 
de Alencar (esse eu li quase todas as obras dele) e até obras de autores 
estrangeiros. Comecei a descobrir nesse momento como é prazeroso ler um bom 
livro.  

Com minha entrada na faculdade e posteriormente trabalhando fora, passei a ficar 
um pouco sem tempo para ler por prazer, me dedicando mais aos textos que tinha 
que ler para as aulas. Mas, isso também não me impediu de ler alguns livros de 
Paulo Freire, um autor que eu admiro muito. Os jornais e revistas continuei a ler, 
porém, com a tecnologia, lia muito mais na internet do que o escrito. 

Porém, o hábito da leitura e sua importância ficou mais forte quando me tornei 
bolsista de Iniciação à Docência no projeto Rodas de Leitura, do CAC. Passei a 
conhecer muitos autores, tanto das obras de formação profissional, de literatura 
brasileira e universal e claro da literatura infantil, seja brasileira, como Ruth Rocha, 
Ziraldo e Maria Clara Machado, seja da literatura universal, como Charles Perrault, 
Hans Christian Andersen, Irmãos Grimm e Shakespeare. Pude então retornar à 
minha infância, ter a oportunidade de ler o que não pude e entender como é 
importante que as crianças aprendam a apreciar uma boa leitura, e não só isso, vi 
a importância do educador ter esse hábito, pois não pode existir professor que não 
goste de ler. Para que a criança goste de ler e veja sentido nisso, ela precisa de um 
exemplo, e dentro da sala de aula cabe ao professor ser esse exemplo, já que ele é 
o mediador no processo de aprendizagem. (Parte do relato da estudante 
universitária Renata) 
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