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Na Baixada Fluminense, uma professora que não está atuando no magistério, 
moradora da região, incorpora–se ao projeto de Iniciação à Docência da 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro – Rodas de Leitura: Constituindo uma 
Comunidade de Leitores na Baixada Fluminense – que é desenvolvido no Centro de 
Atividades Comunitárias de São João de Meriti – CAC, uma instituição filantrópica 
que é fundada pelo movimento popular em 1987 com o objetivo de refletir sobre a 
qualidade dos serviços públicos. O CAC mantém uma escola, um programa de 
formação de professores e um Centro de Promoção de Leitura e Pesquisa. O 
trabalho trata do olhar e das relações estabelecidas dessa professora com o grupo, 
com a instituição e principalmente com o trabalho de rodas de leitura com as 
crianças da comunidade, realizado voluntariamente. No processo da organização 
das leituras para as crianças, ela vai refazendo as suas leituras dos livros e da 
realidade em que vive. Reflete sobre a sua formação profissional, sua trajetória de 
vida, suas leituras e sobre a realidade da formação de leitores nas escolas do bairro 
onde ela vive. É utilizado como referencial teórico os estudos de NÓVOA (1991) 
sobre as trajetórias de professores, VYGOTSKY (1989) sobre a zona de 
desenvolvimento proximal, FERREIRO sobre a cultura da leitura (1989) e de 
BRUNER (1998) sobre a narrativa. 
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 Na Baixada Fluminense, uma professora que não está atuando no magistério, 
moradora da região, incorpora-se ao projeto de Iniciação à Docência da 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro - Rodas de Leitura: Constituindo uma 
Comunidade de Leitores na Baixada Fluminense - , que é desenvolvido no Centro 
de Atividades Comunitárias de São João de Meriti - CAC, uma instituição filantrópica 
fundada pelo movimento popular em 1987, com o objetivo de refletir sobre a 
qualidade dos serviços públicos. O CAC mantém uma escola, um programa de 
formação de professores e um Centro de Promoção de Leitura e Pesquisa. O 
trabalho trata do olhar e das relações estabelecidas dessa professora com o grupo, 
com a instituição e principalmente com o trabalho de rodas de leitura com as 
crianças da comunidade, realizado voluntariamente. No processo da organização 
das leituras para as crianças, ela vai refazendo as suas leituras dos livros e da 
realidade em que vive. Reflete sobre a sua formação profissional, sua trajetória de 
vida, suas leituras, e sobre a realidade da formação de leitores nas escolas do 
bairro onde ela vive. É utilizado como referencial teórico do projeto os estudos 
Vygotsky (1989), Cifali (2001) sobre o papel do relato e de Bruner (1998) sobre a 
narrativa. 

Neste trabalho pretende-se relatar a experiência a partir da perspectiva dessa 
professora que aqui também se apresenta com a autora deste texto. A proposta é 
registrar não só o processo das atividades das rodas de leitura, mas também o 
processo enquanto professora que, depois de tantos anos, começa finalmente a 
escrever.  Como se constitui este processo tão principiante? Fica aqui a minha 
primeira tentativa de produção a ser compartilhada para além do grupo, a minha 
primeira tentativa de escrever um relato não somente sobre a mim. 



Bruner (1998), ao discutir os diferentes modos de pensamento, destaca que as 
histórias, ao contrário dos argumentos, convencem alguém, não de veracidade, 
mas de sua semelhança com a vida, de verossimilhança.  

É com esta intenção que temos escrito relatos e partilhado um processo de nos 
tornarmos aprendizes também do escrever. 

  

Desde 2008, como voluntária, faço parte do projeto Rodas de Leitura - 
Construindo uma comunidade de leitores na Baixada Fluminense -

Como professora no projeto, minha função é tentar levar às pessoas da 
comunidade a consciência de que mesmo fazendo parte de uma camada carente na 
sociedade, elas integram, participam de forma ativa e possuem uma importante 
função social. Através das rodas de leitura, o indivíduo passa a se enxergar como 
ser atuante na sociedade, começando por sua família, trabalho, escola etc. Como 
professora voluntária, minha função é tentar, através das histórias, que a visão de 
mundo dessas pessoas seja ampliada. Com isto, elas tomam consciência de que 
mesmo fazendo parte de uma camada desfavorecida na sociedade, elas integram, 
participam de forma ativa e possuem sua função social. Através das rodas de 
leitura, o indivíduo passa a se enxergar como ser atuante na sociedade, começando 
por sua família, trabalho, escola etc. 

, que 
realiza rodas de leitura e procura formar leitores na Baixada Fluminense. Nesta 
comunidade, a maioria da população é proveniente de classes menos favorecidas, 
não possui acesso e nem tem o costume da leitura. Esta iniciativa pretende 
despertar nos indivíduos desta localidade o interesse pelos livros e formar leitores. 
É nas rodas de leitura que as crianças vão construindo um repertório de 
informações que as colocam circulando no mundo da literatura infantil com maior 
competência para fazer suas escolhas ao conhecerem  títulos, autores, editoras, 
estilos, etc. 

Participar deste projeto é muito gratificante, pois através das rodas de leitura tenho 
a oportunidade de conhecer crianças com as mesmas dificuldades que enfrentei 
quando menina.  

Quando entrei na escola, aos sete anos, não recebia estímulo algum por parte de 
meus pais, que assim como os pais das crianças com as quais trabalho no projeto 
Rodas de Leitura

Ao contrário do que eu observo no CAC - Centro de Atividades Comunitárias (local 
onde realizamos o projeto 

, precisavam trabalhar muito. A obrigação de frequentar a escola 
era para eu não ficar em casa o dia inteiro, e porque todas as meninas de minha 
idade também iam.  

Rodas de Leitura

Devido a esta falta de estímulo e de sentido em estudar, não concluí o Ensino 
Médio, e logo precisei trabalhar. Nessa época, comecei sozinha, a me interessar um 
pouco por revistas de histórias em quadrinhos (Luluzinha, Bolinha, Tarzan), revistas 
de informações (O Cruzeiro) e Jornais, todos emprestados, pois não poderia gastar  
dinheiro com "besteiras", como dizia minha avó. Era época da ditadura, mas em 
minha casa, não tínhamos idéia do que aquilo significava. Era uma situação que 

), os professores que tive não 
incentivavam o pensar, tampouco o contato com os livros. Os alunos tinham 
apenas que decorar, saber ler bem (coisas do tipo: O avião voa), e saber as quatro 
operações matemáticas. Já no CAC, percebo que as crianças são estimuladas a 
aprender, ou seja, há um sentido em estar ali, estudando, além do livre acesso aos 
livros da biblioteca. 



estava muito longe de minha realidade. Outro meio de comunicação que eu tinha 
acesso era o rádio, lembro que gostava muito de novelas, o que para uma pessoa 
que não lia muito, era um incentivo a conhecer novas linguagens. 

Aos vinte anos, fui morar e trabalhar com uma prima, e a partir daí tudo começa a 
mudar. Minha prima era professora de escola estadual, e seu marido médico, meu 
trabalho era cuidar da casa e ajudar a tomar conta da filha do casal. Neste 
momento, minha prima me incentivou a terminar os estudos, foi o que eu fiz, 
quando concluí o supletivo do Ensino Fundamental. Como sempre sonhei em ser 
professora, consegui terminar o Curso de Formação de Professores.  

Minha visão começou a mudar, pois tinha mais acesso às informações. Eu 
observava que todos na casa, inclusive as crianças, liam e estudavam muito, e eu 
queria também ser assim. Minha prima era uma professora muito dedicada, sempre 
querendo fazer seu trabalho da melhor forma, e criava um contato próximo e 
carinhoso com os alunos. Isso me estimulava a concluir o curso de formação de 
professores, pois que gostaria de ser uma professora desta maneira.  

No curso de Formação de Professores, tive o primeiro contato com obras clássicas 
da literatura, porém lia-se pouco, dava-se mais atenção à parte didática, a 
conteúdos e estruturas em si. 

Ao terminar o curso de formação de professores, cheguei a um lugar que jamais 
imaginei, à Faculdade, passei em 27º lugar para a faculdade de Letras. Quando vi 
minha colocação não acreditei. Mas ainda não seria desta vez que me tornaria uma 
leitora, pois saí no primeiro período, comecei a enfrentar dificuldades em relação 
aos conteúdos, pois minha base foi muito fraca. Tranquei a matrícula e me casei. 

Nessa nova etapa, me mudei para a Baixada Fluminense, um lugar que detestava, 
achava feio, e que todos falavam mal, como ouvia muito rádio, sempre escutei 
coisas horríveis sobre o lugar, nunca coisas boas.  

Meu marido lia jornal todos os dias, ele sempre estudou em bons colégios e tinha 
incentivo. Ele morou a vida inteira na Baixada Fluminense, um lugar horrível para 
mim, e tinha mais informação do que eu. Com ele, passei a ler jornais todos os dias 
também. Nesse tempo comecei a trabalhar em uma escola primária, onde pela 
manhã observava como uma professora trabalhava com sua turma, e pela tarde, 
eu trabalhava com uma turma de alfabetização, minha primeira turma. Eu tinha a 
consciência de que a alfabetização era uma etapa muito importante na vida de uma 
pessoa, pois sabia o quanto uma base escolar mal feita prejudicava a vida inteira 
de uma pessoa, eu era prova disto. Tendo em vista essa percepção, eu queria fazer 
o melhor trabalho que podia, já contava muitas histórias aos alunos. Dentre todos 
os contos, os que eles mais gostavam era o da Dona Baratinha. Essa primeira 
turma foi excelente, os pais ajudavam, com isso os alunos sentiam alegria em estar 
na escola, além do ambiente favorável, onde a direção e a coordenação 
trabalhavam junto com os professores, dando suporte às atividades. Depois desse 
tempo, engravidei e tive que sair da escola, que era muito longe de minha casa. 

Depois que minha filha nasceu, mesmo com poucos meses de nascida, eu 
conversava muito com ela. Com menos de dois anos eu lia histórias para ela. Isso a 
estimulava muito, suas primeiras palavras foram difíceis (flor, peixe e passarinho), 
aprendidas através de uma história de um livro que eu lia muito.  

Após um teste, comecei a dar aula em outra escola primária, desta vez, perto de 
minha casa. Minha primeira turma nesta instituição foi de alfabetização. Nesta 
escola, o trabalho era bem mais restrito, havia menos liberdade por parte dos 



dirigentes, os professores eram obrigados a dar apenas o conteúdo programado, e 
ler história era "perda de tempo". Nessa época, eu lia apenas os planos, objetivos e 
o material didático.  

Depois de muitos anos, a coordenadora quis implantar um projeto onde a escola 
emprestava um livro durante os finais de semana, e os pais deveriam ler para os 
filhos em casa, e na segunda-feira, os alunos deveriam contar de que se tratava o 
livro. A intenção do projeto foi boa, pois além de integrar os pais neste ambiente de 
leitura, fazia com que os alunos desenvolvessem sua comunicação ao contar o que 
entenderam sobre a história. Não deu certo. Nesta escola, nem mesmo os 
professores tinham oportunidade de contar histórias, os alunos, então, quase nunca 
o faziam. Infelizmente não havia tempo suficiente. Além disso, houve uma 
resistência por parte dos pais. Muitos alegavam estar cansados de trabalhar a 
semana inteira e não podiam ler aos fins de semana, diziam que nós "inventávamos 
moda", que eles pagavam para que os filhos fossem ensinados e não para ouvir 
histórias. Eu achei interessante a idéia de contar histórias na época, mas para os 
professores, naquele contexto, com aquela pressão em passar os conteúdos, era 
difícil o desenvolvimento desse tipo de trabalho. 

Trabalhando ainda nesta escola, retornei à faculdade, com o estimulo da diretora. 
Apesar de querer fazer História, fiz Pedagogia. Nessa faculdade, passei a manter 
contato basicamente com livros sobre educação, ainda com dificuldades no 
entendimento, já que se tratava de livros acadêmicos, com uma linguagem muito 
diferente de tudo que eu estava acostumada. Com a faculdade, percebi que minha 
visão de sala de aula começava a se modificar. Passei a desenvolver melhor os 
conteúdos, utilizando o que aprendia. Porém não tive a oportunidade de trabalhar 
tudo o que queria, pois no penúltimo ano de faculdade, fui demitida e, mesmo 
decepcionada, terminei o curso de Pedagogia, com ajuda de meu marido e minha 
filha.  

Após isto, através de uma amiga, fiz o curso de Letramento no Centro de 
Atividades Comunitárias da Baixada Fluminense, depois, ingressei no projeto 
Rodas de Leitura

O contato que possuo com as outras participantes do projeto é constante, estamos 
sempre trabalhando para o aperfeiçoamento das rodas de leitura, muitas vezes com 
a participação das crianças, para que elas tenham a oportunidade de obter o 
conhecimento através de suas próprias impressões. Na comunidade onde são 
realizadas as rodas de leitura, as outras participantes que atuam no projeto e eu 
nos surpreendemos com o envolvimento das pessoas. As mães arrumam os filhos e 
mandam para as rodas, algumas até comparecem. Isso nos deixa muito felizes 
desta forma, percebemos a dimensão do projeto, e como conseguimos atingir 
pessoas que não tem contato algum com o mundo da leitura. Além do CAC, 
desenvolvemos este trabalho em escolas, igrejas das comunidades adjacentes, e 
fomos convidadas para participar de uma feira de livros em uma escola particular 
da localidade. 

, me envolvendo com este trabalho. A partir daí, o interesse pela 
leitura veio à tona e hoje, eu já li mais livros do que poderia imaginar, e tomei 
gosto. Percebo que já escrevo melhor, ainda com algumas dificuldades, mas é 
notável minha melhora. Sempre vi minha filha lendo, mas não me interessava. O 
colégio no qual ela estudava incentivava muito os alunos, desde pequenos, com 
salas de leitura, acesso à biblioteca, teatro, confecção de textos, palestras, tudo 
aquilo que eu nunca tive e não pude passar para ela. Isto comprova que, quanto 
mais cedo recebemos estímulos melhores leitores nos tornamos. E é isto que 
pretendemos fazer com esta comunidade: formar leitores, pessoas que saibam se 
expressar bem e, quem sabe, até escritores. Pois a leitura é o primeiro passo para 
formar um escritor. 



Para o desenvolvimento do trabalho, selecionamos as obras de acordo com a faixa 
etária. Em cada roda de leitura temos três voluntárias e enquanto uma conta a 
história, as outras duas elaboram o relatório. Esses relatórios são lidos em reuniões 
mensais onde falamos sobre como andam os trabalhos e buscamos formas de 
melhorá-lo.  

Para Cifali (2001)  o relato que tem repercussões é provavelmente o que leva o 
leitor a estabelecer associações, onde uma semelhança é reconhecida, uma 
diferença identificada e  a realizar confirmações,. Conexões são estabelecidas e 
outras histórias são trazidas  pela memória. É uma ebulição de relações que são 
provocadas no leitor gerando uma transformação. 

É com esta intenção que este relato foi aqui partilhado. 
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