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Resumo

A Coleção Casa da Madrinha, cujo acervo é destinado ao público infantojuvenil e ser considerado de grande
importância e essencial para as práticas de leitura das crianças e jovens, para as práticas educacionais dos discentes
da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Destaca-se a pouca participação, por parte dos
docentes e discentes da Faculdade de Letras da UFRJ na Coleção Casa da Madrinha. Se propõe a efetivação do
projeto Casa da Madrinha para que a Coleção tenha mais visibilidade dentro e fora da Universidade, e que também
possa ser mais explorada, pelos discentes e docentes da Faculdade de Letras. utilizou-se como referenciais teóricos
as ideias de, dentre outros, de Paulo Freire, Magda Soares e Heloísa Seixas.

Palavras-chave: Currículo. Bibliografia básica. Avaliação universitária.

Resumen

La Colección Casa da Madrinha, cuyo acervo es destinado al público infantojuvenil y ser considerado de gran
importancia y esencial para las prácticas de lectura de los niños y jóvenes, para las prácticas educativas de los
discentes de la Facultad de Letras de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Se destaca la poca participación, por
parte de los docentes y discentes de la Facultad de Letras de la UFRJ en la Colección Casa da Madrinha.Se propone
la efectividad del proyecto Casa da Madrinha para que la Colección tenga más visibilidad dentro y fuera de la
Universidad, y que también Puede ser más explotada, por los dicentes y docentes de la Facultad de Letras. Se utilizó
como referenciales teóricos las ideas de, entre otros, de Paulo Freire, Magda Soares y Heloísa Seixas.

Palabras-clave: Currículo. Bibliografía básica. Evaluación de la Universidad.

Introdução

O estudo do fenômeno acerca da leitura infantojuvenil como forma de educação e inclusão socioeducacional por meio
do incentivo ao desenvolvimento do hábito da leitura, tendo como instrumento para as práticas de leitura a Coleção
Casa da Madrinha (CCM), formada por obras doadas pelas professoras da Faculdade de Letras (FL) da Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Gloria Pondé[1] e Francisca Nóbrega[2], e pelo acervo também doado pela Sala
Monteiro Lobato, pertencente ao Departamento da Ciência da Literatura da UFRJ.
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Sabendo da imprescindível importância da literatura infantojuvenil no estímulo ao hábito de ler de jovens e crianças e,
por conseguinte, no processo cognitivo e desenvolvimento humano da pessoa, principalmente da criança, tendo o livro
como essencial instrumento no processo de inclusão socioeducativo e desenvolvimento humano.

Para fins de entendimento e compreensão, a Coleção Casa da Madrinha se localiza no espaço da biblioteca da UFRJ
e está acessível à sociedade e, principalmente, aos discentes e docentes da Faculdade de Letras da Universidade
Federal do Rio de Janeiro.

Ressaltando que o livro se torna crucial para o desenvolvimento humano e educativo de jovens e crianças, motivo pelo
o qual, é importante possibilitar de forma inclusiva e democrática contato constante entre a criança e um livro, cujo
tema faz parte de seu meio, permitindo-a contextualizar ou se preferir, interpretar o seu mundo, pois o hábito da leitura
em si, independente da faixa etária, escolaridade e estratificação socioeconômica, fomenta a formação de um
leitor-sujeito capaz de pensar e atuar de forma crítica na sua própria historicidade, tornando-o um ser transformador
na vertente freiriana.

O acesso ao livro, portanto, deve ser facilitado para que se trabalhe a questão da leitura, e dessa forma, o papel da
biblioteca em comunhão com a escola se torna essencial para que haja inclusão social, concebendo esta como um
processo que se constrói contrariamente as forças e tendências que produziram a negação do direito à educação dos
mais desfavorecidos socioeconômicos e excluídos. Ressalta-se, por este viés reflexivo, que o ideal é que o ato da
leitura e, portanto, o contato com o livro em si, deva iniciar-se nos primeiros anos de vida da pessoa, na infância,
período propício para incentivar a leitura e atuar na educação como lembra Mesquita (2000).

Ressalta-se ainda, referente à Coleção Casa da Madrinha, que esta pesquisa procurou identificar as ações educativas
que possam ser promovidas através da CCM que possibilite a conscientização da leitura infantojuvenil, como também,
se no curso da Faculdade de Letras da UFRJ tem disciplina direcionada a leitura infanto-juvenil e, caso se confirme a
existência de tal disciplina, se os docentes e discentes do curso utilizam o espaço da Coleção Casa da Madrinha.

Seguindo a vertente reflexiva de Torralvo (2010), os escritores tem uma forma peculiar de interpretar o ambiente. Os
dramaturgos, romancistas, poetas, trovadores e outros veem a realidade por um prisma fantasioso, subjetivo,
desvendando aspectos invisíveis ou menos evidentes que passam despercebidos e consequentemente, que muitos
não enxergam, estabelecendo associações que a maioria das pessoas sequer suspeita ou percebe.

Ao produzir suas obras, os escritores constroem portais que transportam os leitores a mundos diferentes e
inimagináveis, permitindo que esses hipertextualizem a história e o cenário, possibilitando assim, aos leitores,
constituírem novas histórias e cenários. Neste sentido, o livro se torna essencial para o desenvolvimento educacional
e cognitivo da pessoa independente de sua faixa etária e escolaridade, em especial daquelas que se encontram na
fase infantil e infantojuvenil.

O livro se torna crucial para o desenvolvimento humano e educativo dos jovens e das crianças, motivo pelo o qual é
importante possibilitar um contato constante, entre o jovem e a criança e um livro, cujo tema faz parte de seu meio,
que lhe provoque espanto no sentido da curiosidade, permitindo aos jovens leitores contextualizarem ou se preferir,
interpretarem os seus mundos e, portanto, a leitura, neste sentido, pode ser concebida como um viés real de inclusão
social que possibilita a pessoa compreender, interpretar, analisar e promover ações de forma crítica sobre o meio em
que esta se encontra.

Neste viés, leva a crer que a educação ao longo da vida da pessoa precisa enfatizar a leitura como forma de inclusão
socioeducacional. É neste contexto de leituras, aprendizagens e interpretações de mundo que o processo de
construção, reconstrução e desconstrução de saberes e conhecimento em espaços de disseminação de leitura, como
a escola e a biblioteca, tornam-se essenciais no sentido de que o conhecimento científico repousa em sistemas
culturais que são transmitidos através da escolaridade formal.

O livro é somente um objeto inerte e nada mais, entretanto, o deixa de ser na medida em que este passa a compor o
processo de ensino-aprendizagem da pessoa que o utiliza como instrumento que permite à aquisição de informação,
conhecimento e saber. A leitura possibilita e viabiliza o desenvolvimento do leitor na construção de sua própria visão,
opinião e análise do meio em que o rodeia. No entanto, para isto, se faz necessário que a leitura se torne uma prática
constante na formação desta pessoa e, o ideal é que a leitura seja uma prática incentivada e vivenciada desde os
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primeiros anos de vida.

Antes de seguir adiante, é essencial ressaltar que o ideal é que o ato da leitura e, portanto, o contato com o livro em
si, deva iniciar-se nos primeiros anos de vida da pessoa, na infância, pois nesta fase, conforme (MESQUITA, 2000, p.
1):

O contato com os livros deve ser iniciado o mais cedo possível, não só pelo manuseio,
como também pela história contada, pela conversa ou pelos jogos rítmicos, no sentido de
fazer amar a leitura, para que cada leitor se sinta protagonista do seu aprendizado.

Assim e, portanto, a infância na concepção do autor é o período propício para incentivar a leitura e atuar na educação
das crianças. Para Cadermatori (1997), a criança é considerada um ser aberto ao novo e à infância, como o momento
mais apropriado para apresentar a ela o mundo da leitura por meio da contação de histórias, utilizando diversos tipos
de livros adequados a cada faixa etária.

Neste viés, de forma reflexiva, o livro se torna uma interface instrumental, um brinquedo para a criança capaz de
desenvolver nessa, além dos sentidos, a inteligência, a criatividade, a afetividade e o senso crítico de forma contínua e
crescente. E como a própria educação, a leitura se torna um processo para a vida da pessoa como descreve
(SEIXAS, 2011, p. 8): “O prazer de ler é, como alguém já disse, fenômeno parecido com ser inoculado por um vírus. A
partir do momento em que isso acontece, não há mais volta. Nunca mais, pelo resto de nossas vidas, conseguiremos
ficar sem um livro por perto”.

No processo de ensino-aprendizagem em que o livro se torna um instrumento ou se preferir uma ferramenta
imprescindível e essencial no processo educacional em si da pessoa, o bibliotecário e o professor são elementos
cruciais de mediação das fontes de informação, estimulando a leitura.

Nem todas as crianças que chegam à escola tiveram as mesmas oportunidades de viver
experiências com livros e bibliotecas. Algumas podem ter frequentado uma biblioteca
pública, tirado livros emprestados e participado de atividades como a hora do conto.
Outras, embora tenham pouca experiência com bibliotecas, possuem seus próprios livros e
os leem em casa. Infelizmente, também, há crianças que quase não tiveram oportunidades
de ter contato com livros ou de escutar histórias. (KUHLTHAU, 2009, p. 19).

Neste sentido, se pode concluir que a inclusão social também se pode iniciar na biblioteca, concebendo esta como um
espaço ideal destinado ao contato físico com diversas e ecléticas obras literárias em que a pessoa tem inúmeras
opções de gêneros literários abarcando gostos de ecléticos leitores.

Neste viés, a biblioteca se torna um espaço essencial que permite o fomento de programas de incentivo à leitura,
projetos sociais e encontros que aproximem as pessoas e principalmente as crianças ao encantamento e espanto, no
sentido do aguçar a curiosidade sobre o meio em que ela está inserida e o mundo em si por meio da literatura.

Para tanto, se torna crucial implantação e utilização de espaços bibliotecários que permitem a difusão de forma
democraticamente inclusiva de leitura e acesso ao livro, preferencialmente onde os leitores, principalmente os que se
encontram na fase infantojuvenil tenham mediadores para os auxiliarem tanto na escolha de um livro como também no
próprio entendimento e contextualização da história, contribuindo assim, não somente para a leitura em si, mas
também, no processo de interação e debate coletivo da própria leitura e no que esta representou de importante o
leitor. Ou seja, um espaço de leitura que permite, por meio do contato com as obras literárias, associar, debater e
trocar experiências adquiridas por meio da leitura em si.

Pode-se entender a obra literária, ou seja, o livro como um portal que transporta o leitor para searas do conhecimento,
do entretenimento, da emoção, da percepção do ser e estar no mundo e formas de intervir neste, além de outras
vertentes de forma objetivas e subjetivas. Neste sentido, corroborando, (TORRALVO, 2010, p. 20) explica:

[...] o texto literário, como outras obras artísticas, nasce da intenção de o autor provocar
alguma reação nos leitores, de modo a divertir, emocionar, instigar, conscientizar. Para

02/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2017/inclusao_socioeducacional_da_leitura_infantojuvenil_na_colecao_ca.pdf

Educon, Aracaju, Volume 11, n. 01, p.3-9,  set/2017 | www.educonse.com.br/xicoloquio



isso, o escritor pode até partir da realidade, mas é livre para criar verdadeiros mundos
paralelos.

Além das provocações e intenções existentes em cada texto literário explícito ou não, o livro em si se torna essencial
para a vida humana tanto no aspecto educacional-informacional quanto de entretenimento. O livro pode ser
considerado como uma das maiores invenções informacionais que o ser humano tem acesso pelo fato deste
proporcionar a transmissão de saberes, conhecimento e culturas de diversas civilizações.

Por meio do livro a história do Homem é preservada e também transmitida de geração para geração, contribuindo
para que o próprio livro seja indiscutivelmente crucial para o processo educacional humano, pois, ao ler, a pessoa
está interagindo e abstraindo o conhecimento de outras pessoas sobre os mais ecléticos assuntos e contextos.

No aspecto do senso crítico, a leitura e constante contato com o livro possibilitam o desenvolvimento do senso crítico
e analítico da pessoa, ou seja, a capacidade de ler e contextualizar cenários contribui para a percepção, análise e
crítica do ambiente, como também, para a forma de se posicionar de maneira mais efetiva e contundente de forma
expressiva positivamente ou não, ou neutra, pois ao se criticar um fato, necessita-se basear-se em parâmetros e
informações precisas, concretas e reais, demonstrando conhecimento de causa e capacidade para discernir entre o
real e o não real, o simples e o complexo, a verdade e de quem é esta verdade, o trivial e o inovador entre outras. E
neste sentido, o livro é essencial por permitir acessibilidade às informações, cenários e contextos.

No aspecto cultural, se torna essencial a leitura, pois através dos livros se é possível adquirir conhecimento de
cultura, entendendo esta: por estilos de vida, formas de arte, pensamento e relacionamentos sociais dentro de uma
determinada sociedade, grupos ou com outros povos, pois a leitura permite a possibilidade de conhecer melhor
detalhes do ambiente em si.

Além do que foi descrito sobre a importância da leitura e do acesso ao livro, outra contribuição do acesso a um texto
literário, ou melhor, do livro é que este pode permitir ou possibilitar a uma pessoa o desenvolvimento da escrita ou
da redação, pois é fato que pessoas que leem pouco tendem a escrever mal. Deve-se lembrar de que quando se
produz um determinado texto, está se reproduzindo de uma forma direta ou indireta saberes e conhecimentos, como
esses foram adquiridos e que argumentos usados para aquisição desses conhecimentos e saberes.

O hábito da leitura de livros pode contribuir para o fomento do desenvolvimento de argumentos, palavras, uso do
idioma, contextualizações, hipertextualizações, além de outros recursos cruciais para o desenvolvimento de
produções de textos aceitáveis dentro da linguagem culta, pertinente às normas e normatizações gramaticais
estabelecidas por uma determinada sociedade. E nesse sentido, o constante contato com o livro e práticas de
leituras se tornam essenciais para o desenvolvimento das práticas de produções textuais.

Para os jovens e as crianças, os livros infantojuvenis são necessários para o desenvolvimento intelectual, sendo
cruciais até mesmo antes da alfabetização. Ao iniciar a contação de histórias (principalmente para as crianças), os
educadores e principalmente os pais, iniciam o estímulo à imaginação, a concentração, o raciocínio, a visão de
mundo, além do vocabulário, pois neste aspecto, o livro nos primeiros anos escolares contribui para o aprendizado
da escrita e da leitura, no entendimento da representatividade e relações sociais e, também, na absorção de
conhecimentos gerais.

A escola e a educação infantojuvenil

A complexidade do mundo contemporâneo impõe um processo socioeducativo que estimule novos conhecimentos,
saberes, habilidades, aptidões e valores capazes de promoverem o desenvolvimento do potencial humano.

De acordo com Coelho e Orzechowski (2011), é fundamental e parte integrante na evolução e desenvolvimento do
Homem, uma vez que é evidente a essencialidade de se transmitir experiências de vida e conhecimento aos
semelhantes e as gerações futuras. Desta forma, se pode partir do pressuposto de que a educação se apresente
como um viés norteador para assegurar que outros indivíduos tenham conhecimento sobre a aquisição de que um
determinado grupo descobriu ou aprendeu; e é por meio do processo socioeducacional, ou seja, pela educação que
os homens, como seres dotados e capazes se instrumentalizam culturalmente de modo a se capacitarem para as

02/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2017/inclusao_socioeducacional_da_leitura_infantojuvenil_na_colecao_ca.pdf

Educon, Aracaju, Volume 11, n. 01, p.4-9,  set/2017 | www.educonse.com.br/xicoloquio



transformações que ocorrem no mundo, no meio que os cercam.

Nesse proceso, a educação se torna a essência e o alicerce do desenvolvimento de qualquer sociedade, pois, sem a
educação como plataforma do desenvolvimento humano, mesmo as sociedades mais avançadas, acabariam
retrocedendo algum dia para o estado primitivo. Coelho e Orzechowski (2011) apontam que a educação oferece ao
homem uma base sólida de conhecimento e neste contexto, a escola, como instituição de aprendizagens e de ensino,
desempenha um papel cruciall para a disseminação da educação.

Gadotti (1995) salienta que a sociedade é reproduzida pela educação, deve-se entender que a transformação social
somente acontece, ou se faz, propriamente dita, por meio da educação, o qual requer consolidação e efetivação com
a participação da própria sociedade. A educação é, portanto um direito de todos e um dever do Estado. Sobre o direito
à educação, Muchinski (2009) salienta:

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, em seu Art. 1º A educação
abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência
humana, no trabalho, nas instituições de ensino e organizações da sociedade civil e nas
manifestações culturais. (MUCHINSKI, 2009, p. 4788).

Portanto, a instituição de ensino tem a diretriz de desempenhar, como sua principal e essencial função de garantir a
educação, principalmente dos jovens e das crianças e será através da ação do docente que o discente perpassa pelo
processo de transformação e mudanças, saindo de um ser/sujeito não social para um ser/sujeito social. Portanto, é a
educação, por meio de uma instituição de ensino devidamente legalizada pelo Estado e reconhecida pela sociedade,
que contribuirá para que a função social seja legitimamente executada.

De acordo com Costa (2006), a escola é, certamente, um aparelho social; e, assim sendo, tem a finalidade de
promover o estímulo ao desenvolvimento das potencialidades dos discentes tanto físicas, quanto cognitivas e afetivas
por meio do ensino-aprendizagem de disciplinas, cujos conteúdos devem ocorrer de modo contextualizado com a
realidade dos envolvidos no processo socioeducacional principalmente dos jovens e das crianças; nesse sentido, se
pode afirmar que é uma forma de preparar principalmente as crianças para a vida e participação social junto àqueles
que fazem parte do seu meio sociocultural; portanto, a educação infantojuvenil neste sentido, se torna mais crucial e
primordial para a construção da pessoa cidadã dotada de consciência social, principalmente de seu lugar e
responsabilidades no mundo.

É dever também da escola, conforme a autora, criar situações que beneficiam o processo de ensino-aprendizagem,
principalmente das crianças, onde existam vontade e razão de aprender. Isto, porque, o discente, ao compreender que
a educação é mais importante que bens materiais, possivelmente, terá a segurança que lhe possa garantir seu
espaço, futuramente, no mercado de trabalho, cada vez mais globalizado e cada vez mais competitivo e exigente.

Para Coelho e Orzechowski (2011), o papel social da escola ainda parece ser algo complexo, mas, ao se pensar o
cotidiano do ambiente escolar, entende-se que o processo socioeducacional constituído pelo ensino e aprendizagem,
são elementos centrais de toda a ação de ser da escola, influenciando diretamente na relação social das pessoas
como indivíduos.

Sobre a escola como espaço de interação, de acordo com Mészáros (2005), especialmente a pública, é um espaço
em que as ações democráticas se confirmam dentro da sociedade moderna. E a respeito da instituição de ensino da
Rede Pública, Muchinski (2009) afirma: “A escola pública é uma instituição que pertence ao Estado. Contudo, a escola
deve exercer uma autonomia, pois o Estado pertencente à sociedade política influenciada pelos conflitos da sociedade
civil” (MUCHINSKI, 2009, p. 4789).

Mészáros (2005) aponta ainda que é no ambiente escolar que os discentes discutem e debatem questões de toda a
natureza, permitindo o desenvolvimento de do pensamento analítico e crítico, introduzindo e adquirindo informações,
contextualizando-as pela busca de novos saberes e conhecimento.

Para o autor, a escola é o ambiente onde os discentes se sociabilizam e instituem a difusão socioeducacional e
cultural. O autor explica que a educação escolar deve ser vista como a principal forma de mudanças e transformação
social, pois instiga a conscientização, a reflexão e a criticidade da pessoa-indivíduo acerca do mundo e o meio que a
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cerca, que ela convive com outras pessoas, com outras diversidades.

Conforme Saviani (1997), a escola atua de forma efetiva como uma interface instrumental de dominação, reprodutora
das classes sociais e culturais, tornando falsas todas às manifestações que possam contrariar a ideologia dominante.
A escola não deve e nem pode ser considerado somente como um instrumento-mecanismo de dominação, pois é por
meio da instituição de ensino, que o ser humano procura buscar a superação da realidade que vive.

Na escola que são proporcionados as pessoas movimentos sociais que podem levar à superação de situações
cotidianas, é um espaço de prazer, vivências e de trocas em que se ensina e se aprende a viver e a conviver com os
outros, independente das inúmeras e ecléticas diversidades, no processo de socialização inerente aos seres
humanos.

Mészáros (2005) salienta que a escola pode ser um ambiente que possa promover mudanças e, portanto, um
ambiente transformador. Contudo, é preciso que as pessoas que a compõe aprendam ou passem a conceber com
clareza o movimento da realidade, construindo uma práxis transformadora que tenha como objetivo primordial a
socialização real dos bens de toda natureza produzidos pela humanidade.

Segundo Coelho e Orzechowski (2011), o papel social da escola está na própria razão de ser e de que ela possui, o
qual seja o ato de educar, pois, por mais que a pessoa ensina-aprenda, sempre dependerá da sua decisão em se
posicionar como parte da interação do processo socioeducacional e cultural. No entanto, geralmente, o que se ensina
no ambiente escolar, nas salas de aulas, são decisões coletivas e não individuais do social. Assim, se é possível
afirmar que a ação social da escola sobre a pessoa possui grande força e, por isso, consegue penetrar no indivíduo de
maneira que, em alguns casos, ele vai se moldando a proposta escolar.

No referente, Muchinski (2009) afirma:

A educação não está restrita a sala de aula mas ao contexto social do aluno, porém
quando refere-se a formação para a convivência humana e para o trabalho se contradiz
pois a formação para a convivência humana reforça o consenso social, pelo qual não há
luta de classes e onde o objetivo é manter a ordem e o progresso da nação, sendo que
esse progresso restringe-se à aqueles que estão no topo da pirâmide social com o capital
cada vez mais acumulado. (MUCHINSKI, 2009, p. 4788).

Para Saviani (1997), a escola tem a função social de fazer com que ela se torne um ambiente privilegiado não
somente de educação, mas, inclusive, de cidadania, cultura e, portanto, um ambiente de socialização. Como
instituição ética e socializadora, a escola é um dos vieses de formação crítica mais importante e essencial que exista.
Mas, para que este exercício seja adequadamente realizado, é essencial que as instituições de ensino garantam a
efetivação de atividades que tenham algum tipo de relação com todos os fatores que envolvem a qualidade em
educação.

Nesse sentido, considerando que a escola tem como objetivo o processo de ensino-aprendizagem e a execução de
atividades que não apresentam ligação direta com o processo educativo, Mészáros (2005) enfatiza sobre a
necessidade e possibilidade de fazer com que ela se torne efetiva, oferecendo as condições básicas, como:

a. Oferecer ferramentas de compreensão da realidade local;
b. Possuir autonomia para definir e construir sua meta pedagógica;
c. Apresentar um currículo contextualizado com a realidade;
d. Propor um adequado e correto planejamento a partir de ações articuladoras;
e. Estimular e promover o exercício da cidadania;
f. Promover a inclusão e a participação de todos os atores da educação;

g. Desenvolver ações educativas partilhada com a comunidade local.
A instituição de ensino no desempenho da sua função socioeducacional, principalmente social, contribui para que a
educação seja um preparo para o exercício da cidadania, educando para que os discentes, principalmente as crianças
e os jovens possam reconhecer seus direitos sociais, civis e políticos, bem como os deveres que lhes são atribuídos
como parte na sua formação integral como pessoas- sujeito, lembrando Francischini (2010).
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Tavares (2009) salienta que o processo educativo surge em espaços diversificados e está constituído por diferentes
vivências. Dentre tais, se pode citar a educação integral. Destaca-se, nesse contexto, que tanto a educação em geral
quanto a educação escolar precisam estar orientadas com o foco na dimensão humana da formação com a finalidade
de responder às diferenciadas questões referentes ao processo educacional. A educação integral, conforme o autor
representa o caminho transformador da escola, juntamente com seus conteúdos e prática.

É, portanto, no ambiente escolar, que a educação integral da pessoa parte do pressuposto de que a escola precisa se
ater para a formação integral dos cidadãos, fazendo com que a prática pedagógica se volte para a construção de
valores à convivência em uma sociedade democrática. Desta forma, a pessoa receberá uma educação focada na
diversidade de atividades, desenvolvimento cultural, dentre outros, como segue:

Por outro lado, associada à concepção de educação integral encontra-se a de uma
educação ou escola em tempo integral. A escola em tempo integral, que possui uma
jornada ampliada, desenvolve atividades complementares à jornada regular de forma a
contribuir para a realização da educação integral. Pelo menos este deveria ser o
entendimento e seu exercício. (TAVARES, 2009, p. 143).

Guará (2006) afirma que a educação integral precisa ser desenvolvida considerando a vivência e as experiências
cotidianas das pessoas, pois, o processo socioeducacional terá maior visão para a formação e desenvolvimento
humano global, diferente da realidade em que o sistema escolar e conteúdos permanecem dando mais atenção ao
saber que é voltado à instrução. Portanto, pode-se dizer que a perspectiva é de uma educação integral que promova
uma educação capaz de preparar, principalmente as crianças e os jovens para exercerem a cidadania, com
fundamento em uma formação que aborde os aspectos éticos e democráticos da sociedade, ou grupo, ou comunidade
na qual essas crianças e jovens estão inseridos.

No refere-se a educação infantil, um dos objetivos mais frequentes que se espera de uma instituição de ensino infantil
é que essa promova um ensino-aprendizagem cuja educação é direcionada ao desenvolvimento e evolução da
criança sob todos os aspectos como, por exemplo: físico, intelectual e afetivo. E uma das preocupações das
instituições de ensino infantil é com a capacidade da criança de ler e escrever bem, pois, estudos demonstram que a
criança que lê e tem o hábito da leitura desde cedo, especialmente se tiverem acompanhamento dos pais, é
beneficiada em diversas situações e momentos de sua vida, pois ela aprende melhor, pronuncia melhor as palavras e
se comunica melhor de forma ampla.

Ao ter contato desde cedo com a literatura e criando o hábito da leitura em si, a criança adquire um hábito que
permitirá a ela conhecer mundos e ideias, como também de participar de forma interativa com esses mundos e essas
ideias.

A leitura frequente contribui para com que a criança possa familiarizar com o mundo da escrita e, a proximidade com
esse mundo, ou seja, da escrita, por sua vez, contribuirá ou facilitará para a alfabetização dessa criança, como
também, a ajudará alongo da sua vida escolar, acadêmica e social, já que o suporte-alicerce tanto para a vida social
quanto escolar-acadêmica é o livro didático e a construção textual.

Nesse sentido, ter e manter o hábito da leitura, principalmente na fase infantojuvenil é essencial pelo simples fato da
contribuição da leitura para a fixação da grafia correta das palavras. Quem é acostumado à leitura desde bebê se
torna mais preocupado para os estudos, para o trabalho e para a vida, denotando que os livros podem transformar o
futuro de quem tem acesso a esses, principalmente as crianças e os jovens, corroborando com os objetivos das
instituições de ensino infantis que concentram, em sua maioria na percepção de mundo da criança por meio de
atividades socioeducacional que utilizam a leitura, o livro e a contação de história.

Conclusões

A pouca participação dos docentes e discentes da FL da UFRJ no espaço onde se encontra a Coleção Casa da
Madrinha, concluiu-se que, a pouca da participação desses (discentes e docentes da FL/UFRJ) se dá, devido o curso
de Letras não ter disciplinas específicas no referente à essencialidade da leitura infantojuvenil, como também da
importância do contato com o livro já na infância.
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Outra conclusão é que se torna essencial que se idealize e implante um projeto que tem como meta a difusão ampla
da essencialidade da leitura infantojuvenil; e que este projeto tenha apoio e participação cooperativa dos discentes e
docentes da FL/UFRJ e, principalmente da sociedade em si.

Recomendações

Para melhorar e ampliar a visibilidade da Coleção Casa da Madrinha recomenda-se sinalizar, em cartazes, sobre a
importância da literatura infantojuvenil de modo que convença os alunos e os docentes da Faculdade de Letras da
UFRJ da sua importância para o processo de ensino-aprendizagem e surgimento do hábito da leitura.

No sentido do melhoramento da visibilidade da Biblioteca José de Alencar como lugar da promoção da leitura
infantojuvenil por meio da Coleção Casa da Madrinha, recomenda-se que haja promoção de algum tipo de
propaganda sobre a sua existência nos grupos dentro de redes sociais, ou mesmo afixar cartazes na própria
Faculdade de Letras.
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