
                                              
 

 

 Especialista lança Pedagogia Social e 
defende metodologia de ensino 

diferenciada para alunos em situação 
risco no Brasil 

 

Obra, que estará na 23ª Bienal Internacional 
do Livro de São Paulo, destaca o papel e os 
diferenciais que o professor precisa ter para 
promover transformação social no sistema 

educacional 
 
Estimular e trazer à tona potencialidades e habilidades 
que, por motivos socioeconômicos, foram deixadas de 
lado pelo aluno. Em linhas gerais, essa é a base do que 
especialistas em educação convencionaram chamar de 
Pedagogia Social. Sobre o assunto, a Doutora em 
Sociologia da Educação (PUC) Maria Stela Santos Graciani 
discorre em livro homônimo lançado pela Cortez Editora. 
Nele, ela qualifica e norteia a respeito dos pontos-chaves 
que tornam a Pedagogia Social importante agente de 
transformação social nos dias atuais. 
 
Por definição, conforme cita a autora, a Pedagogia Social 
se caracteriza como uma “ciência transversal aberta às 
necessidades populares que busca enraizar-se na cultura 
dos povos para, dialeticamente, construir outras 
possibilidades, sem aniquilar o passado, mas 
promovendo sua superação”. Na prática, ela prevê 
promover, por meio de uma contextualização profunda, 
um ensino que vai além do tradicional oferecido nas 
escolas convencionais, visando beneficiar alunos em 
condições sociais e econômicas de risco.  
 
Em seu livro, além de tratar de todas as questões 
pertinentes às metodologias aplicadas nesse modelo de 
educação, ela destaca o papel do professor que, na 
Pedagogia Social, funciona como mediador do diálogo 
entre o aluno e o conhecimento. “O educador social é um 
pesquisador, um investigador que estuda, propõe, 
organiza, percebe, intervém e testa, constantemente, o 
seu referencial teórico com sensibilidade política, 
articulação social e participação comprometida, 
objetivando desafiar o educando a aprender, a pensar, a 
elaborar, a criar conhecimentos, resgatando a sua 
confiança na própria capacidade de aprender com prazer 
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e êxito. O educador social precisa estar sempre atento à 
possibilidade de mudanças, não somente pela sua 
inquietude, mas pela indignação com práticas educativas 
equivocadas e discriminatórias”, orienta Stela. 
 
Dividido em três capítulos, Pedagogia Social discorre 
sobre o campo do conhecimento em si e seus aspectos 
metodológicos de ação e transformação, apontando para 
a importância de se entender as comunidades nas quais 
os alunos estão inseridos – bem como todas as 
manifestações culturais e sociais que dizem respeito a 
eles. No último capítulo, a autora apresenta sua extensa 
contribuição na luta pela promoção, garantia e defesa 
dos direitos de crianças e adolescentes, uma das áreas 
prioritárias para atuação da Pedagogia Social no Brasil. 
 
Em suma, Stela confirma a força teórica e prática da 
pedagogia social, que por sua densidade consegue unir 
correntes e propostas que falam na formação de um 
indivíduo capaz de interagir e transformar a sua 
realidade.  
 
Sobre a autora 
Maria Stela Santos Graciani é Pedagoga (1970) e Mestre 
em Ciências Sociais (1980) pela PUC/SP; Doutora em 
Educação pela Universidade de São Paulo (1996). Tem 
experiência na área de Educação, com ênfase em 
Sociologia da Educação, atuando e pesquisando nas 
seguintes áreas: Criança e Adolescente, Direitos 
Humanos, Segurança Pública, Políticas Públicas, Educação 
e Meio Ambiente. Coordena os Cursos de Pós-Graduação 
Lato Senso de Formação em Políticas de Gestão e 
Segurança Pública, Pedagogia e do Núcleo de Trabalhos 
Comunitários. É professora titular e membro do Conselho 
de Ensino e Pesquisa da PUC-SP, e compõe a equipe do 
Centro Santo Dias Direitos Humanos, da Arquidiocese de 
São Paulo. 
 
Sobre a Cortez Editora 
Fundada em 1980 por José Xavier Cortez, a Cortez Editora 
iniciou suas atividades em um pequeno espaço no bairro 
de Perdizes, em São Paulo. Dedica-se a publicar livros nas 
áreas de Educação, Serviço Social, Ciências Sociais, 
Ciências Ambientais, Ciências da Linguagem, Psicologia e 
Literatura Infantil e Juvenil. Desde as primeiras 
publicações prima por textos com linha crítica e 
abordagens detalhadas sobre as questões educacionais, 
sociais, políticas e econômicas do País. Reconhecida 



                                              
 

 

 

INFORMAÇÕES PARA A IMPRENSA 
(11) 3081-1260|3062-9951 
(11) 98657-6894 
 

Jéssica Mendes 

jessica@parceria6.com.br 

 

Júlia Ramos 

julia@parceria6.com.br 

 
Raquel Magalhães 

raquel@parceria6.com.br 

 

Antoune Nakkhle 

parceria6@parceria6.com.br 

(11) 7717.5802 

(11) 98585.5551 

 

www.parceria6.com.br 

internacionalmente como uma das principais editoras 
brasileiras nas áreas de Educação e Serviço Social, 
tornou-se referência na formação e especialização de 
professores e discentes nas áreas de Ciências Humanas e 
Sociais. Atualmente, a Cortez Editora possui em seu 
catálogo cerca de 1.200 títulos, assinados por renomados 
especialistas nacionais, traduções de autores consagrados 
internacionalmente e também obras de novos 
intelectuais. Entre seus autores estão nomes como Paulo 
Freire, Antônio Joaquim Severino,José Paulo 
Netto,MarildaIamamoto,Boaventura de Sousa Santos, 
Mario Sergio Cortella, Michael Lowy, Moacir Gadotti, 
Emilia Ferreiro, Edgar Morin, entre outros. 
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