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Resumo: O presente artigo aborda a experiência do projeto “Leitura Itinerante”, desenvolvido 

por discentes do segundo semestre/noturno, da disciplina “Educação Infantil no Contexto 

Brasileiro”, do curso de Licenciatura Plena em Pedagogia, da Universidade do Estado do 

Pará, situada na região Norte do País.  Sua finalidade foi a de fomentar a formação 

universitária com experiências envolvendo a relação entre teoria e prática por meio de 

atividades lúdicas e da construção de materiais didáticos para o projeto. A realização ocorreu 

na periferia de Belém, no bairro do Jurunas, em um espaço cedido por uma instituição 

religiosa. Os sujeitos envolvidos fundamentaram-se em literaturas da área do 

desenvolvimento humano para compreensão dos níveis de aprendizagem e elaboração de  

materiais para jogos, abordando o conceito de brincar por meio de Fortuna (2008), Oliveira 

(2007), Gomes (2008), Fávero (2007) e Gimenes (2007). A concepção de Pedagogia Social 

aportou-se em Graciani (2014) e Silva (2011). O projeto de Leitura Itinerante escolheu 

desenvolver as atividades em um espaço não escolar, voltando-se para a classe popular, 

promovendo aos discentes conhecer a pedagogia social, no que esta contribui para uma 

formação cidadã. Entre os resultados alcançados destaca-se o envolvimento dos discentes e 

um olhar “mais de perto” à realidade social e impulsionou os discentes a repensarem suas 

próprias ações educativas ainda em formação. Considera-se que o projeto foi fundamental 

para o enriquecimento dos futuros pedagogos e que possui lastro e condições de realizar suas 

atividades em outras comunidades, colaborando para a formação de professores. 
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Introdução 

 

A Pedagogia Social é uma prática pedagógica que abrange diversas áreas, 

possibilitando interações e inter-relações de conhecimentos individuais e coletivos entre 

educador e educando. Dentre essas possibilidades, a ludicidade torna-se uma ferramenta 

fundamental para a aproximação dos indivíduos de forma prazerosa e convidativa.   

Na atualidade, o brincar se caracteriza como um desafio no uso do tempo livre com 

criatividade diante de tantas possibilidades informatizadas; da utilização de regras em jogos e 
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brincadeiras que funcionem como ferramentas para a vida em sociedade; de possíveis 

oportunidades para aprender a conviver com outros, a liderar, a ganhar e a perder. 

Esta articulação com diferentes áreas do saber, entre as quais a da linguagem, 

fundamenta a proposta deste projeto, uma vez que o incentivo ao contato de leitura de livros e 

gibis, por meio dos seus empréstimos no projeto da “Leitura Itinerante”, constitui-se na sua 

ação central. 

No processo de formação acadêmica faz-se importante possibilitar momentos de 

aprendizagem que extrapolam o espaço da sala de aula, propósito que se intenta alcançar 

também com esse projeto, cujo envolvimento dos discentes é essencial para o êxito dos 

objetivos aqui traçados. Esse é o compromisso dos alunos do curso de Pedagogia, do segundo 

semestre do turno da noite da Universidade Estadual do Pará. 

O presente projeto insere-se nesse contexto de ampliação de práticas educativas no 

âmbito da pedagogia social, abrangendo a ludicidade articulada com o incentivo ao domínio 

da linguagem e concretizada por meio de um espaço adaptado, ou seja, um espaço itinerante 

para leitura, ocasionando o gosto pela mesma. 

O projeto da “Leitura Itinerante” buscou contribuir com a formação acadêmica de 

discentes do curso de Licenciatura Plena em Pedagogia, de modo especial aos que se 

encontravam no 2º semestre do referido curso. Além de oportunizar experiências de 

organização de atividades lúdicas e de confecção de materiais didáticos, possibilitou o 

desenvolvimento do potencial dos universitários em se apropriar de fundamentos e conceitos 

essenciais para constituição enquanto futuros pedagogos. 

O projeto apresenta relevância de natureza sócio científico e acadêmica. No âmbito 

sócio científico por expor aspectos que contribuem com o acesso às crianças e adolescentes de 

oportunidades de interagir com recursos, no qual a oralidade, ludicidade e criatividade estão 

presentes e se compõe em material a ser pesquisado e transformado em conhecimento que 

poderá servir de base para futuras experiências. No âmbito acadêmico a oportunidade da 

inserção de discentes que estudam no período em ações de extensão e pesquisa. 

  

Referencial teórico 

 

Aspectos históricos da pedagogia social 

 

Pode se dizer que a pedagogia social tem suas bases desde o mundo clássico por 

filósofos e educadores como Platão, Pestalozzi e Comenius. Este último, considerado como o 

primeiro a elaborar um pensamento pedagógico social de caráter místico humanitário. 



 

 No artigo “A Pedagogia social: diálogos e fronteiras com a educação não-

formal e educação sócio-comunitária” da autora Machado (2008), afirma que a Pedagogia 

Social se apresenta de maneira introdutória nas questões sociais assumidas por filósofos e 

educadores, de Platão a Pestalozzi, ou seja, desde o mundo clássico até a metade do século 

XIX. Ainda que a perspectiva assumida tenha sido humanitária, filosófica ou política, esses 

pensadores podem ser considerados precursores da Pedagogia Social. “Comenius foi o 

primeiro a formular, na Idade Moderna, uma concepção pedagógico-social de caráter místico 

humanitário, [...] Pestalozzi foi, contudo, o verdadeiro fundador da educação autônoma’’ 

(LUZURIAGA, 1960, P.11 e 12).  

Importante frisar que, somente a partir do século XIX que surgiu de fato um trabalho 

mais cientifico sobre o tema da pedagogia social, no qual foi usado pela primeira vez em 1950 

pelo pedagogo alemão Diesterweg, na obra “Bibliografia para a formação dos Mestres 

Alemães”. Porém segundo Fermoso (1994), nota-se que o termo Pedagogia Social já havia 

sido utilizado pó Magwer em 1844, na "Pädagogische Revue", uma publicação alemã.  

 

Ainda no século XIX, em 1898, foi publicada a primeira obra, escrita pelo filósofo 

neokantiano Paul Natorp, que sistematizou a pedagogia social. Ao defender a 

comunidade em contraposição ao individualismo, segundo ele, a causa dos conflitos 

sociopolíticos na Alemanha. (SANTOS, 2015, p. 61) 

 

No Brasil a pedagogia social surge como um tipo de assistencialismo, sempre 

relacionado aos projetos sociais. Um dos grandes nomes dessa pedagogia no país foi Paulo 

Freire, no qual, a partir da década de 60 através de seu método busca a formação social e 

educacional do educando. A pedagogia freireana conhecida como educação libertadora tem 

como objetivo central conscientizar o aluno com uma formação política para que haja 

condição para a transformação social e para que o indivíduo se torne um ser crítico.  

Diante disto, nossa pratica no projeto intitulado “Projeto da Leitura Itinerante” é o 

reflexo do que Graciani (2014) afirma sobre Pedagogia social dizendo que esta carrega, não 

apenas, uma ação técnica, voltada, somente, para métodos de ensino, contudo busca um 

educador mais solidário, com sensibilidade e comprometido juntamente com o educando nos 

atos políticos, no resgate do cidadão “polido” - educado, reluzente, lustrado- enquanto ser 

social.  

Para isso, o educador precisa desafiar-se todo tempo em investigar novas formas de 

ensino, de conceitos e de ações que garantam efetivamente a resolutividade de sua pratica 

pedagógica no campo social, visto que, ao se trabalhar em parceria com o educando o 

profissional irá se superar enquanto educador social e, consequentemente, impulsionará o 

aluno a buscar novos saberes construindo e desconstruindo conceitos e pensamentos.  



 

Nesse sentido, o que envolverá o aluno firmando-o na procura de conhecimento e do 

aprender é a forma como o trabalho estará se desenvolvendo nesse processo de 

ensino/aprendizagem. Vale ressaltar quando Graciani (2014) assegura que só haverá 

desenvolvimento deste individuo biopsicossocial e em todas as suas áreas sejam elas afetivas, 

cognitivas e sociais, quando houver condições prazerosas e convidativas para o aprender. 

Nesse casso, em todo o instante o educador social precisa reinventar suas práticas, seus 

conhecimentos e a si mesmo, principalmente.  

Como a sociedade capitalista se organiza por classes sociais, Graciani (2014) diz que 

as crianças que mais sofrem são as que se enquadram no “reino da necessidade”, sendo este, 

possuidor de características negativas, fazendo das crianças sofredoras do descaso, este 

torturado pela necessidade de trabalhar cedo demais, não gozam do direto ao lazer, então, não 

brincam nem se divertem porem o lúdico que deveria estar presente no período inicial da vida, 

nesse caso, não faz parte. 

Ora, o lúdico é fundamental para o desenvolvimento desse indivíduo e indispensável 

na formação do educador social, Graciani (2014, P. 15) diz que “O professor se apresenta 

como um “doador de tempo”. Porém que não seja somente, para aqueles que se comportam 

disciplinadamente, mas doar esse tempo as crianças que deveriam usufruir desse direito e não 

podem. 

A ideia do brinca é vista de diversas formas na sociedade, indo desde um passa tempo 

e uma distração da criança até como um processo terapêutico. O que todas as concepções têm 

em comum é que o do brincar é muito importante para o desenvolvimento infantil. Para 

Fávero (2007) o ato de brincar é considerado algo natural da criança, sendo de fundamental 

importância para seu desenvolvimento emocional, social e o seu bem estar mental.  

Fortuna (2008, p. 33) declara que o brincar quando observado nos seres humanos 

“comove, emociona, intriga e diverte”, seja pelo mistério que sugere, seja pelas lembranças 

infantis que causa em quem observa, bem como pela surpresa que provoca, levando ao riso. 

Oliveira (2007, p. 27) corrobora com esse ponto de vista quando diz que, no brincar, existe o 

“predomínio do prazer sobre o desprazer, do relaxamento sobre a tensão e da espontaneidade 

sobre a submissão à coerção”  

Gomes (2008) assegura que o brinquedo é uma espécie de mediador entre a realidade 

concreta e a realidade infantil. As situações manifestadas na manipulação dos brinquedos e 

jogos possibilitam o desenvolvimento da criança, evidenciadas através da procura de soluções 

e alternativas. O autor cita como exemplo a figura de um boneco que pode ser um bom 

companheiro e aliado; bem como uma bola, que promove o desenvolvimento motor ou um 

quebra cabeça, que pode estimular o desenvolvimento cognitivo.  



 

Segundo a autora, ao brincar, a criança se sente envolvida e comprometida com o que 

está realizando, descobrindo alternativas viáveis e confortáveis para lidar com situações 

difíceis. É a partir desse contexto que se percebe que ela cria um mundo em que pode 

dominar, tendo a possibilidade de utilizar os brinquedos para retomar alguma situação, em 

que poderá imprimir um final que julgue mais adequado, expressando suas emoções e 

conflitos. Vale ressaltar que brincando por meio de atividades adequadas a cada fase do seu 

desenvolvimento, a criança terá muito mais condições de estruturar sua personalidade de 

maneira integrada. 

Essa perspectiva permite perceber a necessidade da criança de ter tempo e espaço para 

brincar, sendo importante adequar um ambiente que seja propício à brincadeira e estimulante 

à atividade lúdica. Tal espaço permite que se explorem as diversas linguagens que a 

brincadeira possibilita, tais como a musical, corporal, gestual e escrita, fazendo com que o 

desenvolvimento da criatividade e da imaginação aconteça. Seguindo esta linha de raciocínio, 

Goldenberg (2007) declara que atividades que envolvam artes plásticas e cênicas demonstram 

significativo potencial destencionador não somente para a criança como também para sua 

família. 

Nesta direção, é que nos fala Fávero (2007): 

 

Brincar, para a criança, é o meio natural de expressão, sendo essencial para o seu 

bem-estar mental, emocional e social. Quando a criança brinca, ela se sente 
envolvida e comprometida com o que está fazendo, encontrando soluções possíveis 

e confortáveis para lidar com situações difíceis, ou seja, ela cria um mundo em que 

pode dominar, podendo assim usar os brinquedos para reviver alguma situação, 

podendo dar o desfecho que ache melhor, expondo suas emoções e conflitos. A 

criança que convive com brincadeiras apropriadas para cada etapa do seu 

desenvolvimento poderá ter uma personalidade íntegra e completa. (p.521) 

 

 Para tanto, conhecer as etapas de desenvolvimento humano para o âmbito 

social facilita o processo de ensino/aprendizagem nas comunidades, haja vista, que são 

diversos os espaços para ação pedagógica.  

Conforme Gomes (2008), o brinca tem estreita relação com o desenvolvimento das 

estruturas mentais, baseado em Piaget, explica as três fases fundamentais, a saber:  

De 0 a 2 anos de idade, apresenta se os Jogos de Exercício, no qual surge a partir de 

exercícios simples, como por exemplo: repetição de gestos, pegar e sacudir objetos, caminhar, 

entre outras atividades que aumentam a autonomia da criança, sendo assim uma fase de 

muitas descobertas. 

De 2 a 06/07 anos de idade, os jogos simbólicos assume um rumo fundamental nas 

brincadeiras, para Piaget, "consiste em satisfazer o eu por meio de uma transformação do real 

em função dos desejos" ou seja tem como função assimilar a realidade. (RIZZI). As 



 

brincadeiras como contação de história, fantoches, desenho e entre outras tudo isso meche 

com o imaginário da criança dando-lhes significados diversos. Além disso, os jogos 

simbólicos são importantes para o desenvolvimento da linguagem verbal, visto que passa a ser 

mais utilizada. O jogo simbólico possibilita também compreender papéis sociais que fazem 

parte de sua cultura, destacando-se os relacionados ao seu vínculo familiar e escolar, tais 

como o de “papai”, “mamãe”, “professor”, “avô”, “avó”, etc. 

No brincar, quanto mais papéis a criança representar, mais ampliará sua 

expressividade, entendida como uma totalidade. A partir do brincar ela constrói os 

conhecimentos através dos papéis que representa, desenvolve ao mesmo tempo dois 

vocabulários - o linguístico e o psicomotor - além do ajustamento afetivo emocional que 

atinge na representação desses papéis. 

A partir dos 07 anos de idade – tem os jogos de regras, que têm por características o 

conjunto de leis impostas no grupo. Jogos como baralho, xadrez e esportes em geral fazem 

parte dos jogos de regras, a partir dessa idade a criança percebe que a sociedade existe regras 

e entende como o mundo se organiza. 

Nesta perspectiva, o brincar pode aliar valores morais e culturais em que as atividades 

lúdicas devem objetivar a autoimagem, a autoestima, o autoconhecimento e a cooperação, 

porque estes aspectos direcionam à imaginação, à fantasia, à criatividade, à criticidade, entre 

outros aspectos. 

Enfim, Gomes (2008) expõe que além de incentivar a curiosidade, a autoconfiança e a 

autonomia, o brincar promove o desenvolvimento da linguagem, do pensamento, da 

concentração e da atenção.  Assim, pode-se dizer que o brincar é o modo mais original que a 

criança tem de entrar em contato com ela mesma e, ao mesmo tempo, com o resto do mundo.  

Podemos observar que brincar não significa simplesmente recrear-se, isto porque é a 

forma mais completa que a criança tem de comunicar-se consigo mesma e com o mundo. 

Nesse brincar está a verbalização, o pensamento, o movimento, gerando canais de 

comunicação. 

Portanto, o ato de brincar é importante, é terapêutico, é prazeroso, e o prazer é ponto 

fundamental da essência do equilíbrio humano. Logo, podemos dizer que a ludicidade é uma 

necessidade interior, tanto da criança quanto do adulto. Por conseguinte, a necessidade de 

brincar é inerente ao desenvolvimento. 

Por isso, a importância do projeto na aplicação em classes popular e na formação dos 

estudantes de pedagogia da Amazônia, haja vista, que o envolvimento dos universitários nesse 

projeto contribui para o enriquecimento na experiência pedagógica dos mesmos e na 

apropriação dos conceitos intrínsecos a pedagogia social. 



 

Ora, quando há o comprometimento com essa pedagogia, o educador aprende a ser 

mais humano, com isso, abandona todo pensamento preconceituoso, discriminatório e toda 

segregação social e racial, ou seja, na pedagogia social não existe espaço para intolerâncias, 

ao contrário, Graciani (2014) assevera que o profissional da educação deve apresentar-se 

como autoridade pedagógica e não autoritária. 

Portanto, Pedagogia social é a arte de educar em diferentes áreas, lugares e contexto, a 

arte de ensinar pessoas de diferentes tamanhos, raças, gêneros e idades. Logo, é 

imprescindível que o educador social se disponha a buscar novas formas, jeitos de lidar diante 

de inúmeros problemas sociais também e adaptar-se as constantes alterações sociais. 

 

Metodologia 

 

O projeto teve como público alvo crianças e adolescente na faixa etária de 04 a 11 

anos. A sua duração foi de duas horas e meia e ocorreu no Bairro do Jurunas. As atividades 

consistiram em brincadeiras e jogos coordenados por discentes do 2º semestre/noturno, do 

curso de Licenciatura Plena em Pedagogia, da Universidade do Estado do Pará (UEPA) na 

região Norte do Brasil, sob a supervisão da professora Me. Izabel Cristina B. C. Oliveira, 

pertencente ao quadro efetivo docente da UEPA e professora da disciplina Educação Infantil 

no Contexto Brasileiro, na qual foi elaborado o presente projeto.  

Outras atividades também foram realizadas na construção do projeto como a seleção 

dos livros feita pelos discentes para emprestar as crianças e a confecção de bolsas como 

suporte para os livros baseados na estrutura piagetiana. Os empréstimos realizados tinham 

com duração de uma semana, sendo anotados em carteiras individuais, também elaboradas 

pelos discentes.  

 

Além dos livros que foram arrecadados pelos alunos para o projeto, também foram 

disponibilizados jogos de tabuleiros e brincadeiras com utilização de elásticos, cordas e outros 

materiais no uso da brincadeira de amarelinha. Essas ações foram elaboradas por alunos e 

professora em conjunto e cada ponto foi pensado para promover um ambiente agradável. 

O empréstimo de livros por faixa etária tem como enfoque o direcionamento de acordo 

com a idade de desenvolvimento e também para que elas obtivessem responsabilidades com a 

devolução dos livros para que outras crianças ou adolescentes pudessem ter a oportunidade de 

participar. Esse estímulo e ambiente de brincadeiras foi escolhido para remeter a uma 

brinquedoteca, porém, em um ambiente diferente para as crianças desta localidade. 

 



 

Resultados e discussões  

 

O envolvimento deste projeto propiciou aos discentes um contato direto com a prática 

que é indissociável da teoria, o que oportunizou o esclarecimento do que significa o brincar 

para a formação da criança e o significado da ludicidade para o educador enquanto prática 

social. 

O projeto também favoreceu um olhar “mais de perto” a realidade social e 

impulsionou os discentes a repensarem suas próprias ações educativas ainda em formação e 

de que maneira poderiam minimizar os problemas sociais ao redor das crianças. Além disso, 

proporcionou o reconhecimento do espaço, havendo a construção do conhecimento entre os 

discentes e as crianças da comunidade. 

No contexto da formação dos discentes do curso de pedagogia da Região Norte, o 

projeto contribui para o aprimoramento da iniciação cientifica e desenvolvimento da formação 

cidadã. Possibilitar a experiência de integrar e desenvolver um projeto é algo crucial para a 

formação de futuros pedagogos, a fim de que suas futuras práticas pedagógicas sejam 

enriquecidas de processos investigativos e fundamentadas em conhecimentos adquiridos. 

 

Considerações Finais 

 

Percebe-se que o projeto foi fundamental para o enriquecimento dos futuros 

pedagogos e que este pode continuar a realizar suas atividades no intuito de alcançar outros 

discentes e colaborar para a formação de professores, pois a contribuição deste projeto para o 

ensino pedagógico foi de fortalecimento do comprometimento do indivíduo enquanto ser 

social. 

Deste modo,  o resultado deste projeto superou, consideravelmente, as expectativas, 

visto que todos os sujeitos discentes envolvidos manifestaram  interesse em prosseguir com o 

projeto, levando-o para outras localidades da Amazônia, a fim de alcançar outras 

comunidades que possam ter acesso à leitura de maneira lúdica e prazerosa.  
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