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ROTEIRO
A Afetividade e o processo 
ensino-aprendizagem

Olá professor!
A capacitação “Formação em Ação” das Escolas 

Especializadas, em geral, tem levado até você textos 
e atividades específicas para a melhoria da prática 
pedagógica nas turmas de EJA, porém, neste momento 
considerou-se importante abordar as questões 
relacionadas ao processo ensino e aprendizagem. 

Mas... Qual o real significado de Ensino e de 
aprendizagem?

De acordo com o Dicionário Escolar da Língua Portuguesa 
da Academia Brasileira de Letras – 2008: 

Aprender significa: (a-pren-der) v. 1. Adquirir conhecimento de: Meu avô aprendeu o 
manejo do computador. 2. Reter na memória: A professora aprendeu o nome dos alunos já 
no primeiro dia de aula.

Ensinar significa: (en.si.nar) v. 1. Indicar o rumo; orientar; doutrinar; educar; Ensinou os 
filhos a buscar valores importantes. 2. Dar aula (de); dar lições a; lecionar: Aquela professora 
ensina biologia: Ensinava o aluno a resolver equações; Qual a relação entre aprender e 
ensinar? 3. Instruir por meio de experiência: Ensinou o amigo a montar o quebra-cabeça. 
4. Indicar, apontar, mostrar: Ensinei-lhe o caminho da faculdade. 5. Treinar (um animal); 
adestrar: O dono ensinou o cachorro a rolar no chão.  

Diante desses conceitos torna-se oportuno perguntar: Para que se ensina? Não 
raro a resposta seria: “para que o estudante aprenda”, não é mesmo? No entanto, tem-se 
observado um fenômeno que vem ocorrendo com os estudantes da EJA. Eles iniciam sua 
vida escolar nas escolas especializadas ainda bebês, estudam por muitos anos na mesma 
escola, mas somente lá pelos seus trinta ou quarenta anos de idade, como num passe de 
mágica, ocorre um click e dá-se então o Insight, o aprendente passa então a dominar os 
caminhos da decifração do código linguístico, num genuíno momento de descoberta. 
Assim, urge questionar: por que demorou tanto? O que acontecia com o aprendiz até 
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aquele precioso momento? Por que ele permaneceu por tanto tempo na inércia? Qual 
o caminho utilizado pelo ensinante que possibilitou este Insight, ou ainda, que mudança 
estratégica foi utilizada pelo mesmo professor para que possibilitasse transportar este 
estudante do estado do desconhecimento para o estado do conhecimento?  

Todos estes questionamentos permearam a escolha do tema para esta formação em 
ação, impulsionando a este estudo sobre o processo ensino-aprendizagem.

Para isto buscou-se um texto científico que embasará a teoria deste trabalho e 
subsidiará o estudo de casos verídicos propostos, os quais ocorreram em escolas 
especializadas.

A Seed/DEE deseja êxito nas atividades e excelentes reflexões a todos os 
profissionais da escola.

Bom trabalho!

ROTEIRO DAS ATIVIDADES 

Os estudos e atividades disponibilizados, para este trabalho, englobam leitura de 
textos, discussões, visualização e análise de vídeos. A equipe pedagógica deverá participar 
das atividades propostas, além de mediar os estudos e a elaboração dos documentos.

Sendo assim, o Departamento de Educação Especial conta com o apoio e 
colaboração da equipe pedagógica na organização das atividades necessárias para o bom 
aproveitamento deste trabalho. 

Orientações referentes às atividades propostas: 

• Organizar a atividade de boas-vindas aos professores;

• Ler com antecedência todo o material teórico a ser estudado;

• Providenciar os materiais necessários, como vídeos e cópias dos textos para 
leituras;

• Conhecer e antecipar as dinâmicas de trabalho, como por exemplo: dividir os 
participantes em grupos; baixar músicas e/ou vídeos;

• Mediar as discussões;

• Realizar as atividades propostas;

• Sistematizar as conclusões dos grupos; 

• Zelar pelo comparecimento e participação dos professores, além de outras 
funções que se fizerem necessárias.
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MANHÃ

1. Abertura – A abertura ficará sob a responsabilidade da equipe mediadora.

2. Dinâmica – CANTADA – Anexo I
Sugestões:
Materiais necessários: equipamento de som.
Sugestão: baixar as músicas da internet alguns dias antes e verificar se as mesmas 

estão em perfeito funcionamento.

3. Filme 

goo.gl/1dT27S

Sinopse do vídeo

O vídeo mostra um mestre ensinado a seu aprendiz a arte de confeccionar um vaso de 
barro.
Para esta atividade o mediador deverá:

1. Verificar o acesso ao vídeo. 
2. Assistir ao vídeo antes do dia da oficina para propor uma reflexão acerca do 

mesmo.

4. Leitura de Texto - A Importância da Afetividade na Aprendizagem Escolar: 
O Afeto na Relação Aluno-Professor - Anexo II

Vídeo 
O Oleiro/The Potter
Direção: Josh Burton 
País/ano: USA/2005

Duração: 07min57s
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Para esta atividade o mediador deverá:

1. Fazer cópias do texto de acordo com o número de participantes.
2. Subdividir a equipe em grupos menores para a leitura, caso julgue necessário.

TARDE

5. Reflexões acerca do texto lido – as questões encontram-se logo abaixo do texto.

Para esta atividade a equipe pedagógica deverá:
1. Subdividir a equipe em grupos, dependendo do número de participantes.
2. Estimular as discussões nos grupos, bem como participar das mesmas.
3. Registrar a síntese de respostas das questões.

6.  Estudo de casos

Caso 1 

Estudante A.J.C. com 30 anos, 25 anos passados em Escola Especial. Diagnóstico F73. 
Aos 30 anos, devido a uma professora de música demonstrar interesse em ensinar o 
estudante e ao perceber que o mesmo queria cantar na “Banda da APAE”, incentivou-o a 
aprender a ler para que pudesse ler as letras das músicas e memorizá-las. Assim, tornou-se 
o cantor da “Banda da Apae”.

Caso 2

Estudante M.N.A. não sabia nem mesmo escrever o próprio nome, nem apresentava 
desenvoltura para falar em público; após se tornar a auto defensora de uma  Apae, começa 
a interessar-se pelo mundo da escrita e torna-se cada dia mais falante e mais sábia, 
buscando novos aprendizados.



                                                                                                             ) )
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Caso 3 

Estudante C.L.B. 35 anos, não sabia ler, nem escrever até esta idade, ao entrar na Unidade 
Ocupacional no ano de 2014, no curso de jardinagem, fica muito entusiasmado e deseja 
saber mais sobre esta profissão, pesquisa os nomes das ferramentas e com o auxílio do 
professor até o final do ano letivo, C.L.B. começa a ler e a escrever, tornando-se uma pessoa 
alfabetizada.

Os participantes poderão ser divididos em grupos para responder aos 
questionamentos propostos.

O mediador poderá propor outros questionamentos.
Quando todos tiverem respondido aos questionamentos é importante que seja 

realizada uma apresentação para o grande grupo.

Questionamentos:

a. É possível estabelecer um vínculo entre os três casos apresentados?
b. Qual o descompasso que há entre ensinagem e aprendizagem que até aquele 

momento os estudantes não conseguiram alfabetizar-se?
c. O que possibilitou a alfabetização, o insight?
d. Antes deste período cada um dos estudantes não tinha a potencialidade e/ou 

capacidade para a aprendizagem?
e. Os estudantes não tinham predisposição para a aprendizagem, até aquele 

momento?
f. O problema estava na aprendizagem, ou na ensinagem?
g. Faz diferença a estratégia de ação do professor?

7. Discussão em grupo sobre os casos e elaboração de um Plano de Ação – P.A. 
Após a apresentação da atividade anterior, o grupo todo deverá elaborar uma 

proposta de ação pedagógica para a EJA, visando a utilização de ferramentas e estratégias 
diferenciadas para a alfabetização dos estudantes.

8. Apresentação do Plano de Ação - P.A. 

9. Encerramento sob a responsabilidade do mediador.
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