
NAJILA – Núcleo de Alfabetização de Jovens e Idosos do LARA 
(LARA - Laboratório de Redes de computadores de Aracati) 

  
 
Vista frontal do ARACATI DIGITAL (lado direito). NAJILA (lado esquerdo, em reforma) 

 
 
NAJILA - Ambiente interno com 4 computadores e 12 cadeiras (Ah! A bicicleta é do pintor) 
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A metodologia de alfabetização do NAJILA é a “Luz do Saber”, desenvolvida e 
utilizada pela Secretaria de Educação do Ceará (SEDUC). 
 
Esta metodologia é baseada na pedagogia de Paulo Freire que educa jovens, 
adultos e idosos com “palavras geradoras” escolhidas da realidade e da vida 
dos alfabetizando. A partir daí, é produzido um quadro com um conjunto das 
famílias silábicas relacionadas à palavra.  
 
Um grupo da SEDUC desenvolveu um software para a metodologia Luz do 
Saber. Esta metodologia faz uso do computador como ferramenta de interface 
com o aluno, permitindo sua familiarização com a informática enquanto é 
alfabetizado. 
 
Esse projeto foi realizado com 2 sessões por semana, duas horas/aula, 
totalizando 16 aulas/mês, durante 5 meses na Casa CRER, uma instituição que 
“tenta” ajudar na recuperação social de dependentes químicos. A Casa CRER 
fica situada no distrito do Cajueiro, 10 km de distância do centro do município 
de Aracati (Ce).  
 
As aulas de alfabetização com a metodologia Luz do Saber foram divididas em 
dois momentos: 
 

 Uso do quadro branco e caderno, dentro da pedagogia de palavras 
geradoras de Paulo Freire 
 

 Uso do software Luz do Saber que apresentas fatos do cotidiano, 
situações interessantes do contexto local, etc. 

 
No primeiro momento foram desenvolvidas atividades de memorização do 
alfabeto e aperfeiçoamento da escrita. Já no segundo momento, mais 
dinâmico, o aprendizado se faz fixando-se o conteúdo dos temas aplicados no 
primeiro momento. 
 
O NAJILA aproveita de toda esta rica experiência na alfabetização de adultos 
acontecida na Casa CRER e a transporta para a BARCA (Bodega de Artes 
Raimundo de Chiquinha do Aracati), no centro de Aracati. 
 
As atividades são ministradas por alunos do Bacharelado em Ciência da 
Computação do IFCE Aracati. Estes alunos são bolsistas do CNPa, da 
FUNCAP e de outros órgãos de fomento de P&D e inovação 
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NAJILA: Havia uma lanchonete (alimentando o corpo). Hoje há uma ESCOLA alimentando... 

 
 
Visita da Diretora Geral do IFCE Aracati e seus príncipes ao NAJILA 

 



NAJILA – Núcleo de Alfabetização de Jovens e Idosos do LARA 
(LARA - Laboratório de Redes de computadores de Aracati) 

  
NAJILA -  O Chanceler entre o Reitor e a Pró-reitora de Ensino... rsrsrs! 

 
 
Até os cachorros gostaram do NAJILA... rsrsrs! 
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