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RESUMO

O estudo teve como objetivo geral analisar quais são as principais facilidades e dificuldades encontradas por três alunos da Educação de Jovens e 
Adultos (EJA) do 1º seguimento, de uma escola pública do Distrito Federal, no processo de aprendizagem. Os objetivos específicos foram 
estabelecidos como: verificar se a relação professor e aluno pode ser uma das dificuldades encontradas pelos alunos pesquisados no processo de 
aprendizagem; identificar se as ações afetivas da professora interferem na aprendizagem dos alunos; compreender se as condições 
socioeconômicas dos alunos influenciam nas dificuldades e facilidades encontradas no processo de aprendizagem. Como procedimento 
metodológico, foi escolhida a pesquisa de campo de natureza qualitativa, sendo a mais viável, pois tem como objetivo observar e interpretar o 
objeto do estudo com mais eficácia. Foi embasada em pensamentos teóricos. Foram utilizadas a pesquisa bibliográfica e a pesquisa de campo. 
Com aplicação de entrevista semiestruturada, na qual contou a participação de três alunos colaboradores. Os instrumentos usados para coletar os 
dados foram a entrevista e a observação. Para a análise e interpretação dos dados utilizou-se a técnica de análise de conteúdo. Segundo Bardin 
(2011), a análise de conteúdo está implicitamente ligada às categorias, ou seja, é o momento da passagem dos dados brutos para os dados 
organizados, é a hora de colocar cada item em seu devido lugar. Diante dos problemas colocados, percebeu-se que vários fatores estão 
associados às dificuldades encontradas na educação de jovens e adultos como: problemas sociais, culturais e econômicos. Entretanto, a 
modalidade da EJA traz algumas possibilidades, tais como: terminar os estudos de forma mais rápida, conseguir salários mais altos entre outras. 
Dos questionamentos resultantes da pesquisa pode-se inferir que as principais dificuldades e facilidades, que foram explanadas no desenrolar da 
pesquisa, apresentam uma vasta responsabilidade para todos que estão envolvidos no processo educativo. Desse modo, favorecendo uma 
aprendizagem significativa em prol do benefício alheio, em especial a EJA, que tem como característica maior atender pessoas que não tiveram 
acesso à escola no tempo correto. Os dados apontaram que as principais facilidades e dificuldades encontradas por esses alunos estão 
relacionadas com a escrita, leitura e a matemática. Foi possível notar ainda que a relação professor-aluno não dificulta a aprendizagem em sala de 
aula, pelo contrário, contribui com o aprendizado dos educandos. A relação estabelecida entre o professor e os alunos é bastante significativa. 
Verificou-se que as ações afetivas do professor são permeadas com carinho e dedicação. Dessa forma interferindo no aprendizado dos alunos de 
maneira positiva. Os dados coletados mostram que são vários os motivos que levam a não permanência dos jovens e adultos na escola. Os 
problemas estão relacionados a diversas questões, como o trabalho, família e também a fatores sociais, econômicos, e dificuldades na 
aprendizagem. Assim, percebeu-se que apesar dos avanços na educação, ainda, é fundamental Políticas Públicas que deem um suporte maior 
para o ensino da Educação de Jovens e Adultos.
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