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Apresentação do Tema
A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade de ensino que oferece a oportunidade de escolarização aos indivíduos que não tiveram
condições de ingressar na escola ou de concluir seus estudos na idade apropriada. A afetividade constitui um dos aspectos que faz a diferença no
processo educativo e que diz respeito à aprendizagem sobretudo, ao se tratar de jovens e adultos que buscam por um aprendizado negado anteriormente.

Objetivo
O objetivo dessa pesquisa reside em analisar a influência da afetividade nos processos de ensino e aprendizagem, sob a percepção de alunos de
EJA de uma escola pública do município de Campinas (SP).

Material e Método
Em uma abordagem de cunho qualitativo, foi realizada pesquisa de campo, em uma escola pública estadual situada no município de Campinas
(SP), utilizando como técnica o grupo focal, a partir de um roteiro formulado com seis focos, tendo como sujeitos sete alunos de EJA.

Principais resultados e discussões
A exploração possibilitou constatar que a afetividade, sendo entendida aqui como uma dimensão ampla de sentimentos, é manifestada nas relações
estabelecidas entre os seres humanos. Os entrevistados pontuaram que as relações estabelecidas entre professor-aluno, aluno-aluno, a cooperação entre
os colegas, a postura do professor em sala de aula, a didática do professor, o clima agradável e descontraído, entre outras categorias destacadas, são
aspectos que influenciam os processos de aprendizagem.

Conclusões
A pesquisa com os alunos de EJA nos possibilitaram evidenciar que a relação professor-aluno e aluno-aluno são permeadas pela dimensão afetiva,
despertando sentimentos que influenciam o processo de aprendizagem dos indivíduos. Intenta-se que, sobretudo os educadores que atuam na EJA ou
pretendam atuar, possam refletir sobre o clima em sala de aula e a importância afetividade nos processos de ensino e aprendizagem.
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