
 

REFLEXÃO 

No entanto estamos vivendo uma época em que nossas relações sociais e afetivas estão 
tendo grandes modificações na forma de ser. Com o uso da tecnologia como nossa ferramenta 
de comunicação como também facilitando nosso dia a dia. 

Como fez que acontecesse uma grande aproximação de forma rápida entre as pessoas, 
também fez com que as relações ocorressem um distanciamento na construção dos vínculos 
afetivos. 

 Nós humanos ansiamos por um vínculo, uma troca, segurança, um olhar que nos 
valide desde o início de nossas vidas. 

Por estes motivos que nossa preocupação maior é com nossas crianças, as quais somos 
os maiores responsáveis em repassar conhecimentos, afeto e valores que pode persistir por 
uma vida toda. 

Quando uma criança começa a frequentar uma escola, ela é apresentada a um novo 
universo de socialização, cuja figura central irá se vincular ao professor. Este vinculo que se cria 
é um grande aliado quando se trata de aprendizagem e a criança aprende melhor quando tem 
uma relação de confiança com esse adulto, ou seja, quando possui uma base de segurança. 

Como o papel do professor tem uma importância imensa na vida de um aluno, um 
aluno também transforma diariamente um professor por meio do vínculo que estabelecem. 

Sabe-se da importância e da necessidade de um vínculo entre professor e aluno, essa 
interação que se cria é imprensendivel nesta fase da primeira infância, pois é o momento que 
estão adquirindo valores e conhecimentos prévios sobre assuntos da escola e do mundo. 

É por meio desta construção de uma relação afetiva e acolhedora seja de forma 
presencial ou virtual que a criança se sente segura e disponível para as atividades entre os 
pares e a consequente desenvolvimento de suas potencialidades. 

Como diz na teoria HENRI WALLON (psicólogo e filosofo e pensador da educação), a 
afetividade e a inteligência são inseparáveis, por uma complementar a outra. 

Os efeitos de um bom relacionamento entre professor aluno excedem o limite da sala 
de aula, para que haja a continuidade desta conquista. 

Vale a pena tentar! 

 

Itapejara D’Oeste 15 de Dezembro de 2020. 
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