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Introdução 
O conflito faz parte da vida e é o motor do progresso pessoal. Mas, em determinadas 
condições pode abrir caminhos para a violência. Para prevenir a violência e melhorar a 
convivência educativa é preciso ensinar a solucionar os conflitos de forma construtiva. 
E, a escola apresenta-se como local privilegiado de socialização, portanto, propícia o 
desenvolvimento de sentimentos, através de demonstração de afeto, dialogo, apoio, 
incentivo e com isso é capaz de resolver muitos conflitos. 
A escola e a família compartilham funções sociais, políticas e educacionais, na medida 
em que contribuem e influenciam a formação do cidadão (REGO, 2003). Exige 
comprometimento e disponibilidade por parte de ambas, uma vez que são 
responsáveis pela transmissão e construção do conhecimento da criança e do 
adolescente. A família, embora esteja se modificando ao longo do tempo, mantém 
papel fundamental na formação do indivíduo.  
O objetivo geral deste estudo é analisar como a afetividade interfere no 
desenvolvimento interpessoal do adolescente na faixa etária de 11 a 14 anos. 
Para obter um melhor embasamento teórico, utilizou-se primeiramente de pesquisa 
bibliográfica, buscando conhecer de forma mais aprofundada sobre a temática 
proposta. Foi aplicado questionários direcionados a 40 educandos o da faixa etária 
especifica, sendo aplicado para 10 educandos dos 6º,7º,8º e 9º anos do decorrente 
ano. Em relação ao questionário aplicado, os mesmos foram desenvolvidos com 
questões mistas, pertinente ao tema abordado, direcionado ao público partícipe desse 
processo. 
 
Resultados 
Para conhecer como o adolescente percebe a afetividade na faixa etária de 11 a 14 
anos oferecemos à eles um conceito de afetividade, “A afetividade [..] é um 
sentimento que surge quando espontaneamente nos preocupamos com o outro, 
quando conversamos sabendo ouvir, quando nos aproximamos gerando mútuo 
conhecimento” (CRIVELARO; TAKAMORI, 2005 p. 35). Visando obter maior 
conhecimento de todo esse processo, observamos na realização da coleta de dados 



179 
 

quando perguntado aos educandos em sua relação com os outros quando você 
consegue realizar este sentimento descrito acima, observamos que os educandos de 
12 anos, 40% não conseguem obter uma relação de afetividade com o outro, não 
conseguem transformar as emoções em sentimento, dificultando os relacionamentos, 
enquanto os educandos da faixa etária de 11 anos,13 anos e 14 anos consegue na 
maioria das vezes ter este  sentimento em relação as pessoas com as quais convivem. 
Sobre se os educandos teriam tempo para conversar com as pessoas, percebeu-se que 
os educandos de 13 anos, teriam maior dificuldade em disponibilizar tempo para 
conversar com as pessoas. Podemos observar que educandos nesta faixa etária 
encontram muitas dificuldades também em ouvir as pessoas.  
Um dos pontos fundamentais da coleta de dados se referiu quando perguntado aos 
educandos quantas vezes ao dia você abraça e/ou recebe um abraço de seus pais ou 
pessoas que moram com você, as respostas foram múltiplas evidenciando que o 20% 
dos educandos de 12, 13 e 14 anos não tem laço afetivo com os pais, e que outros 
educandos das faixas etárias selecionadas às vezes recebe apenas um abraço por dia, 
uma minoria recebe abraços duas ou três vezes ao dia e que apenas 40% dos 
educandos de 11 anos recebem carinho da família mais de três vezes ao dia. É 
pertinente expor, que os alunos que fizeram parte da pesquisa, apesar da escolha ter 
sido aleatória alguns entre eles frequentemente apresentam dificuldades de 
relacionamento interpessoal no ambiente escolar. 
Considerando que na questão acima há uma dificuldade de afetividade, quando 
perguntado para os participantes se considera que recebe o amor e carinho que 
gostaria, independentemente de quem seja 60% por cento dos participantes de 13 
evidenciaram que as vezes recebem amor e carinho conforme gostariam, e 70% dos 
participantes de 14 ressaltaram que sempre recebem este amor e carinho conforme 
gostariam percebe-se que defendem o recebimento dessa afetividade como fonte de 
conhecimento. 
Na relação ao item que avalia se os educandos costuma ter algum tipo de conflito com 
outras pessoas, neste quesito os educandos de 13 anos, 90% mencionaram que 
costumam ter conflitos com outras pessoas. Nesse item ouve controvérsias, pois 
observamos que os educandos 11 anos, 60% também costumam às vezes ter conflitos. 
E que os educandos de 12 anos e 14 anos, 50% dos dois grupos também às vezes 
entram em conflitos. Observamos que os percentuais são altos, os níveis de 
dificuldades em relacionar com esses grupos são complicados, pois adolescentes nessa 
fase de desenvolvimento estão vivendo um processo de transformação biopsicossocial, 
contribuindo para os conflitos diários, pois não aceitam de forma tranquila as 
imposições, são mais adeptos a negociações. 
A pesquisa demonstra que quando perguntado para os participantes se conseguem 
manifestar e expor seus sentimentos aos familiares e amigos 90% dos participantes de 
11 anos acham de suma importância expor seus sentimentos e falar das suas 
necessidades para seus familiares, enquanto que os educandos de 12 ,13 e 14 anos 
apenas 50% acreditam que o fato de exporem seus sentimentos para os familiares não 
poderão ajuda-los no seu desenvolvimento. 
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Considerando que os adolescentes passam por alterações comportamentais e são 
influenciados por diversos fatores que permeiam as relações sociais, podemos 
entender que os adolescentes percebem a afetividade como troca mútua procurando 
conduzir a construção de uma consciência que o ser humano não é autossuficiente 
sozinho, mas que todos contribuem e influímos a vida uns dos outros.  
Nesse sentido, a afetividade torna-se um dos fatores preponderantes no processo de 
relacionamento do adolescente consigo mesmo e com os outros. Embora a cada faixa 
etária o sujeito apresente reações diferentes a essa afetividade. Observamos que os 
educandos de 11 anos são pacíficos, conseguem expor seus sentimentos, falar das suas 
necessidades gosta de estar próximos dos seus familiares e colegas, são poucos 
conflitosos, respeitam seus professores e aceitam ouvir o outro.  Já os educandos de 
12 anos apresentam comportamentos desconfortáveis em relacionar-se com o outro, 
está em conflito consigo mesmo e por vezes não consegue manter o equilíbrio sobre 
suas emoções.  
Os educandos de 13 anos apresentam um comportamento bastante desiquilibrado, é 
marcado por momentos conflitosos consigo e com os outros, formam grupos para se 
valorizarem e os colegas são muito importantes, sentem dificuldades de estabelecer 
relações com pais e professores provocando muito desgaste e transtornos emocionais.  
Os adolescentes de 14 anos já consegue gerir uma exigência racional nas relações 
afetivas, às vezes demonstram momentos de conflitos, mas já consegue controlar 
melhor suas emoções, já está construindo sua identidade e começa a perceber que 
esta é uma fase marcada por muitos questionamentos, fortes exigências, novas 
experiências e constantes preocupações.  
A pesquisa aponta que quando perguntado para os participantes se eles olham-se no 
espelho todos os dias, percebe-se que os participantes de 11 anos e 14 anos, 100% 
olham e se admiram, além de sentir a necessidade de se reconhecer no que vê, 
enquanto que os adolescentes de 13 anos 50% sentem satisfação em se olhar. 
A pesquisa também aponta que o adolescente gosta do que reflete no espelho. 100% 
dos adolescentes de 11 e 14anos consideram que gostam. Quanto a resposta dos 
adolescentes de 12 anos 20% não gosta do que veem e adolescentes de 13 anos 
também apresentam-se negativa, e a justificativa pontuam que não gostam do que 
veem porque não se acham atraentes e bonitos, e ainda ouvem chacotas por parte dos 
colegas no ambiente escolar como descrito por A21 "Porque as vezes na escola os 
colegas riem de mim e da minha forma de ser”. 
Ao tratar se o adolescente se considera feliz, a pesquisa aponta respostas positivas e a 
maioria declara que se sente feliz por terem a família por perto e que as consideram 
como ponto de apoio no seu desenvolvimento, bons amigos e recebem carinho. Ainda 
nessa perspectiva, observa-se que 20% dos educandos de 13 anos não se sentem 
felizes devido suas atitudes no dia a dia serem de alguém muito fechado, sentem 
vergonha em se relacionar com o outro. 
Percebemos que a cada faixa etária o sujeito apresenta reações diferentes a essa 
afetividade, mas é nítido que ao mesmo tempo em que os adolescentes não querem 
estar próximos das pessoas com as quais convivem, ao mesmo tempo desejam essa 
aproximação. É possível perceber que os adolescentes entram em conflitos quando 
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permeiam o campo da afetividade, sente dificuldades de perceber que relacionar-se 
com o outro requer aceitar o outro pelo amor incondicional.  
A pesquisa demonstra que os adolescentes estabelecem seus relacionamentos com o 
outro procurando efetivar as relações de acordo com sua faixa etária, está firmando 
seu “EU” e necessita firmar o respeito de tudo e de todos e tornar mais evidente sua 
inspiração a uma independência do pensar e do agir, é levado a uma posição crítica e 
contestatória nas relações com pais e professores. Dentre os objetivos responsáveis 
dos adolescentes, se preocupam como adquirir sua nova identidade, ser aceito pelo 
grupo e ter sucesso fora do ambiente familiar, para os adolescentes o mais importante 
reside em aceitar sua nova imagem corporal, seu físico novo se transformando 
rapidamente enquanto aguarda por um período variável chegar ao aspecto definitivo e 
imprevisível que será conhecido depois da conclusão de uma nova imagem. 
O questionário aponta que quando perguntado se o educando consegue ser empático, 
se colocar psicologicamente em sentimento no lugar do outro, percebe se que as 
repostas são conflitantes, pois os educandos de 11 anos ressaltam que a maioria das 
vezes consegue se colocar no lugar do outro, sendo que os educandos de 12 e 13 anos 
10% nunca conseguem se colocar no lugar do outro. Por outro lado, 50% dos 
educandos de 12,13 e 14 anos declaram que conseguem sempre compreender melhor 
o outro, sentir seus problemas ou alegrias e terem grande probabilidade de obter sua 
aceitação interna. 
A pesquisa aponta que quando perguntado se os amigos o aceitam como você é, há 
também uma variável nas respostas, pois os adolescentes de 12 e 14 anos declaram 
que sempre são bem aceitos entre os amigos, sendo que ainda há educando de 12 
anos que percebe que nunca o aceitam como é. Já os educandos de 11 e 13 anos às 
vezes ou a maioria das vezes conseguem serem bem aceitos. 
Os participantes de 14 anos surpreenderam em suas declarações, 50% nunca sentem 
culpa das suas atitudes e 50% às vezes sentem mágoas ou arrependimento dos seus 
atos. Os participantes de 13 anos as declarações foram variadas, mas 20% declaram 
que sempre sentem vergonhas de suas atitudes. 
Considerando que a afetividade é impulsionada pelas expressões dos sentimentos, das 
emoções e desenvolve-se por meio da formação do sujeito, a pesquisa aponta que a 
afetividade interfere nos relacionamentos interpessoais por que releva as emoções 
como um sentimento acompanhado sempre da impresão de dor, insatisfação, agrado 
ou desgrado, alegria ou tristeza, mas todo ser necessita desses sentimentos embuído 
do auto controle e auto estima fortalecida para serem felizes, se sentirem seguros e 
capazes  de conviver com o mundo que os cercam .  
Os relacionamentos são um foco importante, incluindo aprender a ser um bom ouvinte 
e um bom questionador, distinguir entre o que alguém faz e nossas reações e 
julgamentos, ser mais assertivo e não raivoso ou passivo, aprender a arte da 
cooperatividade, solução de conflitos e negociação de conflitos. 
 
Conclusões 
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A pesquisa enfatiza a questão da afetividade nas relações que se estabelecem 
primeiramente do próprio sujeito, após com suas famílias, professores e colegas. É 
importante ressaltar que a afetividade também se expressa através de outras 
dimensões, na realidade, é possível afirmar que a afetividade está presente em todos 
os momentos ou etapas de desenvolvimento desse sujeito. Percebe-se que para o 
adolescente é complicado administrar toda a ansiedade e as frustrações decorrentes 
da espera da formação dessa nova imagem, ou seja, a construção de sua própria 
identidade.  Nesta etapa do desenvolvimento que o adolescente prepara para viver 
maior plenitude da sua autonomia, há também um gama de manifestações e 
sentimento envolvido, que interferem no relacionamento. 
Percebe-se que os adolescentes entram em conflito constantemente em suas 
declarações, não conseguem compreender que a afetividade não se restringe apenas 
ao contato físico, sentem dificuldades de perceber a importância das relações 
interpessoais no desenvolvimento da afetividade como sentimento na construção 
social de si próprio. O questionário aponta que a convivência do indivíduo em grupo é 
fundamental para formação de sua personalidade, pois a personalidade é um 
componente afetivo, ou seja, a personalidade do sujeito é baseada em experiências 
vividas, por isso é necessário primar por elaboração de ações que visam construir todo 
o desenvolvimento afetivo emocional em consonância com as demais inteligências. 
A pesquisa aponta que a convivência do indivíduo em grupo é fundamental para 
formação de sua personalidade, pois a personalidade é um componente afetivo, ou 
seja, a personalidade do sujeito é baseada em experiências vividas, por isso é 
necessário primar por elaboração de ações que visam construir todo o 
desenvolvimento afetivo emocional em consonância com as demais inteligências. 
Considera-se a necessidade de esclarecer aos pais a importância da presença deles na 
vida de seus filhos, principalmente na vida escolar e trabalhar a necessidade do vínculo 
afetivo nas relações familiares. O sujeito deve realmente se sentir amado, é este o 
segredo para alavancar, conquistar, superar e enfrentar as situações do cotidiano. 
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