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                                      RESUMO 
 
Esse estudo faz algumas reflexões sobre a emoção da criança 
focalizando o contexto da aprendizagem. Tem como objetivo 
analisar os primórdios do desenvolvimento emocional infantil e sua 
influência no processo de aprendizagem. O estudo foi teórico com 
base em Winnicott (90), (96), Costa (2007), Rabelo et.al (2016) e 
outros. Os autores apontaram que a escola atualmente exerce 
várias funções, priorizando o desenvolvimento intelectual da 
criança, no entanto, acreditamos que a mesma deve ter um 
compromisso sério também e essencialmente com o 
desenvolvimento emocional porque a partir dele outros aspectos se 
desenvolverão dentre eles o psicomotor, social e cognitivo. Enfim, 
a razão em ressaltar as emoções como conteúdo a ser pensado 
pela escola parte da necessidade de se compreender que as 
emoções estão na base de todo aprendizado efetivo e duradouro. 
Embora as emoções não sejam destacadas no currículo a ser 
trabalhado no dia a dia não exclui a influência delas sobre as 
pessoas que compõem o ambiente escolar. 
 
Palavras- chave: Emoções. Criança. Aprendizagem. 
 
 
ABSTRACT 
 
This study reflects on the child's emotion by focusing on the 
learning context. It aims to analyze the beginnings of childhood 
emotional development and its influence on the learning process. 
The study was theoretical based on Winnicott (90), (96), Costa 
(2007), Rabelo et.al (2016) and others. The authors pointed out that 
the school currently performs several functions, prioritizing the 
intellectual development of the child, however, we believe that it 
must have a serious commitment also and essentially with the 
emotional development because from it other aspects will develop 
among them the psychomotor, social and cognitive. Finally, the 
reason for emphasizing the emotions as content to be thought by 
the school starts from the need to understand that emotions are the 
basis of all effective and lasting learning. Although the emotions are 
not highlighted in the curriculum to be worked on day to day does 
not exclude their influence on the people who make up the school 
environment. 
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INTRODUÇÃO 

“[...] nada do que sou é meu mesmo; ou foi herdado, ou outra pessoa me 
capacitou a chegar onde estou [...]”  

(WINNICOTT, 1996, p.115) 
 

O atendimento infantil é a área de estudo que ainda oferece muita carência de 

informação embora haja com bastante frequência discussões sobre essa temática nos 

congressos, seminários e encontros de educadores. E quando se discute sobre as 

emoções, a dificuldade aumenta e, se tratando do início, no caso a partir da concepção 

da criança, se torna um problema. Macedo (2014) enfatiza que na atualidade, época em 

que se defende a inclusão, é primordial se tratar de saúde mental. Na prática, é o que 

fazemos, sentimos e expressamos nossas emoções através de nossos 

comportamentos, vínculos, possibilidades e limitações é dessa forma que aprendemos a 

conviver em sociedade. 

Por mais que exista legislação, estudos que esclarece esse início de vida, os 

cursos de formação que prepara o professor para lidar com essa modalidade, não 

colocam como prioridade. Assim torna-se urgente ampliar mais na carga horária desses 

conteúdos aspectos no âmbito da subjetividade, para que atenda realmente as 

necessidades básicas apresentadas pelo cotidiano da escola.  

Com base nessa ideia acrescentamos o que a realidade no sistema educacional 

nos mostra a partir do pensamento de Vallés (2015) citado por Rabelo, et al (2016, p.7) 

 
Na escola são produzidas situações de todos os tipos, principalmente 
as que envolvem o mundo emocional e é neste cenário onde os 
alunos/as devem demonstrar suas competências emocionais para 
alcançar um maior bem estar possível, o que os permitirá aprender 
melhor. 
 

 Winnicott (1990) demonstra que a evolução emocional da criança tem início 

antes mesmo do seu nascimento em decorrência da influência do primeiro ambiente no 

caso a própria mãe. 

 [...] é possível mostrar que a influência ambiental pode iniciar-se numa 
etapa muitíssimo precoce, determinando se a pessoa, ao buscar uma 
confirmação de que a vida vale a pena, irá partir à procura de 
experiências, ou se retrairá, fugindo do mundo. A rigidez ou 
inadaptabilidade da mãe (devidas â ansiedade ou a um estado 
depressivo) podem, portanto, tornar-se evidentes para o bebê antes 
mesmo que este tenha nascido (p.149). 

 
  Ao nascer percebemos que o ser humano utiliza a emoção para se 

comunicar com o mundo, e antes da aquisição da linguagem consegue estabelecer 



 

 

      Revista PLUS FRJ: Revista Multidisciplinar em Educação e Saúde, ISSN - 2525-4014          p. 10, nº 5, Ago/2018 

10 

relação com a mãe ou pessoa que dele cuida, através de movimentos expressivos 

(choro, necessidades fisiológicas, gestos e outros). Se a criança sente que foi bem 

recebida e reconhecida com essas experiências criará possibilidades emocionais que irá 

proporcionar novos laços, base para criação de novos ambientes.  

Atos de confiabilidade humana estabelecem uma comunicação muito 
antes que o discurso signifique algo, o modo como a mãe olha quando 
se dirige à criança, o tom e o som de sua voz, tudo isso é comunicado 
muito antes que se compreenda o discurso (WINNICOTT, 1996, p.115). 
 

 O primeiro ambiente representado pela mãe ou cuidadora acolhe, ampara 

e sustenta o bebê e o leva a reconhecer progressivamente os ambientes, ou seja, vai 

além dela e se torna dessa forma a matriz de todos os demais lugares que ocupará na 

vida. Se houver falha até no cuidado em segurar o bebê ele chora e nunca mais vai se 

esquecer disso. “[...]. A coisa terrível é que nada é esquecido. E então a criança sai pelo 

mundo sentindo falta de confiança nas coisas [...]”. “[...] Essa questão de segurar e 

manusear traz à baila toda a questão da confiabilidade humana [...]” (WINNICOTT, 

1996, p.114). 

Nesse sentido podemos inferir que a criança quando não teve a oportunidade de 

experimentar o cuidado pré-verbal, em termos do segurar e do manuseio torna-se uma 

criança carente embora se apresente com muitas possibilidades. Essa realidade é 

levada para o âmbito escolar cabe, portanto aos docentes tendo se apropriado de suas 

emoções serem mais compreensivos em relação à emoção da criança sabendo lidar 

com sabedoria essas faltas e conflitos que afetam a sistematização do pensamento, 

atenção focada, o raciocínio e a relação com seus pares. “Por vezes, lamentavelmente, 

é justamente este diferencial que nos tolhe a luz. Somos envolvidos pelas nossas 

emoções em conflitos que afetam o nosso pensar e transformam nosso esplendor em 

desamparo e sofrimento. Assim, afastamo-nos de nossa magnificência” (SANTOS; 

ESTEVES; SCHULZE, 2012, p.9). 

De acordo com Wallon (1968) a emoção oscila de duas formas na relação do 

homem com o meio: a primeira refere-se à motricidade emocional, que diz respeito à 

reação às situações externas, que auxilia a criança no seu relacionamento com o meio 

físico e social. A segunda é a sensibilidade emocional que internamente dá condições 

de conceituar o mundo físico através da representação, transformando-o conforme as 

necessidades do sujeito.  Wallon (1968, p. 148), relata que "[...] é a emoção que dá o 

tom ao real. Mas, inversamente, os incidentes externos adquirem quase seguramente o 

poder de desencadeá-la”. 

Nessa perspectiva de contribuir para a formação do pedagogo que vai lidar com 

essa fase infantil e a partir de dados que percebemos sobre a dificuldade relacionada 
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com a questão emocional é que propomos um estudo com outros campos do 

conhecimento como psicanálise, psicologia, psicopedagogia, filosofia, neurociência e 

outras além dos atuais da pedagogia.  Com essa proposta levantamos alguns 

questionamentos: como preparar o professor para reconhecer suas emoções? A 

emoção da criança influencia o processo de aprendizagem? 

As considerações que propomos têm como objetivo esclarecer sobre o 

desenvolvimento emocional da criança e sua influência no processo de aprendizagem 

escolar. Com isso o estudo trata sobre os primórdios emocionais da criança, 

aprendizagem e emoção e finaliza com a emoção do professor. 

 

OS PRIMÓRDIOS EMOCIONAIS DA CRIANÇA 

 

Inicialmente é necessário entendermos que o termo emoção é uma palavra latina 

que significa movere (mover), ou seja, subentende a tendência para agir. Para Damásio 

(2003, p. 28), as emoções são “[…] ações ou movimentos, muitos deles públicos, 

visíveis para os outros na medida em que ocorrem na face, na voz, em comportamentos 

específicos”. Para este autor, uma emoção é ativada como reação automática, ou seja, 

a um “[…] estímulo emocionalmente competente, caracterizando-se por um conjunto de 

reações químicas e neuronais específicas”. (2003, p.53). O mesmo autor enumera ainda 

algumas emoções como o medo, a raiva, a surpresa, a tristeza, a felicidade ou a 

aversão/repugnância, caracterizada por uma programação inata, e enumera também as 

emoções sociais como algo mais complexo. São elas: a simpatia, o embaraço, a 

vergonha, a culpa, o orgulho, a inveja, a gratidão, a admiração e o desprezo. Significa 

dizer que as emoções se estendem na vida do sujeito de forma inata e social 

merecendo essa última um cuidado especial para não desencadear relações 

conflituosas.   

Em seus estudos Winnicott citado por Costa (2007) destaca a relevância do 

ambiente no desenvolvimento psíquico da criança representado nos cuidados maternos. 

É através de seus cuidados e da capacidade que a mãe tem de se adaptar às 

necessidades do bebê que ele passa a conhecer o mundo. Porém essa adaptação vai 

diminuindo à medida que a criança vai se tornando capaz de suportar as falhas nesse 

processo e tolerar as frustrações. Vale ressaltar que nesse ambiente inicial é 

fundamental que seja apresentado de forma segura, de modo que no futuro o externo 

possa parecer confiável. 

Para mostrar a importância desse ambiente inicial que é a própria família 

Winnicott esclarece: “[...] Considera-se a família um lugar onde as crianças descobrem 
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sentimentos de amor e ódio e onde elas podem esperar simpatia e tolerância, assim 

como a exasperação que ocasionam [...]” (1996, p.110). 

Percebemos que a família leva a todo tipo de agrupamentos como também as 

emoções sentidas que vão se ampliando, e pensar a criança na atualidade é tentar 

compreender o início dessa relação com seus pais que será extensivo a outros 

ambientes, ou seja, os afetos que eram transmitidos aos seus serão para adultos que 

surgirão de forma significativa para ela. No caso a escola passa a ser o segundo 

ambiente e o professor o sujeito que deve acolher e dar esse suporte emocional. 

Leite em suas reflexões apresenta essa contribuição da psicanálise na ideia de 

Lacan sobre essa passagem dos afetos para outros adultos: 

 
A partir de Lacan, o complexo de Édipo é um processo que ocorre em 
determinado tempo, porém sendo estrutural, não se trata de uma 
experiência vencida pela pessoa, mas faz-se presente e atualiza-se nos 
laços que ela estabelece no presente. Assim, o laço primordial com a 
mãe, o pai e os irmãos desdobram-se, e transferem-se para com os 
professores, os médicos, os analistas, os amantes, amigos e filhos 
(LEITE, 2011, p.72). 
 

Nesse sentido se há possibilidades de atualizar experiências vividas às emoções 

podem ser ressignificadas, ou seja, em cada ambiente que a criança participe é 

necessário estar sempre atento a essa fase de aprendizagem e desenvolvimento de 

aptidões. Fazer com que ela pense e compreenda suas emoções como também as 

emoções do outro (MONTEIRO; FERREIRA, 2012). 

 Nessa perspectiva as instituições de Educação infantil na modernidade são 

locais de grande importância como também de muita responsabilidade, uma vez que 

todas as crianças têm o direito de estarem na escola, devido às novas particularidades 

sociais e mudanças na dinâmica familiar, uma vez que a mulher assumiu trabalhar fora 

de casa para compartilhar as despesas com seu companheiro. À vista disso, esses 

espaços educacionais precisam olhar a criança de verdade tendo a competência em 

saber que ela precisa de cuidados especiais, carinho, amor, atenção e respeito as suas 

necessidades para se desenvolver, assim posto, o carinho na infância é como uma fonte 

de energia que a cognição utiliza para o seu desenvolvimento. O afeto, entretanto, não 

exclui a questão dos limites, que devem ficar claros com a postura do professor. 

É importante evidenciar que quando a criança apresenta prazer com situações 

triangulares substitutas, é o momento de proporcionar-lhe as oportunidades de exercitar 

essa nova capacidade. Winnicott é enfático ao nos lembrar: 

  
[...] A vida da criança continua tendo como base a situação triangular 
original, em que ela se relaciona com ambos os pais. A criança de 2 
anos mal começou a tolerar as situações triangulares substitutas, o que 



 

 

 

Revista PLUS FRJ: Revista Multidisciplinar em Educação e Saúde, ISSN - 2525-4014    p. 13, nº 5, Ago/2018 

13 

deixa claro que ela ainda não está apta a lidar com situações em que a 
removem da situação triangular conhecida para um ambiente onde o 
cuidado é impessoal. (1990, p.175) 
 

 É possível que a criança de dois anos, que tenha tido oportunidade de 

desenvolvimento bem-sucedido nos estágios emocionais ainda não está em condições 

de lidar com ambientes que sejam impessoais. Daí a importância do ambiente ser 

suficientemente bom que não se limite apenas a manifestações de carinho físico e de 

elogios superficiais, inclui garantir oportunidades para que a criança elabore suas 

emoções, vivencie experiências e demonstrem o que sentem nas diversas situações do 

cotidiano escolar. 

 É essencial ao cuidar de crianças estarmos atentos à idade emocional do 

momento, de modo a podermos fornecer o ambiente emocional apropriado “[...] é 

preciso lembrar que os estágios iniciais jamais serão verdadeiramente abandonados, 

(grifo do autor) de modo que ao estudarmos um indivíduo de qualquer idade, poderemos 

encontrar todos os tipos de necessidades ambientais, das mais primitivas às mais 

tardias. [...]” (WINNICOTT, 1990, p.179). 

Para aprofundar a reflexão sobre as emoções apresentamos mais uma 

afirmação de Damásio citado por Matos e Mendes (2017, p.4) que assevera “As 

emoções fazem parte da nossa vida e são fundamentais para o nosso dia a dia e para a 

nossa adaptação na sociedade”.  Reforçando o que disse anteriormente o referido autor 

classificou as emoções em primárias ou universais como: alegria, cólera, medo, 

aversão, surpresa e tristeza. O ciúme, vergonha, culpa e o orgulho como parte das 

emoções secundárias ou denominadas de emoções sociais. E o terceiro tipo com as 

emoções de fundo o bem-estar, mal-estar, calma e a tensão (DAMÁSIO, apud MATOS; 

MENDES, 2017). 

Como se pode ver a aprendizagem decorre do desenvolvimento biopsicossocial. 

Ao considerarmos as emoções secundárias ou sociais, no contexto da aprendizagem 

formal, é possível perceber a necessidade da existência de um laço emocional positivo 

que nos parece eficaz para uma futura aprendizagem. Diante disso fica o nosso 

questionamento: qual o suporte das emoções no processo de aprendizagem?  

A constituição subjetiva da criança e o que precisa ter ocorrido ao longo desse 

processo inicial vai ser muito importante para ser inserida no ensino informal. Todavia 

isso está relacionado à passagem desta posição de importância ocupada pelos 

progenitores para a figura do professor (LEITE, 2011). 
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EMOÇÃO E APRENDIZAGEM 

 

As pessoas sentem necessidades e motivações assim sendo as emoções 

passam a fornecer dados fundamentais para criar ações no sentido de satisfazer seus 

desejos. “No ser humano, ao longo da sua evolução, e na criança, ao longo da sua 

trajetória desenvolvimental, todas as ações e pensamentos (como sinônimo de 

cognição), são coloridas pela emoção” (FONSECA, 2016, p.366). 

As emoções são consideradas assim como base fundamental da aprendizagem 

humana dado que na criança, fonte das nossas reflexões, procura atividades que fazem 

com que ela se sinta ativa, participativa, ou seja, feliz e com vontade de voltar ao 

contexto apresentado. De forma contrária evita atividades ou situações em que não se 

sinta bem (FONSECA, 2016). Pois toda criança é um ser singular tem seu jeito de ser 

de pensar e agir por isso a relação professor-aluno deve ser de afetividade, de respeito 

e compreensão. Visto que as emoções estão presentes em todo momento, em toda 

nossa escolaridade com isso impacta nossa aprendizagem. 

As recentes contribuições da neurociência estão ajudando a remediar esta falta 

revelando a dimensão emocional da aprendizagem. Essa contribuição nos mostra que a 

escola está carregada de emocionalidade que pode variar desde as emoções positivas 

as negativas com algumas delas bastante dolorosas. 

A escola tradicionalmente se destacou por valorizar a razão e o cognitivo. Assim 

vem deixando de olhar a dimensão afetiva silenciando como se ela não existisse.  

Embora a escola não assuma conscientemente as maiores dificuldades que giram em 

torno das emoções como problemas de conduta, desinteresse, problemas com os pais, 

falta de compromisso com as atividades, desmotivação, agressividade o estudo sobre 

as emoções não se trata de algo novo e ainda dessa forma os educadores continuam 

incipientes quanto a um assunto tão relevante (RABELO, et al 2016). 

Nessa Perspectiva como trabalhar a emoção do professor? É possível que o 

educador nem perceba suas dificuldades emocionais, dessa forma a relevância de se 

refletir sobre essa questão. 

 

PROFESSOR NO ÂMBITO EMOCIONAL 

  

O professor tendo passado pelo processo de constituição subjetiva também é um 

ser com emoção que nunca está totalmente pronto precisa entender as suas 

necessidades e motivações compreender que a afetividade no ambiente escolar 
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contribui para o processo ensino aprendizagem considerando uma vez que a sua função 

não se limita apenas transmitir conhecimento, mas também acolhe a criança, estabelece 

uma relação de troca, que deve ser permeada de afeto. 

               O interesse pelo aprender não surge espontaneamente nas crianças, 

por isso cabe ao professor despertar essa vontade enfrentando e compreendendo o 

estado afetivo que pode ser: 

 
[...] manifestado por emoções positivas (amor, alegria, e ainda por 
emoções negativas (raiva, tristeza e medo a predominância dos 
aspectos positivos ou negativos vai depender do alicerce familiar. È nas 
relações entre as pessoas que a criança começa criar dentro dela 
sentimentos dominantes que serão manifestados pelos 
comportamentos (CASTRO, 2015, p.28). 
 

             Por outro lado, os professores encontram neste novo ambiente que a 

criança chega muitas dificuldades e suportam “[...] sentimentos de rivalidade por parte 

dos pais, choros e atuações de angústia por parte das crianças e dos pais, 

desorganizações psíquicas, auto mutilações, agressividades para o que sua formação 

profissional não os capacitou” (LEITE, 2011, p.76).  

 A importância da afetividade do professor no espaço da sala de aula é a 

dinâmica mais profunda de que o ser humano pode participar:  

 
[...] ela é a mistura de todos os sentimentos como: amor, motivação, 
ciúme, raiva e outros, e aprender a cuidar adequadamente de todos 
nas emoções é que vai proporcionar ao sujeito uma vida emocional 
plena e equilibrada. Tendo em vista que todo processo de educação 
significa também a constituição de um sujeito. A criança seja em casa, 
na escola, em todo lugar, está se constituindo como ser humano, 
através de suas experiências com o outro, naquele lugar, naquele 
momento. A construção do real acontece, através de informações e 
desafios sobre as coisas do mundo, mas o aspecto afetivo nesta 
construção continua, sempre, muito presente (SARNOSKI, 2014, p. 1) 

 

 A referida autora ressalta a relevância da relação entre a emoção e a 

atividade intelectual na sala de aula destaca que tanto o professor quanto a criança 

poderá passar por momentos emocionais durante o processo de ensino-aprendizagem. 

Como espaço social, é um ambiente diferente da família, porém bastante propício ao 

seu desenvolvimento, uma vez que sendo diversificado é rico em interações. 

Vale ressaltar que é indiscutível a boa convivência em sala de aula para criar 

pontes e laços positivos porque o modelo, a figura espelhada é muito importante. Logo, 

se existirem muitos conflitos como por exemplo gritos e ansiedade, o modelo será reagir 

da mesma forma quando ficar com raiva, ou seja, tal comportamento reinará.  



 

 

      Revista PLUS FRJ: Revista Multidisciplinar em Educação e Saúde, ISSN - 2525-4014          p. 16, nº 5, Ago/2018 

16 

No exercício da sua prática o professor demonstra interesse pela criança 

fazendo com que ela se sinta importante e reconhecida nesse sentido, à afetividade é 

como um recurso de motivação na aprendizagem contribuindo no desenvolvimento das 

emoções que se evidenciam dentro da sala de aula.  

Confirma Sarnoski, (2014, p. 6): 

 
Quando observamos nossos alunos, percebemos que o olhar tem 
significado de expressividade da alma, são manifestações de 
sentimentos que podem ser interpretados de forma positiva ou 
negativa. O olhar do professor influencia no comportamento do aluno, 
quando interpretado de forma negativa, gera desconforto em sala de 
aula. 
 

 Desse ponto que coloca a referida autora a importância da intensidade 

das relações, os aspectos emocionais, a dinâmica das manifestações e as formas de 

comunicação passam a ser pressuposto para o processo de construção do 

conhecimento. Enfim o professor precisa assimilar que a emoção dirige, conduz e guia a 

cognição, não se pode compreender a aprendizagem sem reconhecer o papel dela no 

processo adaptativo humano. 

 

CONCLUSÃO 

 

As emoções fazem parte dos contextos educativos e afetam a todos os atores do 

processo escolar. Compreender a natureza das emoções nos entornos educativos pode 

ser a chave para experiências saudáveis e exitosas de alunos e professores. Nesse 

sentido é possível reconhecer que a escola tem desvalorizado e esquecido a existência 

das emoções como parte da identidade humana. 

Diante das reflexões trazidas pelo estudo surge como proposta da modernidade 

educacional um novo paradigma que contempla a educação emocional onde não 

apenas a razão e habilidades cognitivas são levadas em consideração, como também 

as emoções e a afetividade que devem ser vistas como essenciais ao desenvolvimento 

integral de todos os indivíduos. 

Na atualidade podemos perceber como é importante viver as próprias emoções 

expressá-las e não ocultá-las. Elas são reivindicadas nas relações sociais, nas nossas 

decisões e nossos êxitos profissionais. 

É fato a neurociência tem dado uma grande contribuição nesse aspecto 

mostrando evidências que nos permite entender como se aprende melhor, onde se 

processam as emoções, quais as condições favoráveis ou desfavoráveis do contexto 

que afetam a aprendizagem da criança como também do jovem e adulto. 
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Faz-se necessário ressaltar a importância tanto do professor e da criança serem 

sempre ouvidos e acolhidos para que a aprendizagem e as emoções sejam positivas. 

Cabe ao professor conhecer a criança, saber ouvir e ministrar métodos de intervenção 

quando necessário. É importante o envolvimento de todos os que estão em contato com 

o aprendiz, cientes de que a educação eficaz e de qualidade necessita da interação 

família/escola para alcançar o sucesso no processo ensino aprendizagem.  

Enfim, nosso objetivo foi contribuir com um saber construído ao longo da 

caminhada profissional como docente, como também a experiência do espaço clínico 

para os cursos de formação e a escola como o segundo ambiente que a criança passa a 

conviver. Visando com isso a formação do professor acerca de sua implicação na 

constituição subjetiva dessas crianças. 

 

REFERÊNCIAS 

CASTRO, Edileide. Afetividade e limites: uma parceria entre família e escola. 5. ed. Rio de Janeiro: Wak Editora, 2015. 
 
COSTA, Teresinha. Psicanálise com crianças. Rio de Janeiro: Zahar, 2007. 
 
DAMÁSIO, A.  Looking for Spinoza. Joy, sorrow and the feeling brain. London: William Heinemann. 2003 
 
FONSECA, Vitor da. Importância das emoções na aprendizagem: uma abordagem neuropsicopedagógica. In Rev. 
Psicopedagogia 2016; 33(102): 365-84 
 
LEITE, Mônica Fujimura. De que serve a Psicanálise à Educação Escolar? Dissertação de Mestrado em Educação. 
Universidade Estadual de Londrina. Centro De Educação, Comunicação e Artes. Londrina, Paraná, 2011. 
 
 MACEDO, Lino. Apresentação. In ESTANISLAU, Gustavo M. RODRIGO, Afonso Bressan (organizadores). Saúde 
mental na escola: o que os educadores devem saber. Porto Alegre: Artmed, 2014.  
 
MATOS, Cristiana. MENDES, Rute. A inteligência emocional: as emoções e a empatia nos mais novos. Instituto 
Superior Miguel Torga. Coimbra, maio de 2017. 
 
MONTEIRO, M. M. FERREIRA, P. T. Ser humano. Psicologia B 12º ano. Porto Editora, 2012. 
 
RABELO, Flávia Laryssa Gonzaga et al. Educação emocional: um novo paradigma para a inclusão e o empoderamento 
das pessoas com deficiência. II CINTEDI. II Congresso Internacional de Educação Inclusiva. II Jornada Chilena 
Brasileira de Educação Inclusiva. 16 a 18 de novembro de 2016. 
 
SANTOS, Alfredo dos. ESTEVES, Fátima. SCHULZE, Paula. Atendimento Psicanalítico com Crianças. São Paulo: 
Scortecci, 2012. 
 
SARNOSKI, Eliamara Aparecida. Afetividade no processo ensino- aprendizagem. In REI- Revista de Educação do 
Ideau. Vol. 9 – Nº 20 - Julho - Dezembro 2014 Semestral.  Instituto de Desenvolvimento Educacional do Alto Uruguai – 
IDEAU. 
 
WALLON, H. A evolução psicológica da criança. Lisboa, Edições 70, 1968. 
 
WINNICOTT, Donald Woods. Natureza Humana. Tradução de Davi Litman Bogomoletz. Rio de Janeiro: Imago Ed. 1990. 
 
________________________.Tudo começa em casa. Tradução Paulo Sandler-2ª ed. São Paulo Martins Fontes, 1996. 


