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O termo Depressão pode significar um sintoma que faz parte de inúmeros distúrbios 

emocionais sem ser exclusivo de nenhum deles, pode significar uma síndrome traduzida por 

muitos e variáveis sintomas somáticos ou ainda, pode significar uma doença, caracterizada por 

marcantes alterações afetivas (CASS, 1999). 

Apesar de ser bem mais comum em adultos, estudos populacionais mostram que cerca 

de 20% das crianças e adolescentes com idade entre 9 e 17 anos têm algum transtorno mental 

diagnosticável. Em relação à depressão especificamente, estima-se que a doença atinja, nos 

Estados Unidos, 0,9% das crianças em idade pré-escolar, 1,9% em idade escolar e 4,7% dos 

adolescentes (Cândida, 2005). E no Brasil essa estimativa segundo Andriola e Cavalcante 

(1997) foi de 3,9%. 

Este mal atinge inclusive as crianças e adolescentes. A rotina que as crianças têm a 

cumprir pode ser um desgaste não apenas físico, mas também mental, que começa desde cedo 

a exigir demais de si mesmo. Nesse sentido, ressalta-se que o excesso de atividades é um dos 

principais causadores do stress, na classe média e na classe menos favorecida, existe muitas 

situações desgastantes como: trabalhar para ajudar os pais, cuidar dos irmãos menores, irem 

para a escola com fome, ter que tirar boas notas sem contar com ninguém para ajudar nas 
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tarefas escolares e vários outros fatores que acarretam o stress, que pode culminar na 

depressão infantil.  

Embora na maioria das crianças a sintomatologia da Depressão seja atípica, alguns 

podem apresentar sintomas clássicos de Depressão, tais como: tristeza, ansiedade, expectativa 

pessimista, mudanças no hábito alimentar e no sono ou, por outro lado, problemas físicos, 

como dores inespecíficas, fraqueza, tonturas, mal estar geral que não respondem ao tratamento 

médico habitual (BALLONE, 2005).  

Na criança e no adolescente, a Depressão em sua forma atípica, esconde verdadeiros 

sentimentos depressivos sob uma máscara de irritabilidade, de agressividade, hiperatividade e 

rebeldia. As crianças mais novas, devido à falta de habilidade para uma comunicação que 

demonstre seu verdadeiro estado emocional, também manifestam a Depressão atípica, 

notadamente com hiperatividade (BALLONE, 2005).  

Observa-se, entretanto, que apesar da importância em entender sobre a depressão na 

Infância e na Adolescência, às dificuldades de aprendizagem na escola, no trabalho e no ajuste 

pessoal, não têm sido devidamente avaliados pela família nem adequadamente diagnosticado 

pelos médicos. Assim, o presente estudo, tem como objetivo central promover uma discussão 

sobre a depressão infantil, enfocando as estratégias de intervenção psicopedagógica em sala de 

aula.  

A depressão pode atingir todas as áreas de funcionamento do indivíduo, e, no caso das 

crianças é de especial interesse a sua relação com o rendimento escolar. Uma criança 

deprimida poderá apresentar desinteresse escolar, dificuldades de atenção e de concentração, 

que podem, por sua vez, influenciar o rendimento escolar. A depressão influencia 

negativamente na aprendizagem das crianças, que passam a demonstrar desinteresse pelas 

tarefas escolares, uma vez que a depressão interfere em suas funções cognitivas, como a 

atenção, a concentração, a memória e o raciocínio, atuando no rendimento escolar. Quando se 

fala em insucesso escolar, refere-se não só às situações em que o aluno é reprovado no ano 

escolar, mas também àquelas em que suas notas não atendem às expectativas, ou seja, quando 

o rendimento escolar é inferior ao desejado. Considerando a natureza multifatorial da 

depressão, isto é, o fato de não haver um único fator responsável pelo seu desencadeamento, 



 

 

desenvolvimento e manutenção, pode-se dizer que existem fatores de risco que aumentam a 

vulnerabilidade e predisposição no aparecimento da sintomatologia. Entre os fatores de risco 

está os ambientais tais como o histórico de vida com ausência de suporte familiar e social, a 

percepção da falta desse suporte, o número acumulado de mudanças no curso de vida (de 

endereço, desemprego dos pais, mudanças na estrutura familiar), e as dificuldades 

psicossociais crônicas e as perdas, que podem favorecer o desencadeamento de crises na 

adolescência. Além desses, fatores como doenças, usam de medicamentos e abuso de 

substâncias psicoativas pode gerar sintomas depressivos secundários.  

      Os sintomas depressivos são variados e podem ser classificados em afetivos, 

neurovegetativos, ideativos, cognitivos. Estão relacionados à autovaloração, à volição e à 

psicomotricidade. Dentre os sintomas cognitivos da depressão, o rebaixamento na atenção, nas 

funções executivas e na memória são as alterações neuropsicológicas que correspondem mais 

diretamente ao critério cognitivo “prejuízo na capacidade de pensar ou concentrar”, definido 

pelo DSM-IV-TR para o diagnóstico de Depressão Maior (American Psychiatric Association, 

2000).  

      A atenção é uma função neuropsicológica básica que está subjacente a todos os 

processos cognitivos. Pode ser definida como a capacidade do indivíduo selecionar e focalizar 

seus processos mentais em algum aspecto do ambiente interno ou externo, respondendo 

predominantemente aos estímulos que lhe são significativos e inibindo respostas aos demais 

estímulos.  

      Em uma revisão da literatura envolvendo depressão, Barbosa (2004) verificou que a 

depressão em estudantes aumenta os afastamentos da escola, atrasos, problemas de 

comportamento e conduta, isolamento social, risco de suicídio, abuso de substâncias, redução 

do interesse, motivação e na participação em atividades, redução dos processos cognitivos, da 

atenção e concentração e do desempenho escolar geral, incluindo leitura, redação e aritmética.  

 



 

 

      Aliada a tais dificuldades, a falta de informações de pais e professores sobre a 

depressão na adolescência pode contribuir para o aumento das dificuldades enfrentadas pelo 

estudante. Um olhar mais atento pode permitir a identificação precoce e o encaminhamento 

adequado.  

       Assim, ao inferirmos que, se pudermos identificar as situações geradoras de estresse no 

ambiente escolar – ou da forma como as crianças lidam com essas situações –, a partir dai 

adotaremos estratégias preventivas para as implicações negativas, como o caso das 

perturbações psicológicas, geralmente associadas ao baixo rendimento escolar, como a 

depressão, tornando o estudo da relação entre depressão, rendimento escolar e estratégias.  

      Segundo Correia e Martins (1997), caracteriza as dificuldades de aprendizagem em 

duas perspectivas: orgânica e educacional. Na perspectiva orgânica, as DA (Dificuldades da 

Aprendizagem) são desordens neurológicas que interferem com a recepção, integração ou 

expressão de informação, caracterizando-se em geral, por uma discrepância acentuada entre o 

potencial estimulado do aluno e a sua realização escolar. Na perspectiva educacional, as DA 

refletem uma incapacidade para a aprendizagem da leitura, escrita ou do cálculo ou para a 

aquisição de aptidões sociais. 

      Seguindo essa idéia Lozano e Rioboo (1998 apud Osti, 2004) dividem as dificuldades 

de aprendizagem em duas categorias: permanentes e transitórias ou temporais. A categoria das 

dificuldades permanentes faz parte do campo da área da educação especial e englobam 

deficiências neuropsicológicas como deficiência mental (leve, média, severa ou profunda), 

cegueiras, surdez, mudez, transtornos congênitos da linguagem oral, escrita e cálculo, paralisia 

cerebral, transtornos psicomotores, autismo etc. E na categoria das dificuldades transitórias 

compõem deficiências no desenvolvimento psicomotor como orientação espacial, coordenação 

motora fina, esquema corporal, linguagem oral (dislalia, disfasia, disfonia), transtornos de 

compreensão e expressão da linguagem falada e escrita (dislexia e disgrafia), deficiência na 

habilidade de raciocínio lógico – matemático e solução de problemas. Nesta categoria pode 

englobar dificuldades devido a baixa qualidade sócio ambiental e cultural, inadaptação 

familiar, baixa estimulação cognitiva, afetiva, emocional e de linguagem, transtornos de 



 

 

conduta e afetivo emocionais como hiperatividade, depressão, ansiedade, agressividade e 

baixa tolerância a frustração. 

      Aliada a tais dificuldades, a falta de informações de pais e professores sobre a 

depressão na adolescência pode contribuir para o aumento das dificuldades enfrentadas pelo 

estudante. Um olhar mais atento pode permitir a identificação precoce e o encaminhamento 

adequado (BARBOSA, 2004).  

Tentativas de se estudar a depressão infantil têm surgido desde o início do século XIX. 

no entanto, as primeiras formas de conceituação de depressão em crianças foram realizadas 

segundo um enfoque psicanalítico, visando a compreensão da psicodinâmica de pessoas 

deprimidas. Bandin, Sougey e Carvalho (1995) fazem uma revisão histórica dos estudos sobre 

a depressão e cita Abrahan, em 1912 que conceitua a depressão como perda de um objeto 

amado, que conduziria a sentimentos de culpa e melancolia. Seguido de Freud em 1914, que 

acrescenta sentimentos de angústia pela perda do objeto amado. Em 1946, Spitz descreve a 

depressão analítica, síndrome característica de bebês institucionalizados, que sofriam de 

carência afetiva, decorrente da separação materna. Em 1975, Melaine Klein descreve a 

posição depressiva enquanto uma fase normal do desenvolvimento infantil. Essa posição é 

característica no bebê de 6 meses, e corresponde ao período no qual a criança é capaz de 

reconhecer o objeto em sua totalidade e não mais parcialmente. 

No campo da psiquiatria, a depressão infantil despertou interesse somente a partir da 

década de 60. Antes disso, acreditava-se que a depressão na criança não existia ou então, que 

esta seria muito rara nessa população. Apesar de dados epidemiológicos evidenciarem que 

atualmente não há mais dúvida quanto a ocorrência de depressão na infância, a prevalência 

dos sintomas depressivos é discutível, uma vez que existe uma grande diversidade nas taxas de 

incidência. Diversidade essa que vem sendo explicada pela variação da população estudada, 

pelas diferenças na metodologia utilizada e principalmente pela dificuldade de padronização 

dos tipos de transtornos depressivos e a falta de um critério de diagnóstico comum para a 

depressão (BAPTISTA, BAPTISTA & DIAS, 2001). 

Existe muita controvérsia a respeito da depressão na infância, principalmente quanto 

aos critérios de diagnóstico. Alguns autores afirmam que a depressão na criança assume 



 

 

características diferentes da depressão no adulto, enquanto outros concordam que a depressão 

na infância se manifesta de forma bastante semelhante às manifestações do adulto, e o manual 

freqüentemente empregado no diagnóstico de transtornos mentais, a depressão infantil é 

semelhante a depressão no adulto, de forma que os mesmos critérios de diagnósticos de 

depressão no adulto podem ser utilizados para avaliar a depressão na criança. Segundo esse 

manual, os sintomas de depressão são: humor deprimido na maior parte do dia, falta de 

interesse nas atividades diárias, alteração de sono e apetite, falta de energia, alteração na 

atividade motora, sentimento de inutilidade, dificuldade para se concentrar, pensamentos ou 

tentativas de suicídio. 

De acordo com alguns estudiosos para o diagnóstico de um episódio depressivo maior 

é necessário que o indivíduo apresente pelo menos 5 dos sintomas citados, sendo que um dos 

sintomas deve ser o humor deprimido em grande parte do dia ou falta de interesse pela maioria 

das atividades e deve ainda ocorrer em um período de pelo menos 2 semanas. No entanto, 

considerando os níveis de desenvolvimento, a fim de facilitar o diagnóstico de depressão na 

criança. Mais precisamente, uma criança deprimida pode apresentar humor irritável ao invés 

de tristeza; ou ainda revelar uma queda no rendimento acadêmico em função do prejuízo na 

capacidade para pensar e concentrar. 

Assim como para se diagnosticar a depressão na criança são utilizados os mesmos 

critérios para adultos, os modelos de depressão infantil também são adaptações de modelos de 

depressão de adultos. Os principais modelos de depressão são: modelo biológico, 

comportamental, cognitivo e modelo psicanalítico. 

O modelo biológico estuda a depressão enquanto doença e enfatiza o papel de fatores 

bioquímicos e genéticos no aparecimento de sintomas. Um trabalho de Weissman (1987), com 

crianças cujos pais apresentavam um quadro de depressão. Os dados revelaram que para essas 

crianças os sintomas depressivos aparecem mais cedo, ou seja, por volta de 12 anos e 7 meses, 

enquanto para aquelas cujos pais não apresentavam depressão, o primeiro episódio depressivo 

surgiria mais tarde, por volta de 16 anos e oito meses. 

O modelo comportamental de depressão enfatiza o papel da aprendizagem e das 

interações com o ambiente. A depressão, de acordo com esse pressuposto, é vista como 

conseqüência da diminuição de comportamentos adaptados (contato social, interesse pelas 

atividades e pelas pessoas) e um aumento na freqüência de comportamentos de esquiva e fuga 



 

 

de estímulos vistos como aversivos (tristeza, choro). De acordo com essa teoria, a aquisição de 

comportamentos depressivos ocorreria mediante a aprendizagem. 

O modelo Cognitivo atribui grande importância as cognições no aparecimento e 

manutenção de condutas disfuncionais, onde revela que as distorções de pensamento são 

fatores mediadores da depressão.  A pessoa deprimida apresenta uma visão extremamente 

negativa e deformante de si mesmo, do mundo e do futuro, e que as situações negativas 

repetidas e incontroláveis pode levar o sujeito a apresentar o desamparo adquirido, ou seja, a 

pessoa passa a acreditar que os eventos não podem ser controlados, instalando no sujeito, 

alteração de afeto, da auto-estima e da motivação, podendo acarretar em transtorno depressivo. 

E por último o modelo psicanalítico, que ressalta a importância de processos 

intrapsíquicos no desenvolvimento da depressão, onde esta poderia ser considerada como uma 

falha na evolução do processo de elaboração normal do luto e da perda. Após estudos feitos 

sobre a diferença entre o sofrimento e a depressão, revelou que, no sofrimento, o mundo se 

torna vazio e empobrecido, não há uma queda na autoestima e a perda é consciente. Na 

melancolia, o processo é inverso: há uma redução na auto-estima, a perda é inconsciente e é o 

próprio ego do indivíduo que se esvazia e empobrece. 

Cabe ressaltar que dificilmente apenas um modelo ou uma única teoria seria suficiente 

para explicar um fenômeno tão complexo como a depressão, um transtorno que acarreta 

inúmeras alterações ao indivíduo. A depressão, sem dúvida, integra fatores sócio-familiares, 

psicológicos e biológicos, onde as diferentes teorias não se excluem, mas se completam, 

contribuindo não somente para uma maior compreensão da natureza multicausal deste 

transtorno, mas também para a concepção do sujeito em sua totalidade bio-psico-social. 

De acordo com Meleiro (2000), a depressão é um dos distúrbios psiquiátricos mais 

comuns na prática médica. Estima-se que cerca de 9% dos homens irão apresentar alguns de 

seus sintomas em determinado momento ao longo de suas vidas. Todavia, estar subestimada, 

visto que a taxa de depressão não detectada e não tratada pode ser mais elevada, especialmente 

em populações específicas como a de idosos (10%), a de pessoas com doenças físicas (20% a 

50%) nas quais os pacientes podem atribuir, inadequadamente, os sintomas depressivos à 

própria doença orgânica.  



 

 

Um estudo da Organização Mundial de Saúde (OMS), demonstra que 20% das crianças 

e adolescentes apresentam sintomas da depressão, como irritabilidade ou apatia e desânimo. 

Dentro da realidade brasileira, esse número cai para 10% conforme o psiquiatra gaúcho 

Salvador Célia, presidente do Departamento de Saúde Mental da Sociedade Brasileira de 

Pediatria, afirma, porém, que se não houver intervenção médica, essas crianças são fortes 

candidatos a tornarem-se adultos depressivos pelo resto da vida (LEITE, 2002).  

Ainda na visão de Meleiro (2000), a depressão é um dos maiores problemas de saúde 

do mundo. De uma forma ou de outra, cerca de 17% da população tem um ou mais episódios 

de depressão suficientemente grave durante sua vida. Para a maioria das pessoas, esses 

episódios são relacionados a algum acontecimento adverso, como a morte de uma pessoa 

próxima, a perda de um emprego, a falta temporária de perspectivas, o sofrimento com 

doenças crônicas etc.  

Para Jeffrey (2003), a depressão é um distúrbio cíclico, com períodos de alívio ou bem-

estar, alternando-se com períodos apenas de depressão ou de depressão mania. Às vezes há 

apenas um episódio de depressão, mas na maioria dos casos, particularmente com crianças, 

ocorre mais de um.  

A depressão pode ser considerada uma doença que vem abrangendo grande parte da 

população, a qual precisa aprender a conviver com este mal e procurar desenvolver 

mecanismos para combater os problemas gerados por ela. Destaca-se ainda, que a doença 

interfere na habilidade pessoal de trabalhar, dormir, se relacionar, comer, de gostar de 

atividades antes consideradas prazerosas, circunstâncias estas que não ocorrem com as pessoas 

que não apresentam esta doença.  

Existem várias pesquisas que buscam encontrar algum determinante em termos de 

herança genética, para que uma pessoa manifeste "depressão". O que se percebe através de 

pesquisas realizadas, é que mesmo que exista uma predisposição genética, isto por si só, não 

determina a ocorrência de uma crise depressiva. (GASPARINI, 2000).  

A história do indivíduo está ligada a forma como ele se constitui e desenvolve sua 

maneira de ser. A pessoa que apresenta um quadro depressivo, por diferentes motivos, ao 

longo de sua vida aprende a não perceber seus próprios limites. Deixa de lado sua capacidade 



 

 

de identificar suas necessidades e sentimentos, e se perde num emaranhado de introjeções. 

Gasta muita energia para obter um pouco de gratificação.  

Na relação com o mundo, o indivíduo não consegue se nutrir emocionalmente de 

maneira adequada, o que leva gradativamente a uma falta de sentido na relação com o meio 

externo (MARCELO, 2005).  

Na pessoa deprimida, as posturas e os gestos indicam melancolia, que ante o menor 

estímulo pode transformar-se em tristeza e choro. A apatia e a passividade são manifestações 

externas da sensação de cansaço, que costumam ser mais acentuadas nas primeiras horas da 

manhã. Nos casos graves, pode surgir tendência ao suicídio. (GASPARINI, 2000).  

Assim sendo, as palavras de Cass (1999) descrevem de modo claro como ocorre o 

sintoma da depressão:  

“os sintomas da depressão variam de indivíduo para indivíduo. A tristeza talvez nem 

sempre seja o sentimento dominante. A depressão também pode ser vivenciada 

como um sentimento de torpor ou de vazio, ou talvez sem nenhum sentimento, 

positivo ou negativo”. Cass (1999) inclui como sintomas:  

- Tristeza persistente, ansiedade, ou humor “vazio”;  

- Pessimismo ou sentimentos de desesperança;  

- Perda do interesse ou do prazer nas atividades habituais, inclusive sexo;  

- Insônia, acordar de madrugada, ou sono excessivo;  

- Agitação;  

- Diminuição da energia, cansaço, ou uma sensação de “lerdeza”;  

- Baixa da auto-estima, sentimentos de inutilidade, ou de culpa excessiva ou 

inapropriada;  

- Dificuldades em se concentrar, em lembrar-se de algo, ou em tomar decisões;  

- Pensamentos de morte ou de suicídio recorrentes, tentativas de suicídio, ou um 

plano suicida específico”.  

 

É importante ressaltar ainda, que pessoas gravemente deprimidas podem tirar sua 

própria vida. Enquanto a maior parte delas guarda os seus pensamentos consigo mesmas até 

cometerem o ato, outras, na verdade, realmente falam sobre eles com amigos e familiares. 

Parentes e amigos precisam levar as ameaças de suicídio a sério, e não vê-las como meros 

subterfúgios para chamar a atenção.  

 



 

 

DEPRESSÃO INFANTIL E POSSÍVEIS SINTOMAS  

 

            A depressão consiste num distúrbio emocional que passou a ser considerado suscetível 

às crianças há apenas trinta anos. É possível que esse distúrbio já esteja presente antes mesmo 

da idade escolar (MALAGRIS E CASTRO, 2000). 

Essa demora em considerar a presença de depressão em crianças deve-se ao fato de que 

existem sintomas dessa desordem que são constatados, também, em outros distúrbios 

emocionais, tal como no pânico, no déficit de atenção com hiperatividade, na ansiedade etc.  

Grüspun (1999:33) destaca que, atualmente, já existe:  

“O reconhecimento de que crianças e adolescentes têm transtornos depressivos com 

características semelhantes às observadas nos adultos. Antes os pais informavam 

sobre a depressão dos filhos, achando que sabiam tudo sobre eles. Atualmente, as 

crianças e adolescentes são capazes de fornecer informações valiosas sobre sua 

psicopatologia e nos proporcionam conhecimento sobre suas emoções e afetos. 

Transtornos depressivos, afetivos e de humor são mais comuns do que o suposto 

antigamente. Os adultos achavam que as crianças e adolescentes não tinham o 

direito de passar por depressão porque não tinham problemas iguais aos deles - 

problemas econômicos, políticos ou amorosos - e consideravam que a depressão só 

aparecia depois dos 25 anos. Agora as crianças são diagnosticadas como 

depressivas”.  

Dificuldades de relacionamento em casa, na escola ou em outros ambientes sociais 

encabeçam a lista de prejuízos que a depressão pode causar a crianças e adolescentes. Além 

disso, a psiquiatra Silzá Tramontina enumera outros problemas: dificuldade de aprendizagem; 

repetências escolares; problemas de comportamento, como, no caso dos adolescentes; 

delinqüência e uso de drogas; falhas nos desenvolvimentos físico e emocional (Cândida, 

2005).  

Conforme cita Jeffrey (2003 p. 2):  

“Crianças e adolescentes com depressão sofrem de quatro classes principais de 

distúrbios: problemas relacionados ao pensamento, comportamento incluem 

dificuldade de concentração, indecisão, pensamentos mórbidos, sensações de 

inutilidade e culpa excessiva; os problemas emocionais de inutibilidade e culpa 

excessiva; os problemas emocionais incluem abatimento, irritabilidade, interesse ou 

prazer reduzido em suas atividades e uma falta de expressão ou variação emocional; 

os problemas comportamentais incluem agitação ou letargia. E finalmente, os 

sintomas psicológicos incluem muito ou pouco sono, falta ou excesso de apetite, 

fadiga e falta de energia”.  



 

 

Contudo, Ballone (2003) argumenta que, os dados de prevalência do Transtorno Depressivo na 

Infância e Adolescência não são unânimes entre os pesquisadores. Devido à diversidade dos 

locais onde os estudos são realizados e das populações observadas, diversos índices de 

prevalência têm sido estabelecidos para a depressão na infância. Talvez as dificuldades se 

devem às discrepâncias de diagnósticos, já que alguns consideram como Depressão alguns 

casos atípicos, como por exemplo, a Fobia Escolar, a Hiperatividade, etc.  

Há mais de três décadas, os estudos de Rutter, Tizarde e Whitmore (1970) começaram 

a apontar uma prevalência da Depressão Infantil em aproximadamente 1% das crianças com 

idade de 10 anos. Dezesseis anos depois, Rutter (1986) volta a pesquisar e considera que os 

quadros depressivos são muito mais freqüentes na adolescência do que na infância. Essas 

suspeitas foram confirmadas mais tarde por Ciccheti, em 1995.  

Nesse mesmo ano Goodyar situa a prevalência do Transtorno Depressivo na Infância e 

Adolescência entre o 1,8% e 8,9%. Estudos norte-americanos revelam uma incidência de 

depressão, aproximadamente 0,9% entre os pré-escolares; 1,9% nos escolares e 4,7% nos 

adolescentes (Kashani, Weller et al. apud Ballone, 2003:03), enquanto no Brasil segundo 

Andriola e Cavalcante (1997) esse índice foi de 3,9%. 

A realidade é que, atualmente, de forma precoce, as crianças têm que suportar 

problemas semelhantes aos dos adultos, pois são invadidas pelas mesmas informações dos 

meios de comunicação, e estão menos preparadas do que os adultos para suportar pressões e 

frustrações.  

Castro Neto (2002), salienta que a depressão tem efeitos sérios e de grande repercussão 

na vida de uma criança, prejudicando o desempenho escolar e as interações com amigos e 

familiares. O relacionamento com a mãe, em particular costuma distanciar-se. 

Observa-se, entretanto, que as crianças com depressão não são mais tímidas do que as 

outras, porém, também, têm maior chance de ser alvo de zombarias, o que, naturalmente, afeta 

a sua auto-estima, reforçando a depressão. Os distúrbios afetivos têm efeito sobre a capacidade 

cognitiva da criança.  



 

 

Na verdade, a criança com depressão, entre os 6 a 12 anos, pode vir a aparentar 

tristeza, chorar à toa, podendo mostrar-se apática, movimentar-se com lentidão, apresentar um 

tom de voz monótono, falando de forma desesperançada e sofrida. Nessa fase, a criança fala 

de si própria em termos negativos, revelando baixa-estima e podendo, até mesmo, ter 

pensamentos suicidas ou de morte. Ainda, pode se mostrar irritadiça e instável. Nesta fase, a 

criança deprimida pode também perder o interesse por atividades extracurriculares, 

normalmente, apresenta queda no rendimento escolar e sintomas como dores de cabeça e de 

barriga.  

Na perspectiva de Brito (2002), destaca que a depressão que atinge crianças apresenta 

sintomas que podem ir bem além de uma tristeza repentina. A tristeza persistente em relação à 

perda do gosto pela vida por um período bastante prolongado, caracteriza-se assim o quadro 

depressivo.  

Corroborando Ballone (2003), acrescenta que a depressão se caracteriza por uma 

sintomatologia afetiva de longa duração e está associado a vários outros sinais e sintomas já 

vistos no contexto em tela, tais como: insônia, irritabilidade, rebeldia, medo, tique, mudanças 

nos hábitos alimentares, problemas na escola, na vida social e familiar.  

Outros sintomas em idade escolar, tais como: apatia, tristezas, agressividade, choro, 

hiperatividade, queixas físicas, medo da morte em si próprio ou nos familiares, frustração, 

desespero, distração, baixa-estima, recusa em ir à escola, problemas de aprendizagem e perder 

interesse por atividade que antes gostava.  

Para compreender melhores esses sintomas, apresenta-se o quadro a seguir:  

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabela 1. Sintomas da depressão conforme a faixa etária.  

                                         SINTOMAS 

   

      Geral 

  

A criança apresenta traços de isolamento, melancolia, tristeza, chora 

muito, tem problemas para dormir ou dorme em excesso, é obesa ou 

simplesmente sem nenhum apetite; 

Nos bebês os sintomas mais comuns são perda de peso, rosto sem 

expressão, falta de apetite, dificuldade para adquirir peso, insônia, 

rejeição ao contato humano, choro insistente, diminuição de 

movimentos e atraso no desenvolvimento da linguagem; 

       0 a 6 A criança depressiva pode apresentar mudanças súbitas de humor, 

sentir insistentes dores - principalmente de cabeça - alterações de 

apetite e sono, tristeza, falta de amigos e coordenação motora 

retardada. 

      7 a 13 Nesta idade as crianças já começam a reclamar, perdem o interesse por 

determinadas atividades que antes gostavam, se dizem tristes e 

infelizes, podem somatizar problemas. Muitas vezes, isso chega a 

provocar doenças sérias como úlceras. São quietas e, em geral, choram 

com facilidade, têm dificuldades para dormir ou dormem muito, se 

denominam feias e afirmam fazer tudo da maneira errada. 

Irritabilidade, baixa-estima, culpa, cansaço e baixo rendimento escolar 

também são sintomas característicos. 

     14 a 17 Alteração do humor, ansiedade, agressividade, baixa-estima, uso de 

drogas ou álcool, forte sentimento de culpa, relacionamento social 

distante, falta de apetite e concentração, medo, insegurança, sentimento 

de fracasso, acham que a vida não tem sentido, rebeldia e acentuada 

tendência ao suicídio. 



 

 

Conforme Castro Neto (2002), os sintomas da depressão infantil podem ser vistos - e 

com freqüência o são - como comportamentos razoavelmente “normais”. É necessário 

salientar, ainda, que a recusa em freqüentar a escola, por exemplo, pode ser um sinal de 

depressão na criança, e os pais e professores muitas vezes não o reconhecem. No entanto, o 

desempenho escolar insatisfatório é, também, sintomático, embora uma criança possa sair-se 

maravilhosamente bem na escola e, ainda assim, apresentar um “quadro de depressão”.  

 

A depressão infantil no Brasil. 

 

No Brasil, ainda são escassos os estudos sobre a depressão na criança. Assim como na 

literatura internacional, os estudos epidemiológicos brasileiros mostram que a incidência de 

depressão, na criança, tem se revelado bastante variável. Todavia, apesar dessa diversidade, os 

estudos confirmam a existência de depressão nessa população. Hallak (2001) revelou em sua 

pesquisa o quanto pode variar a incidência dos sintomas de depressão e ainda os resultados 

sugerem que a incidência tende a se elevar na adolescência e parece não haver diferença 

significativa entre meninos e meninas até esta fase. Na adolescência, essa porcentagem se 

eleva e as meninas parecem sofrer mais depressão do que os meninos (Soares,1993). 

Com o objetivo de conhecer dados epidemiológicos da depressão e caracterizar o perfil 

de sintomas depressivos, Bandim e cols. (1995) avaliaram 32 crianças com idade variando 

entre 6 a 14 anos e que preenchiam os critérios do DSM-III-R para Depressão Maior, Distimia 

e Distúrbio de ajustamento com humor deprimido. A maioria das crianças receberam o 

diagnóstico de distimia, seguido pelo distúrbio de ajustamento e por último depressão maior. 

Nesse estudo, a maior parte das crianças com alteração de humor eram do sexo masculino e 

tinham entre 11 e 14 anos de idade. Os autores apontam a importância em se observar sinais 

indicadores que poderiam facilitar a identificação de distúrbios depressivos, como: queda no 

rendimento escolar, tristeza e disforia. 

Apesar de extremamente importante do ponto de vista preventivo, os estudos com 

crianças em idade pré-escolar são ainda mais escassos em nossa realidade. A taxa de 

prevalência encontrada em crianças de 5 e 6 anos no estudo de Andriola e Cavalcante (1997) 

foi de 3,9%., não revelando diferenças significativas em relação ao gênero. Estudos em fases 



 

 

iniciais da infância são muito relevantes, uma vez que se os sintomas depressivos não forem 

identificados podem causar uma série de dificuldades como a baixa auto-estima, queda no 

rendimento escolar e problemas na interação social, no futuro. 

A incidência de depressão infantil se acentua quando se trata de população específica, 

normalmente com outras problemáticas associadas, como crianças vítimas de queimadura, 

crianças que sofriam violência familiar, adolescentes com problemas na estrutura familiar e 

crianças com dificuldades escolares e história de fracasso escolar.  

 

Depressão infantil e rendimento escolar 

 

A incidência de problemas emocionais, mais especificamente depressão, ocorrem com 

certa freqüência em crianças de séries escolares iniciais e normalmente estão associados a 

outras dificuldades de comportamento ou acadêmicas. Segundo Fonseca, Rebelo, Ferreira, 

Sanches, Pires e Gregório (1998) os problemas psicológicos infantis não devem ser 

considerados como um fenômeno transitório e sem gravidade, já que dados sugerem que essas 

dificuldades podem apresentar uma grande estabilidade temporal e ainda contribuem para 

afetar negativamente o processo de desenvolvimento da criança como um todo. 

A relação entre depressão infantil e rendimento escolar tem sido investigada por alguns 

autores, no Brasil, apesar da maioria dos estudos acerca desse tema serem realizados no 

ambiente escolar, são poucos aqueles que relacionam a depressão ao rendimento escolar do 

aluno. Os resultados desses estudos sugerem que a depressão na criança pode prejudicar seu 

rendimento na escola, bem como o aproveitamento acadêmico. Crianças com história de 

depressão apresentam um desempenho acadêmico abaixo do esperado. Sommerhalder e Stela 

(2001) descrevem que, na criança deprimida, as funções cognitivas como atenção, 

concentração, memória e raciocínio encontram-se alteradas, o que interfere no desempenho 

escolar, uma vez que na sala de aula, a criança com sintomas de depressão normalmente 

mostra-se desinteressada pelas atividades, apresenta dificuldade em permanecer atenta nas 

tarefas e esse comportamento interfere de forma negativa na aprendizagem dessas crianças. 

Os estudos demonstram que a incidência de sintomas depressivos em crianças com 

dificuldades escolares é considerada alta principalmente quando comparada com a taxa de 

prevalência de sintomatologia. Os estudos demonstram que a incidência de sintomas 



 

 

depressivos em crianças com dificuldades escolares é considerada alta principalmente quando 

comparada com a taxa de prevalência de sintomatologia de depressão na população infantil 

sem dificuldades de aprendizagem. 

Wright-Strawderman e Watson (1992) avaliaram 53 crianças de 3ª, 4ª e 5ª série, de 8 a 

11 anos, com o objetivo de conhecer a incidência de sintomatologia depressiva em sujeitos 

com dificuldade de aprendizagem. Os resultados indicaram que 35,85% dessas crianças 

apresentavam sintomatologia depressiva, não apresentando diferença significativa quanto ao 

sexo. Um outro estudo (Hall & Haws, 1989) procurou identificar o nível de depressão em uma 

amostra de 100 alunos de 4ª, 5ª e 6ª série, divididos em dois grupos: 50 alunos com 

dificuldade de aprendizagem e 50 alunos sem dificuldade de aprendizagem. As crianças com 

dificuldades de aprendizagem apresentavam escores significativamente mais altos de 

depressão. 

Weinberg e cols. (1989) também investigaram a relação entre problemas escolares e 

depressão. Encontraram alta incidência (35 %) de depressão em crianças entre 6 e 15 anos 

com dificuldade de aprendizagem. 

Colbert e cols. (1982) avaliou 282 crianças de 6 a 14 anos e 54 % dos sujeitos 

apresentavam depressão, segundo os critérios do DSM III. As crianças com depressão 

apresentavam um baixo rendimento escolar, embora fossem crianças capazes intelectualmente 

e sem dificuldades específicas de aprendizagem. Os autores concluem que a dificuldade de 

aprendizagem desses sujeitos pode ser resultante da falta de energia e dificuldade de 

concentração, sintomas característicos do quadro depressivo. 

A partir da constatação de que sintomas depressivos podem estar associados ao baixo 

rendimento escolar e fracasso acadêmico, alguns autores têm sugerido a relação entre 

depressão e baixo nível de inteligência. Essa hipótese ainda tem sido bastante controvertida. 

Em alguns estudos que objetivaram verificar nível intelectual de deprimidos e não deprimidos, 

não foram encontradas diferenças significativas quanto ao desempenho nos subtestes de 

inteligência - WISC (BRUMBACK & COLS., 1980; MOKROS & COLS. 1989). Diante desse 

resultado, concluiu-se que a falta de diferença no desempenho no teste de inteligência entre 

grupo de deprimidos e grupo de não deprimidos sugere que o baixo rendimento escolar pode 

ser resultado da depressão em si e não de um déficit intelectual. Nesse caso, os problemas 

escolares estariam atuando como uma possível expressão da de pressão, diretamente 



 

 

relacionada a falta de interesse da criança em participar das tarefas escolares e em função dos 

sentimentos de auto desvalorização (BRUMBACK & COLS., 1980). 

Mokros e cols. (1989) considera que as dificuldades de aprendizagem podem ser 

confundidas com sintomas de uma desordem afetiva como a depressão. Uma criança pode, na 

verdade, apresentar uma desordem afetiva e ser diagnosticada como tendo dificuldades de 

aprendizagem. Os autores recomendam ao profissional que tem diante de si uma criança com 

dificuldade de aprendizagem, avaliar também a possibilidade dessa criança apresentar 

sintomas depressivos. 

Weinberg e cols. (1989) enfatiza que quando depressão e dificuldades escolares 

ocorrem em uma mesma criança, é importante considerar se a depressão é primária e portanto 

causa da dificuldade escolar ou se é secundária, ou seja, a depressão enquanto resultado do 

fracasso escolar, pois somente depois dessa avaliação é possível a indicação da terapêutica 

mais apropriada. 

Em síntese, os estudos descritos sugerem que crianças com dificuldades de 

aprendizagem e baixo rendimento escolar apresentam mais sintomas depressivos do que 

crianças sem dificuldades escolares. O declínio no desempenho escolar ocorre com muita 

freqüência na criança deprimida e alguns autores sugerem que esse comportamento pode ser 

visto como um sinal ou um indicador de distúrbio depressivo. Os dados revelam ainda a 

complexidade do diagnóstico, a dificuldade de profissionais na identificação de ambos os 

problemas (depressão e dificuldade de aprendizagem) e a necessidade de um olhar cauteloso e 

crítico diante da criança, já que um diagnóstico incorreto implica em orientação, 

encaminhamento e intervenção inadequada (COLBERT & COLS.,1982). 

 

Reconhecendo os sintomas depressivos na criança 

 

Atualmente, o diagnóstico da depressão na criança é baseado nos critérios de 

diagnóstico para depressão maior no adulto, descrito no DSM IV (1994). Segundo esse 

manual a sintomatologia da depressão infantil ainda que possa se apresentar de forma 

diferenciada e atípica, levando- se em consideração variáveis como idade e fases do 

desenvolvimento, os principais sintomas são comuns a todas as idades. No entanto, existem 

autores que discordam desse ponto de vista, afirmando que a depressão em pessoas bem mais 



 

 

jovens pode assumir formas diferentes do transtorno no adulto. Essas manifestações atípicas 

da sintomatologia depressiva enfatizada por alguns autores contribuem para o conceito de 

“depressão mascarada” e equivalente depressivo, o qual sugere que a depressão infantil pode 

ocorrer, porém é mascarada por outros problemas de comportamento como enurese, 

hiperatividade, insônia, agressividade e ansiedade (AJURIAGUERRA, 1976; SIMÕES, 1999; 

BARBOSA & GAIÃO, 2001). 

De modo geral, um indivíduo com sintomas depressivos pode vir a apresentar sérios 

comprometimentos nas suas relações sociais e familiares, bem como no desenvolvimento 

cognitivo, escolar e emocional (Baptista, 1999). Apesar das controvérsias e dificuldades no 

diagnóstico é sabido que a depressão, tanto no adulto como na criança ocorrem alterações no 

funcionamento do indivíduo: alterações na forma de pensar, mudanças de humor, de 

comportamento e alterações orgânicas. 

Dentre as alterações na forma de pensar, os estudos revelam que a criança deprimida, 

assim como um adulto deprimido, apresenta uma tendência para interpretar os acontecimentos 

diários de forma negativa, disfuncional, e distorcida da realidade. Os resultados do estudo de 

McCauley, Burke, Mitchell e Moss (1988) indicaram que as crianças depressivas 

manifestavam um estilo próprio de pensamento, caracterizado por uma visão pessimista de si e 

do futuro. Dados semelhantes foram encontrados por Kendal, Stark e Adam (1990). Há ainda 

indícios de que as crianças deprimidas tendem a selecionar os eventos negativos de sua vida, 

dando uma ênfase maior a essas situações negativas, negligenciando os aspectos positivos dos 

acontecimentos (White, 1989). 

Quanto as mudanças de humor, é imprescindível para um diagnóstico clínico de 

depressão que a criança, adolescente ou adulto apresente uma alteração no humor. Como 

ressalta o DSM IV, no caso de uma criança com depressão, a alteração de humor pode se 

manifestar de formas diferentes, e normalmente se revela a partir de um humor irritável, ao 

invés de tristeza ou melancolia. No adolescente, é comum sentimentos de tédio e sensação de 

vazio (WHITE, 1989). 

As alterações de comportamento são mais comumente observadas em crianças do que em 

adolescentes e adultos. Os estudos têm sugerido que quanto mais nova uma criança, mais 

freqüentes são as mudanças de comportamento. Entre os comportamentos observados na 

criança deprimida estão: cansaço, fadiga, falta de energia e interesse pelas atividades diárias, 



 

 

dificuldade para concentrar-se e prejuízo nas relações sociais. Os problemas orgânicos ou 

somáticos também são mais encontrados em crianças menores. É freqüente observar uma 

criança deprimida com diminuição ou aumento de apetite, mudanças no hábito de sono, 

lentidão motora ou agitação excessiva. Além desses sintomas, uma criança deprimida pode 

apresentar outros problemas somáticos como dor de cabeça, dores no estômago e enurese 

noturna (BRUMBACK & COLS., 1980; KASHANI & CARLSON, 1987). No estudo de 

Bandim e cols. (1995) os sintomas de depressão mais comumente encontrados em crianças 

foram humor deprimido e perda de peso, seguidos de alteração de sono e queda no rendimento 

escolar. Há autores que sugerem uma diferenciação nos sintomas depressivos quanto ao 

gênero. Mais precisamente, tristeza e choro são sintomas mais freqüentes nas meninas, 

enquanto disforia, ansiedade e irritabilidade ocorrem mais nos meninos, já pensamentos 

pessimistas e queixas somáticas como dor abdominal, cefaléia e náuseas ocorrem com 

bastante freqüência nos dois sexos (CURATOLO, 2001). Tendo em vista a complexidade 

desse fenômeno, reconhecer os sintomas depressivos nas crianças tem sido uma tarefa difícil 

tanto para os pais, quanto para os professores, dado a sua similaridade com outras dificuldades 

como hiperatividade, distúrbio de conduta, agressividade, entre outros (WRIGHT-

STRAWDERMAN & WATSON 1992), bem como devido a comorbidade. Colbert e cols. 

(1982) afirmam que a depressão em crianças não tem sido reconhecida adequadamente pelos 

educadores. As crianças acabam sendo freqüentemente identificadas como tendo um problema 

específico de aprendizagem. Esse desconhecimento dos sintomas depressivos por parte da 

escola, sem dúvida, acarreta encaminhamentos, orientações e tratamentos incorretos para esses 

alunos. 

A falta de informações de pais e professores sobre a depressão infantil pode contribuir 

para aumentar as dificuldades dos alunos e inúmeras seqüelas emocionais no futuro. É 

evidente que família e educadores não estão preparados para fazer um diagnóstico na criança. 

Cabe ressaltar que nem é esse o papel deles. No entanto, disponibilizar um maior 

conhecimento acerca de depressão infantil para pais e professores pode propiciar um olhar 

mais atento a crianças que apresentam possíveis sintomas permitindo um encaminhamento 

oportuno e um diagnóstico mais rápido, o que conduzirá a intervenção adequada, em tempo 

hábil. 

 



 

 

 Algumas implicações educacionais que trazem a depressão infantil 

 

Sem a intenção de desconsiderar a gama de aspectos que interferem no processo de 

aprendizagem, atualmente, não há dúvida que os fatores internos podem promover ou inibir o 

desempenho escolar. Os problemas emocionais podem conduzir a futuras formas de 

inadaptação tanto em nível individual, como em nível escolar e social, uma vez que tais 

dificuldades não são tão passageiras e leves como antes se acreditava ser. Daí a necessidade 

de, no contexto educacional, se olhar o aluno em sua totalidade, considerando suas 

características de personalidade, seu estado emocional, suas crenças e cognições frente a 

aprendizagem. 

A relação entre depressão infantil e dificuldade de aprendizagem tem recebido atenção 

especial na literatura internacional. Livingston (1985) afirma que conhecer esta associação 

pode ser muito importante para aqueles que trabalham com crianças que apresentam 

dificuldades de aprendizagem. 

Colbert e cols. (1982) concluí em seu estudo que o professor possui muita dificuldade para 

identificar a criança com sintomas de depressão principalmente devido a sua similaridade com 

outros problemas, o que contribui para tornar a orientação e encaminhamento mais tardio, o 

que certamente prejudica o desenvolvimento da criança. Há também aqueles que confundem 

os dois problemas e terminam por diagnosticar uma criança com depressão como tendo 

dificuldade de aprendizagem, o que também acarreta intervenções inadequadas e incorretas. 

Os sintomas de depressão podem se manifestar de diferentes formas no ambiente 

escolar. O professor deve estar alerto a alguns sinais indicativos e pensar na possibilidade de 

depressão diante de uma criança que revela uma expressão de tristeza, ou mudança no nível de 

atividade, diminuição no rendimento escolar, fracasso em terminar suas tarefas escolares, 

isolamento social, agressividade ou verbalizações como: “Eu não posso fazer isso” 

(LIVINGSTON, 1985). 

Ainda não está claro a relação causal entre depressão e dificuldade de aprendizagem, mais 

precisamente, não se tem dados científicos suficientes para afirmar se a dificuldade de 

aprendizagem é um fator de risco para depressão ou se sintomas depressivos acarretariam uma 

dificuldade de aprendizagem. A hipótese de que crianças com dificuldade de aprendizagem 

seriam fortes candidatas a depressão é fortemente defendida por Seligman e cols. (APUD 



 

 

HALL & HAWS, 1989). Uma criança com uma limitação cognitiva dificilmente alcança um 

nível de desempenho esperado, não sendo reconhecida e elogiada pelos colegas e professores, 

ao passo que seus amigos recebem reconhecimento e elogios pelo desempenho alcançado 

(HALL & HAWS, 1989). Na verdade, a criança com dificuldades na escola percebe sua 

dificuldade, pois não consegue atingir as suas expectativas e nem as expectativas dos outros, 

gerando sentimentos negativos de frustração, inferioridade e incapacidade. 

Por outro lado, existem autores que acreditam que a depressão pode induzir ou piorar 

uma dificuldade de aprendizagem (COLBERT & COLS., 1982; LIVINGSTON, 1985; 

MOKROS & COLS., 1989). Livingston (1985) coloca que essa afirmação poderia ser 

sustentada mediante a confirmação de duas hipóteses: a primeira é que existe uma relação 

temporal entre o início da depressão na criança seguido de uma piora ou declínio do seu 

rendimento escolar. E a segunda, estaria relacionada ao sucesso no tratamento da depressão 

acompanhado pela melhora no desempenho escolar. Nesse caso, a dificuldade de 

aprendizagem seria decorrente da falta de interesse e energia da criança, falta de atenção e 

concentração (Colbert & cols., 1982). A dificuldade de aprendizagem consistiria em uma 

manifestação da depressão em si, em função da não participação do aluno nas atividades 

escolares e pelos sentimentos negativos de autodepreciação (BRUMBACK & COLS., 1980). 

Tal discussão se revela extremamente relevante pois a relação causal entre esses dois 

fenômenos conduz a implicações políticas e educacionais distintas. Apesar de ainda se fazer 

necessário inúmeras pesquisas a fim de clarificar essa questão, alguns pontos já são evidentes. 

Livingston (1985) reforça que os educadores precisam estar informados a respeito da 

depressão infantil e que os professores precisam ficar atentos a alguns sinais apresentados pela 

criança e sugere ainda o desenvolvimento de mais pesquisas na área. 

Quanto a população brasileira ainda existe muitas lacunas e dúvidas. Diante desse 

quadro, faz-se necessário cada vez mais pesquisas que aumentem o conhecimento acerca da 

incidência da depressão infantil no Brasil e principalmente que dados provenientes de estudos 

mais sistemáticos sejam traduzidos em informações úteis a serem compartilhadas com 

educadores, pois somente assim estes terão as ferramentas necessárias para melhor 

compreender a depressão e suas relações com a aprendizagem. Além disso, acredita-se que o 

fato de se conhecer melhor a depressão infantil e suas características, possibilita o 



 

 

encaminhamento precoce, bem como uma atuação preventiva por parte daqueles envolvidos 

com a criança. 

 

ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO PSICOPEDAGÓGICA EM SALA DE AULA 

 

Em crianças há uma tendência de ocorrerem vários problemas emocionais ao mesmo 

tempo. De modo geral, de 40% a 70% das crianças e adolescentes com depressão sofrem de 

outros problemas emocionais diagnosticáveis. Entre 20% e 50% experimentam dois ou mais 

distúrbios além da depressão (JEFFREY, 2003).  

A identificação e o diagnóstico visam detectar as características do potencial de 

aprendizagem da criança. Não em uma dimensão convencional, tautológica ou estática, pelo 

contrário, a finalidade da identificação e do diagnóstico é refletir o inventário das aquisições e 

capacidades adaptáveis, a flexibilidade e a plasticidade das competências de cada criança 

(FONSECA, 1995).  

No passado, quando uma criança passava por momentos difíceis, depressão, a pessoa 

que costumava auxiliá-la não era um profissional treinado na orientação infantil. Hoje em dia, 

muitos profissionais poderão ajudá-la. No caso de depressão infantil, a identificação e o 

diagnóstico, facilitarão a adoção de programas reabilitativos e educacionais, objetivando a 

alteração do comportamento da criança, auxiliando-a no retorno a sua vida normal. Também 

auxiliarão nas constantes interações entre o observador e o observado, no caso professor 

aluno.  

A situação de observação deve ser considerada um verdadeiro processo dinâmico de 

aprendizagem e de interação, fornecendo ao observado o máximo de motivação e suporte e 

adequando a situação às suas necessidades específicas, evitando situações de insucesso ou de 

frustrações, o que poderia prejudicar ainda mais o seu estado depressivo.  

A orientação individual com crianças deve ser um processo contínuo, de interações 

planejadas entre o psicopedagogo, professor e a criança que precisa de ajuda para resolver um 



 

 

problema em particular ou um conjunto de problemas. Assim, dessa forma o professor começa 

desenvolvendo uma relação forte com a criança e os pais (JEFFREY, 2003).  

O Psicopedagogo em conjunto com o professor deverá formular objetivo, visando 

satisfazer as necessidades da criança depressiva, de uma forma planificada e não acidental. Na 

planificação das tarefas, o professor deverá considerar o perfil intra-individual da criança, de 

forma a proporcionar um esforço do seu eu.  

Lembrando que, a criança depressiva precisa de uma ajuda especial para encontrar 

prazer na sala de aula é fundamental atenção as emoções envolvidas no processo de ensino-

aprendizagem. Todavia, considera-se relevante, uma atuação psicopedagógica eficiente, 

articulada com outras áreas do saber, tendo em vista a reciprocidade de seus efeitos de forma a 

possibilitar uma recuperação da criança depressiva.  

É necessário conhecer e estar sempre atento às pessoas ou atividades a que a criança se 

prende mais. Estas crianças têm necessidades de se sentirem envolvidas a qualquer coisa. 

Quanto mais tempo se mantiverem envolvidas com alguém ou alguma coisa, mais motivadas 

estarão e, não será tão fácil sintonizarem pensamentos característicos ao quadro depressivo.  

Uma das características mais determinantes da criança depressiva conforme Fonseca 

(1995), é a baixa-estima. Sendo assim, como desenvolver sua auto-estima? Quando a criança 

tem êxito no que faz, começa a confiar em suas capacidades. E quanto mais acredita que pode 

fazer, mais consegue. Em sala de aula o professor deve estimular, acariciar, aprovar, encorajar, 

alimentar, fazer com que a criança se sinta necessária, presente e ativa.  

Sem auto-estima, dificilmente a criança enfrentará seus aspectos mais desfavoráveis e 

as eventuais manifestações externas, já a criança com auto-estima, mantém uma estreita 

relação com a motivação. A opinião que a criança tem de si mesma, diz Coll (1995), está 

intimamente relacionado com sua capacidade de aprendizagem, seu rendimento e seu 

comportamento.  

O autoconceito se desenvolve desde muito cedo na relação da criança com os outros. 

Para ajudá-la a criar bons sentimentos é importante elogiá-la e incentivá-la quando procura 



 

 

fazer alguma coisa, fazendo-a perceber que ela é importante, e que todos lhe querem bem e a 

respeitam.  

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pertinente ao assunto em tela, sabe-se que a incidência de depressão infantil tem 

aumentado consideravelmente. Estudos revelam que tem sido, cada vez mais cedo à 

concorrência de um episódio depressivo, ou seja, cada vez mais crianças menores apresentam 

sintomas de depressão. Os estudos mostram ainda que a criança que sofreu de depressão na 

infância, tem mais chances de apresentar futuras crises de depressão.  

As crianças ficam deprimidas, tão freqüentemente e tão profundamente, quanto o 

adulto. Muitas vezes, os comportamentos da criança deprimida são confundidos e 

interpretados de maneira errônea pelos pais. Às vezes, a criança passa a ser vista como 

agressiva, hiperativa, ou agitada, tímida, preguiçosa ou distraída. Outras vezes, os pais não dão 

a importância necessária para o problema da criança, alegando: “vai passar logo” ou “está 

querendo chamar a atenção”, contudo, é preciso levar a sério os sentimentos da criança, pois 

suas emoções são tão intensas quanto às emoções do adulto.  

Além disso, esses transtornos podem afetar consideravelmente o futuro dessas crianças, 

também em âmbito escolar, familiar e social. Muitas das ocorrências de fracasso escolar em 

crianças, estão intimamente relacionadas à transtornos emocionais como a depressão. Cabem 

aos pais, professores, psicopedagogos observarem o comportamento das mesmas e perceber 

sua emoção através de alguns sinais que a própria criança apresenta, como a perda de peso, o 

isolamento, a irritação, entre outros.  

É importante também ouvir a criança, vendo a situação sob a sua ótica e, em seguida, 

procurar ajudá-la a encontrar novas estratégias de resolução do problema, novas alternativas 

de se ver aquela mesma situação, tornando-a mais flexível cognitivamente.  
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