
0 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
INSTITUTO NOROESTE FLUMINENSE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 

NOME DO CURSO PEDAGOGIA 
 
 

 

 

 

 

ANGELA RIBEIRO LUIZ 

 

 

 

 

 

 

 

IMPACTOS DA CARÊNCIA AFETIVA NO DESENVOLVIMENTO ESCOLAR: 

DEPRESSÃO INFANTIL NA SALA DE AULA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santo Antônio de Pádua 
2017 

 



1 
 

ANGELA RIBEIRO LUIZ 

 

 

 

 

 

 

IMPACTOS DA CARÊNCIA AFETIVA NO DESENVOLVIMENTO ESCOLAR: 

DEPRESSÃO INFANTIL NA SALA DE AULA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabalho de conclusão de curso 
apresentado ao curso de Graduação 
em Pedagogia, como requisito parcial 
para conclusão do curso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientador (a): 
Prof.a Dr.aJacqueline de Sousa Gomes 

 
 

 

 

 

 

Santo Antônio de Pádua 
2017 

 

 



1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CATALOGAÇÃO NA FONTE UFF/SDC/BINF 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L953  Luiz, Angela Ribeiro. 
 

Impactos da carência afetiva no desenvolvimento escolar: depressão infantil na sala de aula / Angela Ribeiro 
Luiz. - Santo Antônio de Pádua, 2017. 
        53 f. ; 30 cm. 
 
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Licenciatura em Pedagogia). - Universidade Federal 
Fluminense, Instituto do Noroeste Fluminense de Educação Superior, 2017. 
         Bibliografia: f. 49-53. 
         Orientadora Jacqueline de Souza Gomes. 
 
 

     1. Depressão. 2. Lúdico. 3. Infantil. 4. Afetividade. I. Gomes, Jacqueline de Souza. II. Título. 
 
                                                                                            CDD 370.11 

 

 



2 
 

ANGELA RIBEIRO LUIZ 

 

 

IMPACTOS DA CARÊNCIA AFETIVA NO DESENVOLVIMENTO ESCOLAR: 

DEPRESSÃO INFANTIL NA SALA DE AULA 

 

 

 

Trabalho de conclusão de curso 
apresentado ao curso de Graduação 
em Pedagogia, como requisito parcial 
para conclusão do curso.  
 

 

 

 

Aprovada em 13 de julho de 2017. 
 

 

BANCA EXAMINADORA 
 

 

 

_____________________________________________ 
Prof.a Dr.aJacqueline de Sousa Gomes(Orientadora)- UFF  

 

 

 

_____________________________________________ 
Prof. Dr. Fábio Alves Gomes de Oliveira - UFF 

 

 

 

_____________________________________________ 
Prof. Fernando de Sousa Paiva - UFF 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santo Antônio de Pádua 
2017 

 

 



3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dedico este trabalho ao meu esposo Paulo 
Cesar, as minhas filhas Luisa e Camilly, a 
minha neta Maria Lavínia e a todos os meus 
irmãos que me acompanharam durante esta 
caminhada. 

 



4 
 

AGRADECIMENTOS 
 

 

A Deus que me deu força e coragem, não deixando-me desistir apesar de 

tantos obstáculos encontrados ao longo desta caminhada. 

À minhas filhas Luisa e Camilly e a minha neta Maria Lavinia pelo apoio e 

paciência que tiveram comigo durante todo esse tempo. 

Ao meu companheiro e amigo Paulo César por toda ajuda e incentivo durante 

todo esse tempo na Universidade. 

À minha orientadora Jacqueline pela compreensão e por acreditar em mim e 

me fazer acreditar que poderia chegar até aqui. 

A toda a minha família e amigos da universidade que direta ou indiretamente 

me acompanharam durante todo este tempo, a estes o meu agradecimento especial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antidepressivos tratam da dor da depressão, 
mas não curam o sentimento de culpa e nem 
tratam a angústia da solidão... 
 

Augusto Cury 

 



6 
 

RESUMO 

 

O presente estudo trata dos prejuízos que a carência afetiva é capaz de causar ao 
desenvolvimento infantil, mantendo o seu foco principal na ocorrência da depressão 
durante a infância e como o professor pode lidar com essa situação em sala de aula. 
Assim o objetivo geral do presente estudo buscou analisar os impactos causados 
pela carência afetiva no processo de aprendizagem principalmente quando as 
crianças são acometidas um quadro depressivo investigando ainda como o 
professor pode contribuir para minimizar os danos que essa doença pode causar ao 
processo de aprendizagem. Conclusivamente a pesquisa verificou que o objetivo 
proposto foi alcançado ao constatar que a afetividade encontra-se diretamente 
relacionada com o desenvolvimento infantil sendo o pilar de todo esse processo, de 
modo que a carência afetiva ainda na infância é capaz de comprometer todo o 
desenvolvimento acadêmico, social e emocional desta e que nos casos mais graves 
em que o aluno é acometido por um quadro de depressão o professor pode atuar 
orientado por uma equipe multidisciplinar, intervindo através de recursos lúdicos no 
intuito de garantir a aprendizagem desse aluno e minimizar os prejuízos causados 
pela depressão. 
 
Palavras Chave:Depressão infantil,Ludicidade, Afetividade. 
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ABSTRACT 

 

The present study deals with the losses that the affective deficiency is capable of 
causing to the child development, maintaining its main focus on the occurrence of 
depression during childhood and how the teacher can deal with this situation in the 
classroom. Thus, the general objective of the present study sought to analyze the 
impacts caused by the affective deficiency in the learning process, especially when 
the children are depressed, investigating how the teacher can contribute to minimize 
the damages that this disease can cause to the learning process. Conclusively, the 
research found that the proposed goal was achieved by noting that affectivity is 
directly related to child development being the pillar of this whole process, so that the 
affective deficiency still in childhood is capable of compromising all academic 
development, Social and emotional development and that in the most severe cases 
in which the student is affected by a depression, the teacher can act guided by a 
multidisciplinary team, intervening through playful resources in order to guarantee the 
student's learning and minimize the damages caused by depression. 
 
Keywords:Child depression, Ludicidade, Affectivity. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os sentimentos ou mais particularmente a afetividade consiste no instrumento 

que viabiliza a interação social entre as pessoas. Desse modo, como a 

aprendizagem consiste em uma ação dinâmica e social, a afetividade funciona como 

uma força motriz que influencia diretamente esse processo. 

A ausência da afetividade prejudica a interação social e a troca de 

experiências prejudicando assim a aprendizagem. O problema é que durante muito 

tempo as escolas não consideravam a interação como parte do processo de 

aprendizagem e as experiências dos alunos eram simplesmente descartadas. Nesse 

contexto, também não havia nas escolas espaço para que se trabalhasse a 

afetividade no contexto escolar, já que o aluno era interpretado como uma folha em 

branco que precisava ser preenchida. 

Desde o momento em que se passou a considerar a experiência dos alunos 

em sala da aula e o processo de aprendizagem como a afetividade, pudessem ser 

considerados como força que influencia a qualidade da aprendizagem. 

Além disso, os avanços tecnológicos e as mudanças nas relações sociais 

proporcionadas principalmente pelos novos recursos de comunicação permitiram 

uma maior interação entre as pessoas, mas, na contramão do que se esperava, 

embora as pessoas tenham se tornado mais comunicativas, esses avanços tem 

provocado uma situação de maior isolamento. Existem ainda situações, como a 

ausência da família, que postergam cada vez mais para a escola a sua função de 

proporcionar a educação elementar às crianças, somado a ausência de 

investimentos por parte do Estado, sobrecarregam a escola e contribuem para que 

ocorra o enfraquecimento das relações sociais ainda na infância, provocando o 

surgimento cada vez mais frequente de casos de depressão infantil que apresentam 

na escola seus maiores efeitos deletérios. 

Diante da situação exposta à relevância do presente estudo consiste 

primeiramente na necessidade de se realizarem maiores estudos acerca da 

importância da afetividade para o processo de aprendizagem e ainda para os 

profissionais da educação é cada vez mais importante aprender a como lidar com a 

situações de depressão infantil manifestadas em sala de aula e que prejudicam o 

processo de aprendizagem. 
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Frente a situação em que cada vez mais são constatados um maior número 

de crianças acometidas por depressão é necessário que os professores aprendam a 

avaliar as situações para auxiliar no processo de diagnostico e também 

compreender o seu papel no processo de intervenção e tratamento dessa doença, 

uma vez que a depressão exige uma intervenção multidisciplinar e o apoio da família 

para que a criança possa sair dessa situação com o mínimo de sequelas possíveis. 

Diante de todo o exposto a questão problema do presente estudo concentra-

se no fato de que existem cada vez mais casos diagnosticados de depressão infantil, 

o que por sua vez leva ao questionamento de como a carência afetiva é capaz de 

comprometer o desenvolvimento escolar, contribuindo para o surgimento da 

depressão infantil e como deve ser a postura do professor nesses casos? 

Desse modo, no intuito de responder a questão que norteio a pesquisa foi 

proposto como objetivo geral analisar os impactos causados pela carência afetiva no 

processo de aprendizagem principalmente quando as crianças são acometidas um 

quadro depressivo investigando ainda como o professor pode contribuir para 

minimizar os danos que essa doença pode causar ao processo de aprendizagem. 

Como forma de atingir o objetivo proposto, a pesquisa se dedicou a estudar 

em seu primeiro capítulo a relação entre a afetividade e o desenvolvimento infantil, 

buscando conhecer os prejuízos provocados pela carência afetiva e ainda 

compreender a depressão infantil e a sua manifestação em sala de aula. 

No segundo capítulo a pesquisa cuidou de ampliar a compreensão sobre a 

definição de depressão infantil e como é realizado o seu diagnóstico. Já no terceiro 

capítulo buscou-se investigar como os estudos tem relacionado às estratégias 

psicopedagógicas como instrumento para lidar com a depressão na sala de aula, 

compreendendo o papel do professor nesse processo. 

Em relação à metodologia utilizada, o presente estudo utilizou-se de revisão 

bibliográfica, consultado, livros, monografias, artigos, dissertações, teses e demais 

materiais científicos que versassem sobre o tema abordado no intuito de produzir um 

texto coerente e coeso que facilite a compreensão do leitor. 
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2CARÊNCIA AFETIVA E DESENVOLVIMENTO INFANTIL: A DEPRESSÃO NA 

SALA DE AULA 

 

Neste primeiro capítulo serão estudadas as noções preliminares acerca da 

afetividade e de suas implicações no processo de aprendizagem, verificando ainda 

através dos estudos de Amorim e Navarro (2012), Piaget (1975), Wallon (1995) e 

Vygotsky (1998) como a afetividade encontra-se relacionada com a aprendizagem e 

como pode auxiliar na aquisição do conhecimento. Também será analisado como a 

depressão infantil atua sobre a aprendizagem os prejuízos que esta causa à criança. 

 

2.1 CONCEITO DE AFETIVIDADE 

 

Realizar a definição de afetividade não consiste uma tarefa simples, uma vez 

que o seu entendimento varia conforme a óptica de cada ramo científico, ou seja, 

para cada ciência como a psicologia, a filosofia, a pedagogia, etc. o conceito de 

afetividade adquirirá contornos próprios. Desse modo, dada a proposta do presente 

estudo, as pesquisas desenvolvidas buscarão compreender a perspectiva 

pedagógica da afetividade.  

Os estudos de Brust (2009) revelam que conforme o seu amadurecimento o 

aluno passa a necessitar cada vez mais de uma aproximação com o adulto, fato este 

que revela a essencialidade do professor para o desenvolvimento da aprendizagem, 

pois é com este que o aluno vai passar a se vincular afetivamente tornando-se uma 

referência e fazendo com que a afetividade se torne o elemento condutor do 

processo de aprendizagem. Nesse sentido, Antunes (2006, p. 05) defende que a 

afetividade consiste: 

 

Um conjunto de fenômenos psíquicos que se manifestam sob a forma de 
emoções que provocam sentimentos. A afetividade se encontra “escrita” na 
história genética da pessoa humana e deve-se a evolução biológica da 
espécie. Como o ser humano nasce extremamente imaturo, sua 
sobrevivência requer a necessidade do outro, e essa necessidade se traduz 
em amor. 
 
 

Nesse contexto, Amorim e Navarro (2012) esclarecem que ao se tentar definir 

a afetividade sob uma perspectiva pedagógica é fundamental que sejam 

consideradas as emoções manifestadas por cada indivíduo, pois estas 
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compreendem as expressões da vida afetiva e que por sua vez acompanham as 

reações e sentimentos manifestados por cada indivíduo. 

As pesquisas realizadas por Piaget (1975) revelam que a afetividade é algo 

inerente ao ser humano, de modo que o acompanha desde o seu nascimento até a 

sua morte, atuando como uma fonte que gera energia e potência. Assim, entende-se 

que: “parece existir um estreito paralelismo entre o desenvolvimento afetivo e o 

intelectual, com este último determinando as formas de cada etapa da afetividade”. 

Contudo, merece ser observado que no cotidiano é que a afetividade é o pilar sobre 

o qual é construído o conhecimento racional. 

Assim como Piaget (1975) os estudos desenvolvidos por Taille (2002) 

também descrevem a afetividade como sendo uma força que promove a ação, 

enquanto a razão permite ao indivíduo identificar desejos, sentimentos variados, e 

obter êxito nas ações. Assim na acepção de Taille (2002, p. 70) verifica-se que: 

 

[...] não assistimos a uma luta entre afetividade e moral [...] Pelo contrário, 
nas suas análises, vemos afeto e moral se conjugarem em harmonia: o 
sujeito autônomo não é um "reprimido", mas sim um homem livre, pois 
livremente convencido de que o respeito mútuo é bom e legítimo. Tal 
liberdade lhe vem de sua Razão, e sua afetividade "adere" 
espontaneamente a seus ditames. 
 
 

Os estudos desenvolvidos por Amorim e Navarro (2012, p.02) ainda afirmam 

que “Como conceito de afetividade podemos citar o amor como referência, pois o 

amor é definido através dos sentimentos, e, assim, a afetividade torna-se a dinâmica 

mais profunda e complexa de que o ser humano pode participar”. 

Mesmo dentro da perspectiva pedagógica existem significativa divergência 

acerca do conceito de afetividade. Desse modo, se faz interessante analisar alguns 

conceitos dos principais autores que se dedicaram a estudar esse tema. 

Conforme os estudos de Wallon (1995, p. 288) a afetividade consiste em: 

 

[...] um domínio funcional, cujo desenvolvimento dependente da ação de 
dois fatores: o orgânico e o social. Entre esses dois fatores existe uma 
relação recíproca que impede qualquer tipo de determinação no 
desenvolvimento humano, tanto que a constituição biológica da criança ao 
nascer não será a lei única do seu futuro destino. Os seus efeitos podem 
ser amplamente transformados pelas circunstâncias sociais da sua 
existência onde a escolha individual não está ausente. 
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Pelo conceito de Wallon (1995) é possível depreender que a afetividade 

consiste em uma função singular que viabiliza o equilíbrio emocional e o convívio 

social de um indivíduo, pois é através da afetividade que a pessoa revela atitudes e 

sentimentos, tais como carinho e/ou cuidado, entre outros, permitindo assim a 

criação dos vínculos entre as pessoas e revelando o nível de relacionamento que 

estes possuem. 

Outro conceito importante de ser estudado é o de Piaget (1988) que afirma 

que a afetividade consiste em um estado psicológico passível de modificação 

conforme a situação vivenciada pelo indivíduo. 

 

[...] tal estado psicológico e de grande influência no comportamento e no 
aprendizado das pessoas juntamente com o desenvolvimento cognitivo. 
Faz-se presente em sentimentos, desejos, interesses, tendências, valores e 
emoções, ou seja, em todos os campos da vida (PIAGET, 1988, p. 79). 
 
 

Ainda em sua análise pessoal, Wallon (1995, p. 42) defende a seguinte ideia: 

“A afetividade seria a primeira forma de interação, com o meio ambiente e a 

motivação primeira do movimento [...]. As emoções são, também, a base do 

desenvolvimento do terceiro campo funcional, as inteligências”. 

Desse modo, é possível perceber que o autor fundamentou seu raciocínio em 

quatro pilares básicos que permanecem em constante comunicação e que 

compreendem: a afetividade, o movimento, a inteligência e a formação do eu como 

pessoa. 

Em outro estudo, Wallon (1986) ainda afirma que: “As emoções têm um papel 

predominante no desenvolvimento da pessoa. É por meio delas que o aluno 

exterioriza seus desejos e suas vontades [...]”. Assim o autor atesta a singularidade 

e a importância da afetividade para o processo de aprendizagem. 

No que concerne os estudiosos que contribuíram de modo singular para a 

estruturação de um conceito pedagógico da afetividade, ainda se faz importante a 

análise das ideias de Vygotsky (1998) que através de seus estudos procurou 

estabelecer a evolução histórica da afetividade. Nesse sentido o autor afirma que: 

 

O desenvolvimento pessoal seria operado em dois níveis: o do 
desenvolvimento real ou efetivo e o afetivo referente às conquistas 
realizadas e o desenvolvimento potencial ou proximal relacionado às 
capacidades a serem construídas [...] os processos pelos qual o afeto e o 
intelecto se desenvolvem e estão inteiramente enraizados em suas inter-
relações e influências mútuas (VYGOTSKY, 1998, p. 120). 
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Em seu estudo, Vygotsky (1998) busca esclarecer como ocorrem as 

transições das primeiras emoções que servirão de base para o desenvolvimento das 

experiências emocionais superiores. Principalmente naquilo que concerne a vida 

adulta quando se exige um maior equilíbrio emocional do que das crianças. Partindo 

dessa premissa, o autor defende que não ocorre uma extinção das emoções 

elementares, mas tão somente a sua mutação, de modo que estas afastam-se de 

sua origem instintiva ligada a sua origem biológica e passam a subsidiar-se através 

de um fenômeno histórico cultural. 

Desse modo, pelo conceitos analisados até o presente momento é possível 

perceber uma coadunação entre os raciocínios de Wallon e Vygostky, pois ambos 

destacam a relação existente o afeto e o processo cognitivo, de modo que as duas 

pesquisas apontam para resultados sobre a importância das emoções para a 

formação do caráter e da personalidade do ser humano. 

Em uma análise contemporânea, mas não menos importante é possível 

destacar o entendimento de Chalita (2004, p. 33) sobre a afetividade na perspectiva 

pedagógica, verificando-se que: “[...] afetividade é ter afeto no preparo, afeto na vida 

e na criação. Afeto na compreensão dos problemas que afligem os pequenos [...]”. 

Os estudo de Chalita (2004) revelam a importância da estruturação de 

vínculos afetivos para o desenvolvimento saudável da criança e do adolescente. 

Segundo o autor tal entendimento fundamenta-se no fato de que o processo de 

educação inicia-se no seio familiar e posteriormente é complementado pela escola e 

segundo o autor as relações cotidianas em ambos ambientes permitem comprovar 

claramente a ligação entre a afetividade e a educação, independentemente dela ser 

formal ou informal. 

Desse modo, congruente com as ideias ora expostas, Amorim e Navarro 

(2012, p. 03) defendem que: 

 

A afetividade é a dinâmica mais complexa de que o ser humano é capaz de 
lidar, e acontece a partir do momento em que o sujeito se liga a outro pelo 
amor, constituindo assim um amplo aspecto de sentimentos associados à 
história das relações sociais, onde a criação dos vínculos afetivos deve ser 
compartilhada para que os laços afetivos se solidifiquem. 
 
 

Por fim, observa-se que não é possível dissociar o processo de aprendizagem 

e o processo de afetividade, pois ambos ocorrem de forma interdependente, natural 
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e constante, revelando assim a essencialidade de que o processo de ensino e 

aprendizagem considere os processos afetivos do aluno. 

 

2.2 A IMPORTÂNCIA DA AFETIVIDADE PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

As pesquisas desenvolvidas por Amorim e Navarro (2012) revelam que 

atualmente a Educação Infantil merece destaque e a atenção dos estudiosos, 

educadores, familiares e da sociedade em geral, uma vez que, o acesso a uma 

escola de qualidade além de compreender um direito fundamental de toda a criança, 

também consiste no primeiro espaço de socialização para o indivíduo depois do seio 

familiar. Desse modo, é de extrema importância que ao chegar à escola essa 

criança seja recebida com atenção, carinho, respeito, afeto e muito amor, para que 

dessa forma seja possível o desenvolvimento pleno e sadio de sua personalidade. 

Nesse sentido os autores ainda defendem que a Educação Infantil é responsável por 

proporcionar os elementos básicos e fundamentais para que a criança possa se 

sentir segura e protegida, mesmo fora de sua família, conferindo a essa liberdade 

para o desenvolvimento de suas potencialidades.  

Comungando desse mesmo entendimento é possível destacar um trecho da 

obra de Lisboa (1998, p. 63) onde o autor afirma que: 

 

[...] as creches e escolas são de grande importância para desenvolvimento 
cognitivo e emocional das crianças [...]. Nesses locais, elas têm de aprender 
a brincar com as outras, respeitar limites, controlar a agressividade, 
relacionar-se com o adulto e aprender sobre si mesma e seus amigos, 
tarefa estas de natureza emocional [...] fundamental para as crianças 
menores de seis anos é que elas se sintam importantes livres e queridas. 
 
 

Em seus estudos Piaget (1975) afirma que não existe dúvida sobre o papel 

essencial desempenhado pelo afeto no funcionamento da inteligência. O autor 

explica que se não houvesse o afeto também não haveria interesse, necessidade ou 

motivação o que por sua vez não haveria a proposição de problemas nem de 

soluções, fato este que permite afirmar que a afetividade é essencial para que haja a 

constituição da inteligência. Portanto, existem dois elementos importantes que 

sustentam o desenvolvimento intelectual a saber: um afetivo e um cognitivo. Para 

Piaget (1975, p. 265), “afeto e cognição resultam de uma adaptação contínua e 
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interdependente, em que os sentimentos exprimem os interesses e os valores das 

ações ou das estruturas inteligentes”.  

A obra de Lisboa (1998) ainda revela que todo o processo de aprendizagem 

dentro do contexto da Educação Infantil encontra-se profundamente eivado de 

afetividade, de modo que não compete a escola realizar uma dissociação entre 

sentimentos e conteúdos ministrados em sala de aula, muito menos realizar uma 

depreciação do panorama afetivo vivenciado pelo aluno que inerentemente é trazido 

para dentro da sala de aula como se este fosse menos importante do que os 

conceitos científicos ministrados, mas pelo contrário, a escola deve adotar uma 

postura transformadora e receptiva às experiências e sentimentos trazidos pelo 

aluno em seu cotidiano, oferecendo por sua vez bases para essas experiências 

afetivas se fortaleçam e se ampliem conjuntamente com as experiências 

acadêmicas, proporcionando um ambiente socioafetivo saudável para essas 

crianças que se encontram em processo de formação e desenvolvimento. 

Nessa mesma diretriz, Amorim e Navarro (2012) afirmam que as instituições 

que se dedicam à Educação Infantil possuem uma dupla responsabilidade que 

concerne o cuidar e o educar, ações estas que por sua vez devem buscar o 

desenvolvimento integral da criança nos campos físico, intelectual, afetivo e social, 

permitindo uma formação plena que a permita uma convivência sadia consigo 

mesma e com os seus semelhantes. 

Dentro desse contexto é importante destacar que a LDB (Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, Lei nº 9394/96) preconiza que o ato de cuidar e de 

educar para as crianças de 0 a 6 anos de idade deve ser interpretado como um 

período único e sequencial, conforme é possível observar através da redação do art. 

29.  

 

A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como 
finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em 
seus aspectos físicos, psicológicos, intelectual e social, complementando a 
ação da família e da comunidade (BRASIL, 1996, p. 22). 
 
 

Ao analisar o texto da LDB, Amorim e Navarro (2012) defendem que a 

Educação Infantil recebeu do texto legal a missão de assegurar um processo de 

formação integral e harmônico da criança, privilegiando a afetividade e a ludicidade 

no contexto da aprendizagem, uma vez que tamanha é a sua importância, que a 
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Educação Infantil integra a Educação Básica como alicerce para a formação do 

indivíduo, motivo pelo qual está se inicia nos primeiros anos de vida, para que seja 

assim possível atingir o objetivo proposto, conforme a redação do art. 22 da LDB 

que reza: “A Educação Básica tem por finalidade desenvolver o educando, 

assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e 

fornecer-lhes meios para progredir no trabalho e nos estudos posteriores”. 

Desse modo, Wallon (1995, p. 38) defende que: “à pré-escola cabe o papel de 

preparar a emancipação da criança e reduzir a influência exclusiva da família e 

promover o seu encontro com outra criança da mesma idade”. Diante das ideias de 

Wallon (1995) é possível afirmar que compete à escola o papel da ampliar e 

promover um ambiente socioafetivo adequado ao desenvolvimento saudável e a 

promoção da socialização como mecanismo de ampliação do convívio das crianças. 

 

O Referencial Nacional Curricular para a Educação Infantil, publicado pelo 
Ministério da Educação e pela Secretaria de Ensino Fundamental em 1998, 
apresenta um avanço significativo na busca de metas para a educação das 
crianças em creches, pré-escolas e instituições parecidas. Sendo uma 
leitura obrigatória para quem, direta ou indiretamente, esteja ligado à essa 
primeira etapa da Educação Básica, pois trata-se de um documento que 
expressa claramente os princípios da Educação Infantil, que devem estar 
estreitamente ligados aos aspectos afetivos. A relação desses princípios 
com as diferentes áreas do desenvolvimento infantil poderá ser melhor 
compreendida com uma leitura mais detalhadas dos Parâmetros 
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Sendo assim, para se 
desenvolver, a criança precisa aprender com os outros, por meio dos 
vínculos afetivos que se estabelecem diariamente, pois segundo os PCN´s 
(1998), ‘a criança é um ser social que nasce com capacidades afetivas, 
emocionais e cognitivas’ (AMORIM; NAVARRO, 2012, p. 04). 
 
 

Os estudos desenvolvidos por Wallon (1995) revelam que uma Educação 

Infantil de qualidade é capaz de refletir positivamente no desenvolvimento da 

criança, principalmente no que concerne a qualidade de suas relações sociais. O 

que permite concluir que as relações afetivas desenvolvidas durante esse período 

influenciam o indivíduo pelo resto de sua vida de forma abrangente nos campos 

físico, social, intelectual e afetivo. Nesse contexto, Wallon (1995, p. 40) ainda 

defende a ideia de que “a criança na pré-escola atribui a emoção como os 

sentimentos, desejos e manifestações da vida afetiva, demonstra os sentimentos 

como um papel fundamental no processo de desenvolvimento humano”. 

Desse modo, na perspectiva de Wallon (1995) as emoções adquirem um 

papel fundamental para o desenvolvimento da criança, pois é através delas que são 
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revelados os seus desejos e as suas vontades, fato este que leva o autor a afirmar 

que a afetividade compreende um dos alicerces do desenvolvimento humano. Desse 

modo, o autor ainda defende que a afetividade e a cognição são inseparáveis, uma 

vez que baseando-se nas ideias de Piaget, Wallon (1995, p. 43) defende que “não 

existe estados afetivos sem elementos cognitivos, assim como não existem, 

comportamentos puramente cognitivos”. 

Ante o exposto, Amorim e Navarro (2012, p. 06) afirmam que “o papel da 

afetividade na Educação Infantil seria como uma fonte de energia ou combustível 

que a cognição utilizaria para o funcionamento do desenvolvimento infantil”. Partindo 

dessa premissa também é possível afirmar que a afetividade dentro do contexto da 

Educação Infantil contribui de forma singular para o sucesso do processo de ensino 

e aprendizagem, uma vez que não é possível falar de cognição de forma dissociada 

da afetividade, sendo os mesmos constantemente influenciados pelas relações 

sociais estabelecidas pelo indivíduo, seja na família, escola, ou demais grupos 

sociais. O que por sua vez contribui para a formação de pessoas felizes, éticas, 

seguras e capazes de conviver com o mundo que a cerca. 

Desse modo, “a afetividade na Educação Infantil tem o caráter de se 

preocupar com o aluno como ser socioafetivo que ele é, reconhecendo-o como 

indivíduo autônomo, com direito a ter preferências e desejos diferentes uns dos 

outros” (AMORIM; NAVARRO, 2012, p. 04). 

 

2.3 A INFLUÊNCIA DA AFETIVIDADE NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM 

 

Os estudos de Comin (2010) revelam que para que o processo de 

aprendizagem ocorra de forma significativa é fundamental que o aluno esteja 

disposto a aprender. Desse modo, observa-se que os elementos sociais e afetivos 

são fundamentais para que este mantenha-se motivado e consiga um bom 

desempenho. 

Contudo, deve ser observado que conforme descrito por Vygotsky (2003) é 

possível realizar uma classificação dos afetos em positivos ou negativos. Segundo o 

autor os afetos positivos correspondem as emoções de alta energia, podendo ser 

citado como exemplo o entusiasmo e a excitação; já os afetos negativos, por sua 

vez, são aqueles relacionados as emoções de baixa energia, tais como: a 

ansiedade, a raiva, a culpa e a tristeza. 
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As lições de Vygotsky (2003) ainda mostram que não é possível fazer uma 

separação entre as emoções e sentimentos dos alunos e o processo de 

aprendizagem, e por isso estas atuam tanto de forma favorável como desfavorável 

ao desenvolvimento cognitivo. 

Em seus estudos Amorim e Navarro (2012) defendem que a afetividade 

consiste em um dos elementos essenciais para o sucesso das relações de ensino e 

aprendizagem. Diante dessa ideia tem-se revelada a importância de se estudar a 

relação da afetividade com a educação infantil, uma vez que se percebe claramente 

que as relações afetivas são capazes de estimular o desenvolvimento do processo 

de aquisição do conhecimento, pois tanto os vínculos afetivos quanto os vínculos de 

aprendizagem se constroem e solidificam através das trocas e experiências 

estabelecidas entre o indivíduo e o meio no qual ele se encontra inserido. 

Diante da ideia hora apresentada observa-se ainda que a aprendizagem 

ocorre de forma singular para cada pessoa, compreendendo um processo contínuo 

e interdependente com a afetividade que por sua vez funciona como alicerce para 

que os conteúdos aprendidos adquiram significado para o indivíduo que ao 

relacioná-los emocionalmente se solidificam e permanecem de forma estruturada na 

memória do aluno. Assim, é possível afirmar que uma educação não relacionada 

aos processos afetivos, consiste em um aprendizado fragmentado. Contudo, não 

compete apenas à escola trabalhar a relação entre afetividade e aprendizagem, pois 

devido a sua relevância no contexto social de aprendizagem e afetivo da criança, 

torna-se impossível relacionar a afetividade e a aprendizagem sem a participação da 

família no contexto escolar, sob pena de ser o aluno acometido por prejuízos 

cognitivos incalculáveis (WALLON, 1995). 

Também é possível encontrar robusta defesa da relação entre afetividade e 

aprendizagem nos estudos de Piaget (1975) que defende ser o desenvolvimento 

intelectual composto por dois elementos: o cognitivo e o afetivo que coexistem e 

precisam ser ambos desenvolvidos. Sobre esse entendimento Piaget (1975, p. 38) 

ainda afirma que: “[...] os aspectos cognitivos e afetivos são inseparáveis e 

irredutíveis [...]”. 

Além de Piaget (1975) os estudos de Vygotsky (1998, p. 42) também 

relacionam a coexistência interdependente da cognição e da afetividade, 

defendendo que: 
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A afetividade é um elemento cultural que faz com que tenha peculiaridades 
de acordo com cada cultura. Elemento importante em todas as etapas da 
vida da pessoa, a afetividade tem relevância fundamental no processo 
ensino aprendizagem no que diz respeito à motivação, avaliação e relação-
professor e aluno. 
 
 

Diante a exposição dos entendimentos de Piaget (1975) e Vygotsky (1998) 

percebe-se que não é possível dissociar a evolução da aprendizagem da evolução 

emocional, pois se trata de um processo de estruturação que ocorre de forma 

conjunta e interdependente, e por assim ocorrer tentar separá-los causaria uma 

ruptura e fragmentação tanto da aprendizagem, quanto da afetividade, acarretando 

prejuízos incalculáveis para o indivíduo. 

Desse modo, verifica-se também que a afetividade é determinante para a 

ocorrência da aprendizagem e que por tanto, é necessário que haja a colaboração 

da família e da escola para que seja possível formar uma pessoa que não seja 

apenas um acumulador de conceitos, mas sim um construtor de saberes e crítico e 

atuante na sociedade. 

Tamanha é a influência da afetividade para o processo de aprendizagem que 

diversos autores a estudam como causa possível ou pelo menos correlacionada ao 

atraso escolar. Nesse contexto é possível mencionar os estudo de Pain (1985 apud 

JACOB; LOUREIRO) que descreveu os fatores afetivos como sendo relacionados 

aos problemas de aprendizagem. Segundo o autor,  

 

[...] o não aprender trata-se de uma inibição ou sintoma, caracterizando 
essa reação como uma interdição da satisfação através do afastamento da 
realidade e busca de satisfação à nível da fantasia, favorecendo a fixação e 
impedindo o desenvolvimento (PAIN, 1985 apud JACOB; LOUREIRO, 1996, 
p. 155). 
 
 

As pesquisas realizados por Jacob e Loureiro (1996) ainda revelam que 

comumente as queixas escolares acabam por mascarar os problemas afetivos da 

qual são originárias ou estão relacionadas, posto que costuma-se tratar o sintoma 

como causa e razão de ser em si, reclamando-se apenas que o aluno é nervoso, 

impulsivo, chora facilmente, possui baixa tolerância a frustração, é apático, mantêm-

se isolado socialmente, é dependente, é imaturo, etc. Contudo, os autores afirmam 

que quando analisadas profundamente, as queixas mostram-se como sendo 

sintomas originários de problemas afetivos e que podem ser classificados em dois 

grupos: os relacionados à dificuldade de controle devido a uma situação de 



21 
 

frustração, ou, queixas relacionadas à baixa autoestima revelando elementos de 

depressão e transtorno de ansiedade. 

 

2.4 A DEPRESSÃO NA SALA DE AULA 

 

Conforme os estudos desenvolvidos por Cruvinel e Boruchovit (2004) é 

possível afirmar que a depressão infantil consiste em um transtorno de humor 

ocorrido na infância e seguido de complicações escolares que por sua vez 

prejudicam o processo de aprendizagem e a concentração, resultando em um 

estado de isolamento ou agitação. 

Nesse sentido, Nedley (2009, p. 29) afirma que "os estudantes de qualquer 

idade, quando estão com depressão tem dificuldades em atuar satisfatoriamente na 

escola e em ambientes sociais". 

Em relação aos sintomas relacionados à depressão infantil no ambiente 

escolar são relatados por Reginatto (2013) que estes podem se manifestar de 

diversas maneiras, motivo pelo qual é fundamental que o professor mantenha-se 

atento a alterações no comportamento habitual de seus alunos através de alguns 

sinais que revelem tristeza, mudança de ritmo na execução das atividades, 

diminuição do rendimento escolar, isolamento, manifestação de pensamentos 

negativos, entre outros. 

Outros estudos como os desenvolvidos por Friedberg e Mcclure (2004) ainda 

revelam que o ambiente escolar corresponde a um ambiente favorável para a 

manifestação da depressão infantil, tal afirmação se baseia no fato de que a escola 

é o primeiro ambiente social no qual a criança se vê inserida com outros indivíduos 

que se encontram em uma posição de hierarquia social paritária, diferentemente do 

que em geral ocorre no seio familiar onde esta encontra-se e submissa a vontade de 

seus pais. Assim, sem relações e funções pré-estabelecidas, é possível que a 

criança tenha na escola o seu significativamente diminuído, fazendo com que surjam 

sentimentos como o de solidão, ou ainda que, estes já existentes, sejam reforçados. 

Os estudos de Bahls (2004) ratificam as teses expostas até o momento ao 

também afirmar que a depressão infantil afeta áreas relativas a cognição da criança, 

principalmente a atenção e a concentração. Acrescenta ainda que a perda da 

atenção desencadeia o desinteresse por parte do aluno pelo processo de 

aprendizagem, em virtude da dificuldade de concentração culminando no déficit de 
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rendimento. “O declínio no desempenho pode dever-se à fraca concentração ou à 

falta de interesse, próprios do quadro depressivo” (FRIEDBERG; MCCLURE, 2004, 

p. 146). 

Diante do exposto até o presente momento Brust (2009) explica que a 

dificuldade em aprender manifestada pelo aluno acometido pela depressão infantil, 

compreende um dos seus sintomas, que surge pelo desinteresse em participar das 

atividades escolares, bem como, pela alimentação de sentimentos de negatividade e 

de baixa autoestima. 

Nesse contexto, Casarin (2007) esclarece que nos casos de depressão 

infantil, as dificuldades de aprendizagem encontram-se diretamente relacionadas 

com a ausência de interesse e vigor da criança que também se encontra 

intrinsicamente ligada ao déficit de atenção e concentração. 

“Os Professores precisam estar atentos e informados sobre a depressão 

infantil, pois alguns dos sinais apresentados pela criança sugerem ainda o 

desenvolvimento de mais pesquisas na área” (REGINATTO, 2013, p.12). 

Sobre o comportamento das crianças depressivas, Schwartz (1998) comenta 

que estas não costumam manifestar o entusiasmo típico de sua idade frente a oferta 

de instrumentos lúdicos. Em relação as crianças mais velhas e que já são capazes 

de se expressar de maneira mais clara, o autor afirma que estas são capazes de 

perceber e compreender melhor os próprios sentimentos, de modo que tal 

capacidade lhes permite manifestar sintomas mais específicos em relação ao estado 

de depressão, tais como profunda tristeza e cognições autocríticas. 

Os estudos de Friedberg e Macclure (2004) atentam para o fato de que nem 

sempre as crianças acometidas pela depressão apresentam um quadro 

comportamental reprimido e quieto, podendo também se manifestar pela agitação e 

inquietação, de modo que  observa-se claramente a dificuldade dessas crianças em 

realizar trabalhos em grupo, manter-se quieta ou mesmo sentar-se junto aos demais 

colegas revelando-se manifestadamente nervosas. 

 

A escola tem um papel fundamental na identificação e auxílio para o 
encaminhamento a profissionais qualificados para o tratamento de seus 
alunos com sintomas depressivos, sendo de extrema importância que os 
professores conheçam esse transtorno de humor, que “além de envolver 
fatores afetivos, apresenta também componentes cognitivos, 
comportamentais, motivacionais e fisiológicos (CRUVINEL; 
BORUCHOVITCH, 2004, p. 87). 
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Retornando a análise realizada por Bahls (2004) verifica-se que os 

professores são os primeiros a perceberem os sintomas da depressão infantil no 

ambiente escolar, principalmente devido as alterações comportamentais decorrentes 

desta e que afetam diretamente o rendimento, com drástica redução do 

desempenho escolar da criança, principalmente nas tarefas que requerem maior 

concentração ou dedicação. 
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3DEPRESSÃO INFANTIL: MEDICALIZAR OU NÃO MEDICALIZAR, EIS A 

QUESTÃO! 

 

Neste capítulo discutimos, primeiramente, o conceito amplo de depressão 

para, em seguida, entendermos como a depressão pode se apresentar em crianças. 

Entendemos que a medicalização, na maioria das vezes, é evitável. Além disso, 

tabus envolvendo a depressão infantil podem gerar ainda mais perversidade em 

relação às crianças e, portanto, merecem investigação atenta. Pais que têm filhos 

com depressão, por exemplo, podem incorrer na situação de ou sequer assumirem 

que seus filhos podem ter uma “doença” ou, se assumem que o mesmo a tem, 

acabam omitindo este fato da sociedade para evitar estigmatização e sentimentos 

de rejeição. Desta maneira, percebemos que situações como estas sinalizam que a 

disponibilização de informações sobre depressão é emergencial tanto nas salas de 

aula quanto em outros espaços de socialização. 

 

3.1 CONCEPÇÃO DE INFÂNCIA E DE CRIANÇA 

 

Quando se busca na literatura científica uma definição de infância ou de 

criança, percebe-se evidentemente que grande parte dos autores realizam uma 

associação entre os termos e conceitos quando na verdade estes constituem-se 

como elementos distintos, uma vez que a infância consiste uma das fases da vida de 

um indivíduo e a criança compreende o sujeito em sua vertente histórica, social e 

cultural. 

Nesse sentido, a pesquisa de Heywood (2004) explica sobre a diferença entre 

infância e criança que: “a infância trata-se de uma abstração que se refere à 

determinada etapa da vida, diferentemente dogrupo de pessoas sugerido pela 

palavra crianças” (HEYWOOD, 2004, p.22). 

Ao tentar realizar uma estruturação do conceito de infância e de criança se 

faz necessário analisar como esta foi tratada ao longo da história. Desse modo, 

verifica-se através de estudos como os de Kohan (2003) que uma das primeiras 

concepções acerca da infância e da criança a qual se tem registro encontra-se nos 

trabalhos de Platão que já na antiguidade defendia que a infância não possuía 

características próprias constituindo-se como um período de possibilidades o que 
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por sua vez fazia com que fosse atribuído a criança um conceito estruturado entorno 

da ideia de que esta se tratava de um ser em potencial que deveria ser moldado no 

intuito de torna-la um bom cidadão. 

Ante o exposto, Kohan (2003) ainda explica que a concepção Platônica 

acerca da criança a concebe como um ser inferior o que por consequência fazia com 

que a infância fosse interpretada como uma fase da vida inferior à vida adulta. 

 

[...] entre todas as criaturas selvagens, a criança é a mais intratável; 
pelo próprio fato dessa fonte de razão que nela existe ainda ser 
indisciplinada, a criança é uma criatura traiçoeira, astuciosa e 
sumamente insolente, diante do que tem que ser atada, por assim dizer, 
por múltiplas rédeas [...] (PLATÃO, 2010, p. 302). 
 
 

Diante dos relatos de Platão (2010) é possível perceber que esta era tratada 

como um ser inferior, o que pode ser claramente confirmado através dos adjetivos 

utilizados pelo autor definindo-a como selvagem, intratável, indisciplinada,traiçoeira, 

astuciosa e insolente. Por sua vez o autor ainda defende que a natureza infantil 

necessita ser trabalhada de modo que suas potencialidades sejam desenvolvidas e 

para que se forme uma pessoa equilibrada.  

Ultrapassadas as concepções da antiguidade adentrando na Idade Média, 

verifica-se através das pesquisas de Ariès (1981)que o sentimento de infância não 

existia na Idade Média, posto que não era dispensado um tratamento específico a 

esta e que considerasse as suas particularidades de modo que a criança recebia o 

mesmo tratamento dispensado aos adultos. 

Nesse contexto, Lustig et al. (2012) esclarece que: 

 

A infância na Idade Média terminava aos sete anos, quando a criança já 
dominava as palavras. Até então ela era considerada como alguém incapaz 
de falar, significado este oriundo da palavra latina infans. Vale ressaltar que 
essa incapacidade de falar não se limitava apenas à primeira infância, 
estendia-se a um período maior, até aos sete anos e após esta idade uma 
vida adulta começava imediatamente. 
 
 

Os estudos de Postman (2011) ainda esclarecem que durante a Idade Média 

a Criança era tratada como um adulto em miniatura. Contudo, em outros estudos 

como o de Stearns (2006, p. 12) o autor defende que “a infância pode apresentar 

variaçõesimpressionantes, de uma sociedade ou de um tempo a outro”. Diante 

dessa afirmativa, Stearns (2006) cita como exemplo variáveis que envolvem 
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questões como o tempo de duração da infância, o trabalho infantil as punições e 

formas de disciplinar ascrianças. 

Retornando a análise de Heywood (2004) o autor tece críticas ao trabalho de 

Ariès (1981), concentrando-se na ideia de que trata-se de uma ideia simplista 

afirmar que em uma determinada época e espaço não setinha um sentimento de 

infância. Nesse contexto Heywood (2004, p. 33) ainda defende que o termo 

“sentimento de infância” utilizado por Ariès (1981) seria ambíguo por transmitir “tanto 

a ideia de uma consciência da infância quanto de um sentimento emrelação a ela”. 

Comungando do mesmo entendimento de Heywood (2004), os estudos 

desenvolvidos por Kuhlmann (2010, p. 22) contrapõem-se a teoria de Ariès (1981) 

ao afirmar que “O Sentimento de infância não seriainexistente em tempos antigos ou 

na Idade Média [...]”. Nesse cenário Kuhlmann (2010) aborda a história da infância 

em seu trabalho de forma não linear, porém,evolutiva, conforme é possível de ser 

comprovado através do seguinte trecho: 

 

É preciso considerar a infância como uma condição da criança. O conjunto 
das experiências vividas por elas em diferentes lugares históricos, 
geográficos e sociais é muito mais do que uma representação dos adultos 
sobre essa fase da vida. É preciso conhecer as representações de infância 
e considerar as crianças concretas, localizá-las como produtoras da história 
(KUHLMANN, 2010, p.30). 
 
 

Diante do exposto até o momento, faz-se oportuno analisar a concepção de 

Kramer (2006, p. 13) que afirma que “a infância é entendida como período da 

história de cada um, quese estende na nossa sociedade, do nascimento até 

aproximadamente dez anos de idade”. 

Os paradigmas inerentes a criança e a infância, insculpidos durante a Idade 

Média, começaram a ser modificados com a transição para a Idade Moderna. Nessa 

fase Ariès (1981) defende que a partir do Século XVII a criança começa a ser 

interpretada como um ser em si mesma e não mais como um adulto em miniatura e 

a infância começa a ser concebida como uma fase da existência humana, fatores 

estes que convergiram para o surgimento dos primeiros estudos acerca da 

psicologia infantil, que buscavam compreender melhor a mente da criançapara 

melhor adaptar os métodos utilizados na educação (LUSTIG, 2012). 
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Ainda nesse processo de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna e 

a concepção da infância e da criança, Lustig (2012, p. 09) destaca a concepção de 

Rousseau e afirma que: 

 

Rousseau não compreende a criança como um adulto em miniatura, 
concebe a criança em si mesma, considerando suas manifestações próprias 
e a capacidade imaginativa e criativa. Para ele cada idade, cada estado da 
vida tem sua perfeição conveniente, o tipo de maturidade que lhe é própria. 
Rousseau refere-se à infância como um tempo agradável em que a criança 
tem atitudes espontâneas, é feliz e inocente. Para ele a infância é uma fase 
com características próprias às quais devem ser cultivadas de forma a 
contribuir para o desenvolvimento da inteligência da criança. O autor, de 
uma maneira intuitiva, antecipou teorias sobre o desenvolvimento cognitivo 
e moral da criança, quebrou paradigmas e desencadeou novas concepções 
sobre a criança e a infância, reconhecendo que a criança tem seu próprio 
mundo e que é preciso compreendê-la a partir dela mesma. 
 
 

Após a concepção de Rousseau tornou-se possível compreender que não é 

possível estabelecer um conceito rígido e estático para a infância, pois este tende a 

variar conforme as diferenças culturais, religiosas, sociais e culturais de cada família. 

Desse modo, diante de tantas variantes possível que envolve e influencia cada 

criança é impossível afirmar que existe apenas uma única infância. 

Desse modo, verificando-se a existência de tantos fatores que permeiam e 

influenciam as crianças e a ideia de infância, merece destaque a analise realizada 

por Sarmento (2007, p. 29) que explica que “[...] no interior do mesmoespaço 

cultural, a variação das concepções da infância é fundada em variáveis como a 

classesocial, o grupo de pertença étnica ou nacional, a religião predominante, o nível 

de instruçãoda população [...]”. 

Por todo o exposto, ao se perceber como a infância pode ser influenciada por 

diversos elementos, torna-se evidente que não é possível afirmar que existe um 

conceito estático de infância, mas que na verdade esta fase da vida humana deve 

ser considerado em sua pluralidade, o que por sua vez permite afirmar a existência 

de diversos conceitos sobre essa mesma fase da vida, considerando dos diversos 

contextos do universo no qual a criança se encontra inserida. 

 

3.2 PROBLEMATIZANDO A DEPRESSÃO 

 

Antes de abordarmos a definição de depressão infantil é fundamental que, no 

intuito de facilitarmos a compreensão sobre como ocorre essa patologia com as 
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crianças, se estabeleça uma compreensão acerca de um conceito amplo de 

depressão. Neste sentido, os estudos de Almeida Júnior et al (2005) esclarecem que 

a depressão compreende um transtorno de humor e, ainda, que o termo “depressão” 

ou “transtornos afetivos” são utilizados como sinônimos, muito embora também 

explique o autor que, de fato, não são sinônimos.  

No caso dos transtornos afetivos, contempla-se uma grande diversidade de 

estados de humor, tais como: dificuldades nocampo das emoções, na capacidade 

cognitiva, no comportamento e na regularidade dasfunções corporais. Já no caso da 

depressão esta pode ser definida como a manifestação mais comum dos transtornos 

afetivos. Diante desta explicação, é possível compreendermos que o transtorno de 

humor é gênero enquanto a depressão é espécie. 

Ao discorrer sobre a definição de depressão, Lopes (2005) recorre ao 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) que consiste em um 

compêndio médico dedicado a definir e classificar todos os tipos de patologias 

existentes. Conforme esse manual mundialmente respeitado, a definição clínica de 

depressão é a seguinte: “(...) estado emocional com retardamento nos processos 

psicomotores e de raciocínio, reações emocionais depressivas, sentimentos de 

culpa ou críticas e ilusões de indignidade” (LOPES, 2005, p. 22). O autor ainda 

esclarece que a definição do DSM permite compreender as interações da pessoa 

deprimida com o ambiente no qual se encontra inserida. 

Em relação à utilização do termo “depressão”, a definição patológica é 

criticada por Lettner, eRangé (1988) que afirmam se tratar de uma definição pobre e 

que tende a banalizar a enfermidade haja vista que o termo “às vezes é usado para 

se referir a umestado normal de humor, a um estado anormal de humor, a um 

sintoma, a uma síndromesintomática, bem como a um processo de uma 

enfermidade, e possivelmente a uma série deprocessos”(LETTNER; RANGÉ, 1998, 

p.63). 

Adentrando na perspectiva psiquiátrica, Canale e Furlan (2006, p 24) 

esclarecem, através de seus estudos, que o termo “depressão” é comumente 

utilizado como referência para “designar entidades nosológicas (psicose 

depressiva,depressão unipolar, transtorno depressivo maior,depressão pós-

esquizofrênica), transtornos dehumor ou sintomas (nos alcoólicos,esquizoafetivos, 

demenciados, parkinsonianos)”. 
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Canale e Furlan (2006, p. 24) defendem a ideia de que, em relação ao“(...) 

contexto clínico, o termo depressão nãose refere somente a um humor deprimido, 

mas sima um complexo sindrômico caracterizado poralterações de humor, de 

psicomotricidade e poruma variedade de distúrbios somáticos eneurovegetativos”. 

Por tudo isto, observa-se que genericamente é possível conceituar a depressão 

como sendo um processo que se revela através da lentidão das manifestações 

psíquicas, decorrentes de um estado de humor depressivo e/ou irritável que, por sua 

vez, encontra-se associado a um estado de ansiedade e angústia, sendo ainda 

perceptível evidente redução de energia com aparente estado de desânimo e 

cansaço, bem como, outros sintomas correlacionados, tais como: 

 

[...] incapacidade parcial ou total de sentir alegria e/ou prazer (anedonia), 
desinteresse, lentificação, apatia ou agitação psicomotora, dificuldade de 
concentração e pensamentos de cunho negativo, com perda da capacidade 
de planejar o futuro e alteração do juízo de realidade. A capacidade de 
crítica do estado mórbido pode ou não estar preservada. A gravidade e 
frequência dos sintomas variam muito de um deprimido a outro, podendo 
ser intermitentes ou predominar lentidão física e mental com inibição e 
ansiedade, ou ainda intensa agitação psicomotora ou estupor depressivo, 
com alucinações, ideias deliróides e/ou obnubilação da consciência, no 
caso da depressão psicótica Dentro desse conjunto de características, as 
tendências suicidas têm posição de destaque, estando presentes numa 
fração considerável (15% a 30%) dos indivíduos depressivos (CANALE; 
FURLAN, 2006, p. 25). 
 
 

Os estudos de Lopes (2005) explicam, ainda, que grande parte das pessoas 

possuem um ou mais sintomas que podem ser associados à depressão. Segundo o 

autor, podem ser classificados como sintomas afetivos, tais como: desalento, baixa 

autoestima, choro fácil e ausência de reações alegres, entre outros. Há sintomas 

associados à falta de motivação acentuada, direcionada a não realização de todo 

tipo de atividade, aumentando o risco de suicídio. Também verificam-se sintomas 

fisiológicos (como falta de apetite, redução ou perda da libido, distúrbios do sono) e 

sintomas comportamentais (cujo principal exemplo é o comportamento passivo e a 

constante tentativa de se evitar o contato e o convívio social). Ressalte-se que 

Lopes (2005) afirma ser impossível definir a depressão através de uma única 

característica ou, ainda,padronizá-la, pois cada indivíduo reagirá de uma forma 

singular a doença. 

 

3.3 VAMOS FALAR DE DEPRESSÃO INFANTIL? 



30 
 

 

Diversos estudos, tais como os de Andriola e Cavalcante (1999), afirmam que 

não existe consenso sobre a definição da depressão infantil. Portanto, é possível 

afirmarmos, com base naquilo que apresentamos na seção anterior, que se trata de 

“uma perturbação orgânica que engloba variáveis biopsicossociais” (HUTTEL et al. 

2011, p. 13). Os estudos de Huttel et al (2011, p. 13) ainda destacam três vertentes 

sobre a definição da depressão infantil. 

 

Da perspectiva biológica, essa patologia é encarada como uma provável 
disfunção dos neurotransmissores graças à herança genética, à 
anormalidade e/ou a falhas em áreas cerebrais específicas. Do ponto de 
vista psicológico, a depressão pode estar associada a alguns aspectos 
comprometidos da personalidade, ausência de autoconfiança e baixa 
autoestima. Do ponto de vista social, pode ser postulada como uma 
inadaptação ou pedido de socorro, podendo ser consequência de aspectos 
culturais, familiares ou escolares. 
 
 

Outros estudos como o de Carmo e Silva (2009) esclarecem que durante 

muito tempo os pesquisadores acreditavam que as crianças não poderiam ser 

acometidas pela depressão e aqueles que admitiam essa hipótese afirmavam se 

tratar casos muito raros. 

Miller (2003) destaca em suas pesquisas o posicionamento de Freud que, até 

o início do Século XX, afirmava que as crianças não possuíam estruturas 

psicológicas formadas para vivenciar a depressão, motivo pelo qual estas não 

poderiam ser acometidas pela depressão. Em relação aos adolescentes, Freud 

defendia que os sintomas da depressão associavam-se a fenômenos normais e 

inerentes ao processo de desenvolvimento. Neste sentido, Costa (2012) comenta 

que somente nas últimas duas décadas é que foram desenvolvidos estudos capazes 

de compreender como as crianças e os adolescentes passam pela depressão, 

porque se deprimem e como ajudá-las. 

As lições de Cruvinel e Boruchovitch (2004)trazem a depressão infantil como 

um transtorno de humor que, por ocorrer durante a infância, produz efeitos colaterais 

como: problemas escolares, dificuldades de aprendizagem, concentração e 

problemas de comportamento que podem ser exemplificados pelo isolamento ou 

agitação.As pesquisas desenvolvidas por Costa (2012) revelam ainda que a 

depressão infantil possui características diferentes quando analisadas em 

comparação com a depressão que ocorre na fase adulta. Desse modo, o autor 
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esclarece que a sua caracterização depende necessariamente da análise dos 

sintomas através da apreciação do desenvolvimento da criança.  

Em seus estudos, Costa (2012, p. 27) faz referência às pesquisas de Erik 

Homburguer Erikson e afirma que o mesmo: 

 

[...] investigou o desenvolvimento psicossocial das crianças, tinha como 
objetivo analisar o transtorno depressivo infantil dentro das fases do 
desenvolvimento psicossocial. Com este estudo conclui que quando a 
criança não passa de maneira satisfatória por cada fase de 
desenvolvimento, poderá levar para a vida futura sintomatologias 
depressivas. 
 
 

Através de outras pesquisas, como as realizadas por Regra (1997), é possível 

constatar que a depressão infantil é um transtorno que afeta diretamente o sistema 

emocional da criança, causando-lhe prejuízos tanto no campo afetivo como no 

acadêmico. Desse modo, o autor realiza um distinção afirmando que existe um 

distúrbio depressivo que ocorre na infância e que necessita de intervenção clínica, 

mas também explica que existe um quadro de sintomas depressivos que podem ser 

considerados como normais da infância e nesse quadro o autor menciona que a 

tristeza pode ser uma reação normal e saudável. Contudo, em relação ao quadro 

patológico de depressão infantil, Regra (1997) esclarece que esta se trata de um 

transtorno de humor que compromete o desenvolvimento integral da criança 

interferindo em seu processo de maturidade psicológica e social. 

Conforme destacado por Regra (1997), a depressão infantil é capaz de 

proporcionar enormes prejuízos ao desenvolvimento infantil. O autor afirma, ainda, 

que esta não recebe a devida atenção por parte dos profissionais da saúde, da 

família e da escola, fato este que compromete o diagnóstico da doença.Nesse 

contexto, Baptista (1999, p. 33) defende que: 

 

A criança é um ser singular que vai construindo um mundo a partir do seu 
desenvolvimento afetivo, diretamente relacionado com a interação que 
estabelece com os outros indivíduos e pessoas e do seu desenvolvimento 
cognitivo, e essas inter-relações ocorrem adequadamente a partir do 
instrumental que lhe é fornecido. 
 
 

Ampliando a análise da definição da depressão infantil é possível deparar-se 

com fatores ambientais e orgânicos. Na perspectiva orgânica, verifica-se um 

desequilíbrio químico do cérebro. Já na visão ambiental, Andrade (2000) afirma que 
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o estado patológico pode decorrer de fatores tais como: eventoestressante, 

dificuldades na interação com outros, no aparecimento de alguma fraqueza, 

oacumular de factos desagradáveis ao longo da vida da criança. 

As pesquisas de Costa (2012) afirmam que o comportamento depressivo da 

criança pode estar associado a perdas traumáticas que esta sofreu, como, por 

exemplo, o falecimento dos pais. O autor explica que o período de seis meses até os 

cinco anos de idade consiste na fase mais crítica da infância onde esses traumas 

podem desencadear uma depressão. 

Analisando a depressão infantil através de uma perspectiva freudiana, Matos 

(2001) afirma que esta se trata de uma estrutura que se localiza entre a neurose e a 

psicose. Afirma ainda que a depressão infantil se estrutura na perda do objeto de 

amor e, nesse sentido, Freud defenderia que a depressão poderia ocorrer pois a 

criança, mesmo tendo perdido o objeto do amor, continua inconsistentemente 

investindo em sua representação que no entanto, não é suficiente para substituí-lo. 

Continuando a sua análise sobre a depressão infantil através da perspectiva 

freudiana, Matos (2001, p. 78) afirma que: 

 

Assim como descreve a personalidade depressiva apresentando traços 
como: baixa autoestima; culpabilidade; super-eu severo; vulnerabilidade à 
perda; tendência à adinamia; idealização do passado, a economia é 
depressiva (a criança dá mais amor do que recebe) e através da 
identificação imago-imagética, induz a culpa atribuída pelo objeto. A 
depressão amorfa caracteriza-se pela queda libidinal, impossibilidade de 
maturação genital, dependência afetiva, ou rotura relacional restituída 
através da somatização e da comunicação operacional. A depressão 
narcísia ou de inferioridade vive de sentimentos de inferioridade, da ruína 
narcísica, com idealização do outro e desidealização do próprio, presente 
nas culturas de êxito. A depressão de culpabilidade ou masoquista reflete 
sentimento de culpa, inflexão interna da agressividade, com 
desculpabilização e idealização do objeto, predominando a projeção das 
partes boas do Self e introduzindo as partes malignas do objeto, presentes 
em culturas do pecado. Existe ainda a depressão psicótica, com perda total 
do objeto, buraco depressivo, sentimento de inutilidade do investimento 
afetivo porque o objeto é sentido como incapaz de se relacionar, por 
indiferença, rejeição ou agressividade. 
 
 

Seguindo o mesmo entendimento de Freud, Ferreira (1993) defende que a 

depressão infantil ocorre com a frustração ou perda da mãe como objeto do amor 

infantil. Esse entendimento é explicado por Costa (2012, p. 30), que afirma: 

 

A depressão na primeira infância está relacionada com frustrações precoces 
e graves ocorrida no meio familiar e motivadas por roturas qualitativas no 
investimento maternal, lutos, descompensações depressivas das mães, 
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descontinuidade dos cuidados ou por separações da mãe ou do prestador 
de cuidados. Antes dos 6 meses não podemos falar propriamente de 
depressão, mas de respostas depressivas. A depressão analítica, que se 
desenvolve a partir do 2.º semestre, é o quadro mais precoce e mais grave 
da depressão no bebé pela rotura da relação com o objeto maternal. A 
depressão nos bebés não é frequentemente um quadro clínico transitório 
poderá traduzir-se mais tarde por uma excessiva dependência de 
gratificação narcísica exterior e perda da autoestima, resultante da 
necessidade insatisfeita de afeto. Até há pouco tempo atrás, a depressão 
não era considerada uma doença, mas uma alteração de carácter e de força 
de vontade, ou seja, uma reação psicológica de pessoas fracas e incapazes 
de resolver os seus próprios problemas. Apesar do grande estigma, que 
ainda acompanha a depressão, sabe-se hoje que é uma doença séria e 
incapacitante, com tratamento e cura na grande maioria dos casos. A 
depressão é um conjunto de sintomas e sinais afetivos, cognitivos e 
comportamentais que trazem sofrimento ao indivíduo e às pessoas que o 
rodeiam, trazendo assim prejuízos à vida afetiva, profissional e social. 
 
 

Avançado a análise para uma perspectiva mais atual, Costa (2012) apresenta 

a definição oficial para a depressão infantil que integra o DSM – IV (Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders) que denomina essa patologia como 

TranstornoDepressivo na Infância e Adolescência. O autor explica que, conforme a 

definição do DSM, para que uma criança seja diagnosticada como depressiva é 

necessário que esta apresente os sintomas de forma recorrente, sendo pelo menos 

duas vezes na mesma semana predominando pela maior parte do dia. Os sintomas 

listados pelo DSM – IV compreendem: 

 

Estado deprimido (sentir-se deprimido a maior parte do tempo), anedônia 
(interesse diminuído ou perda de prazer para realizar as actividades de 
rotina, sensação de inutilidade ou culpa excessiva), dificuldade de 
concentração (habilidade frequentemente diminuída para pensar e 
concentra-se, fadiga ou perda de energia), distúrbios de sono (insónia ou 
hipersônia praticamente diárias), problemas psicomotores (agitação ou 
retardo psicomotor, perda ou ganho significativo de peso, na ausência de 
regime alimentar), ideias recorrentes de morte ou suicídio (COSTA, 2012, p. 
31). 
 
 

O processo de diagnóstico inicia-se através da anamnese da criança e 

conforme a quantidade de itens respondidos de forma positiva é possível classificar 

o estágio em que a depressão se encontra, podendo se apresentar como depressão 

menor, distimia e depressão maior. 

Os estudos de Costa (2012) explicam que na depressão menor são 

apresentados até quatro sintomas persistentes por duas ou mais semanas; na 

distimia observa-se a ocorrência de três a quatro sintomas que persistem por no 

mínimo dois anos. No quadro de depressão maior são observados cinco ou mais 
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sintomas que perduram por duas ou mais semanas, sendo também evidenciado o 

estado de desânimo ou anedônia. 

Diante de todo o exposto é possível observar que o processo de diagnóstico 

da depressão infantil não é simples, pois este sofre influências ambientais, além das 

intercorrências próprias da infância e adolescência, devendo ainda ser considerados 

outros quadros como a fobia escolar e a hiperatividade, o que não indica 

necessariamente a instauração de um quadro patológico. 

 

3.4 A MEDICALIZAÇÃO DA CRIANÇA DEPRESSIVA 

 

A utilização de medicamentos como forma de tratamento da depressão infantil 

é um assunto amplamente debatido em diversos campos científicos, mas 

principalmente na psiquiatria e na psicologia.Nesse sentido, é possível observar as 

críticas levantadas por Silva (2016), ao afirmar que, durante muitos anos, a 

psicologia e a psiquiatria disputavam espaço em relação ao tratamento da 

depressão. De um lado se posicionavam os psiquiatras, que afirmavam ser 

necessária a intervenção medicamentosa de modo que a depressão era interpretada 

como um desequilíbrio químico que precisava ser corrigido ou controlado através de 

medicamentos. De outro lado, os psicólogos e terapeutas rejeitavam 

veementemente a utilização de medicamentos durante o tratamento da depressão, 

pois acreditavam que esta derivava de um complexo não resolvido e que a 

administração de medicamentos acabaria por mascarar as verdadeiras causas da 

depressão. 

Essa situação de conflito no tratamento da depressão entre a psiquiatria e a 

psicologia também revela-se evidente no livro “O Futuro da Humanidade – A Saga 

de um Pensador”, do psiquiatra Augusto Cury. Conforme o referido autor, é possível 

observar que: 

 

Antidepressivos tratam da dor da depressão, mas não curam o sentimento 
de culpa e nem tratam a angústia da solidão[...]O que ninguém foi capaz de 
fazer, as drogas conseguiram: calar as ideias do filósofo. Doses maciças de 
medicamentos invadiram seu cérebro, atuaram no processo de leitura da 
memória, bloquearam as janelas da sua história, obstruíram a construção 
de pensamentos, refrearam sua racionalidade. Parecia um zumbi no 
hospital. Seus delírios e alucinações foram silenciados todavia, o pensador 
também (CURY, 2005, p. 32). 
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Silva (2016) comenta que, na década de 90, quando os antidepressivos se 

tornaram muito populares, estes chegaram a ser conhecidos como pílulas da 

felicidade e que por conta disso seriam capazes de curar a depressão. Contudo, os 

avanços científicos foram capazes de provar que apenas os antidepressivos não são 

capazes por si só de promoverem a cura da depressão. A autora afirma que é 

inegável a ajuda que eles proporcionam no controle da patologia, mas não defende 

serem eles a única forma de cura.Silva (2016) declara que, devido aos avanços dos 

estudos e pesquisas científicas em relação ao tratamento da depressão ao redor do 

mundo, chegou-se a um consenso de que não existe um único tratamento que se 

sobressai ao outro como sendo melhor, mas que na realidade os melhores 

resultados foram verificados através do trabalho em conjunto de médicos e 

terapeutas. 

Enfatizamos, pois, a fala de Cury (2005, p. 101) no sentido de que: 

 

Os psiquiatras têm um poder que ditadores e reis jamais tiveram. Através 
dos antidepressivos e tranquilizantes, eles penetram no mundo onde 
nascem os pensamentos, onde brotam as emoções. Este poder pode ser 
muito útil, mas, se mal usado, é capaz de controlar e não libertar os 
pacientes. Em tese, os medicamentos produzem efeitos mais imediatos, 
enquanto a psicoterapia, mais duradouros. Entretanto nem por isso a 
psiquiatria é superior à psicologia. As duas ciências são complementares. 
 
 

Cury (2005) utiliza de licença poética para realizar uma denúncia acerca dos 

abusos relacionados à utilização de antidepressivos. Segundo o autor, em diversos 

casos, os médicos são assediados pela indústria farmacêutica que, visando a 

maximização de seus lucros, pagam porcentagens aos médicos que prescrevem 

seus medicamentos. Sob a perspectiva de Silva (2016), a intervenção 

medicamentosa como instrumento de tratamento da depressão volta-se 

fundamentalmente para o alívio dos sintomas e a prevenção de recaídas. 

Os textos de Carmo e Silva (2009) revelam que as psicoterapias 

compreendem a forma de tratamento mais indicada principalmente quando se está 

diante de um quadro em que a criança apresenta sintomas leves. Assim os autores 

defendem que a psicoterapia tanto o paciente quanto seus familiares a 

desenvolverem mecanismos de enfrentamento das situações de conflito a ainda os 

prepara para lidar com as sequelas psicossociais da depressão. 

Nesse contexto, os estudos de Bahls defendem que a psicoterapia é capaz de 

proporcionar: “alíviodos sintomas, busca do restabelecimento das funções e 
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habilidades do paciente e,finalmente, prevenção de um novo episódio 

depressivo”(2004, p. 38). 

Em relação a prescrição de medicamentos para o tratamento da depressão 

infantil, diversos autores como, por exemplo, Miller (2003), defendem que, nos casos 

de depressão infantil, a intervenção medicamentosa deve ser interpretada como 

último recurso a ser utilizado e que este, obrigatoriamente, deve ser feito por 

indicação médica (sendo indicados o pediatra da criança ou um psiquiatra, por 

serem estes profissionais os mais competentes para realizar uma avaliação mais 

precisa em relação de como e quando realizar esse tipo de intervenção).  

Carmo e Silva (2009) destacam que, para a realização da ministração de 

medicamentos para o tratamento da depressão infantil, o médico obrigatoriamente 

deve considerar a gravidade, a duração dos sintomas e ineficácia dos tratamentos 

psicoterápicos. 

Retornando aos estudos de Miller (2003) verifica-se que o outro defende que 

quando se decide utilizar a intervenção medicamentosa no tratamento da depressão 

infantil é fundamental que esta ocupe uma posição de apoio ao tratamento 

psicoterápico, pois tem sido comprovado através de pesquisas científicas que a 

associação dos fármacos com as psicoterapias torna o tratamento mais eficaz e 

produz resultados favoráveis mais rapidamente. 

Em suas pesquisas, Carmo e Silva (2009, p. 37) defendem que: 

 

O tratamento em longo prazo é eficaz para os aspectos cognitivos e de 
desenvolvimento. Entretanto, ganhos relativamente mais imediatos são 
obtidos com o tratamento concomitante de antidepressivos e terapia, uma 
vez que, somente os remédios, não ensinam as crianças formas novas e 
mais eficazes se comportar para evitar novos quadros depressivos. 
 
 

As investigações realizadas por Friedberg e MacClure (2004) ressaltam que, 

nos casos agudos de depressão infantil, apenas o tratamento psicoterápico não é 

suficiente para a obtenção de resultados eficazes em um curto ou médio período de 

tempo. Assim, no intuito de otimizar o tratamento psicoterápico, os autores afirmam 

que, nesses casos, é recomendável o encaminhamento dessas crianças para uma 

avaliação com um psiquiatra infantil a fim de que seja estudada a possibilidade da 

administração de algum fármaco associado ao tratamento psicoterápico. Além disso, 

os autores ressaltam a importância de uma boa orientação para a família quanto a 

correta intervenção medicamentosa onde o seu objetivo deve ser a redução da 
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ansiedade e aumento da adesão ao tratamento psicoterápico em detrimento do uso 

indiscriminado de medicamentos. 

 

 

 

 

4 ESTRATÉGIAS PSICOPEDAGÓGICAS PARA LIDAR COM A DEPRESSÃO 

INFANTIL NA SALA DE AULA 

 

Conforme os estudos de Menezes, Lopes e Avoglia (2011) o surgimento da 

psicopedagogia como ramo científico se deu frente a emergente necessidade de 

orientação e atendimento para as crianças e adolescentes que apresentam 

dificuldades de aprendizagem que seja por motivos cognitivos, por comportamento 

social, afetivos, ou ainda psicológicos. 

Introdutoriamente, Masini (2006) explica que os primeiros estudos 

relacionados ao campo que hoje pertence a psicopedagogia iniciaram-se com 

profissionais da educação que desejavam promover uma maior interação entre os 

alunos, ao perceberem que existiam grupos que se encontravam marginalizados 

dentro da escola pelos outros colegas de classe. 

O autor ainda comenta que foi por volta da década de 70 que surgiram os 

primeiros cursos de especialização concentrados para a formação de 

psicopedagogos. Contudo, em seus primórdios estes cursos ainda careciam de 

estudos mais aprofundados, posto que nesse período os diagnósticos realizados 

mantinham o seu foco na criança e interpretavam que nesta residiam todos os 

problemas de aprendizagem. 

Nesse contexto, Paín (2008) esclarece que somente a partir da década de 80 

é que a perspectiva de que todos os problemas de aprendizagem residiam no aluno 

passa a ser desmistificado e as questões sociais passam a ser consideradas em 

relação ao fracasso escolar dos alunos. A partir desse ponto ocorreu a ampliação 

das pesquisas que passaram a considerar as questões estratégias 

psicopedagógicas para lidar com a depressão infantil na sala de aula, fator esse que 

contribuiu para a consolidação da psicopedagogia como ciência. 
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A intervenção psicopedagógica volta-se para a descoberta da articulação 
que justifica o sintoma e, também, para a construção das condições para 
que o sujeito possa situar-se em um lugar tal que o comportamento 
patológico se torne dispensável (PAÍN, 2008, p. 33). 
 
 

Em relação ao atual campo de atuação da psicopedagogia, Scoz e 

Porcacchia (2009) esclarecem que por se tratar de uma ciência nova a 

psicopedagogia ainda carece de maiores estudos que se permita um maior 

aprofundamento considerando suas múltiplas relações e considerando o processo 

de aprendizagem como uma ação multidisciplinar e ao mesmo tempo interdisciplinar 

utilizando como base conhecimentos sobre as bases orgânicas, psicológicas, 

cognitivas e sociais do sujeito. 

Nesse contexto é possível destacar a lição de Gasparian (2010, p. 28) 

respeito da interdisciplinaridade: 

 

[...] Pensar as questões de aprendizagem, neste ponto de vista, é formar um 
caleidoscópio multifacetado de conhecimentos que abrange questões de 
vários campos de saberes. Vemos, assim, uma atual e crescente 
preocupação na atuação psicopedagógica baseada na comunicação de 
diferentes formas de conhecimento. É através da integração entre o 
tratamento interdisciplinar, com a escola e a família que as dificuldades de 
aprendizagem podem ser superadas ou minimizadas. 
 
 

Ao utilizar a psicopedagogia como método de intervenção para trabalhar a 

depressão infantil no contexto da sala de aula, Marreiro (2016) defende que 

primeiramente é necessário identificar as causas da depressão tanto em sua 

dimensão psíquica, afetiva-emocional quanto na dimensão educacional. O autor 

ainda afirma que somente após esse processo de identificação é que é possível 

realizar um trabalho com os professores no sentido de capacitá-los para identificar 

os transtornospsíquicos e posteriormente elaborar estratégias que possibilitem uma 

intervenção capaz de auxiliar no tratamento da depressão infantil. 

Nesse contexto, os estudos de Hübner e Marinotti (2000) apontam o 

atendimento psicoeducacional como ferramenta capaz de auxiliar no processo de 

intervenção junto aos problemas emocionais apresentados por alunos no contexto 

escolar. Em seu trabalho os autores ainda comentam que primeiramente é preciso 

“construir com a criança umrepertório mais funcional, que constitua uma ligação 

entre seu nível dedesempenho atual e a exigência escolar” (HÜBNER; MARINOTTI, 

2000, p. 52). Além disso, os autores defendem que o processo de intervenção deve 
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investigar as causas do seu comportamento, buscando compreender os eventos que 

podem estar associados a manifestação dos sintomas. Depois disso, sugerem que o 

processo de intervenção tenha a sua atenção voltada para o conteúdo pedagógico 

ao qual a criança se encontra submetida, nesse processo é preciso estar atento ao 

comportamento do aluno de modo que devem ser realizadas modificações ou 

adaptações ao projeto inicial no intuito de que o conteúdo transmitido se torne mais 

interessante e faça com que o aluno saia do seu estado de isolamento e passe a 

atuar como um sujeito ativo na produção do conhecimento. 

Em outro estudo, Fonseca (1995) defende a importância do processo de 

formação do professor, no sentido de prepara-lo para lidar com comportamentos 

disfuncionais apresentados pelos alunos. Essa teoria é defendida pelo autor, pois o 

mesmo acredita que os professores compõem a linha de frente no processo de 

enfrentamento dos problemas de aprendizagem, haja vista que é ele o responsável 

por guiar os alunos no processo de aquisição do conhecimento. Contudo, alerta que 

por diversas vezes os professores se sentem despreparados para intervirde forma 

eficaz diante de uma criança agressiva ou retraída. 

Nesse mesmo sentido, as pesquisas de Cordié (1996) destacam que os 

professores apresentam dificuldades em relacionar os problemas de aprendizagem 

com problemas emocionais devida a crença de que o rendimento intelectual é 

independente do desenvolvimento afetivo. O autor ainda comenta que os 

professores possuem dificuldade em considerar a influência dos problemas 

psicológicos dos alunos como algo capaz de comprometer o processo de 

aprendizagem, posto que culturalmente sempre lhes fora afirmado que o sucesso ou 

o fracasso dos alunos encontrava-se diretamente relacionado as suas qualidades 

pedagógicas. 

Desse modo e por todo o exposto até o momento, Cortez (2005, p. 54) 

defende que: 

 

O tratamento da depressão infantil em ambiente escolar, está relacionado a 
um investimento no preparo de professores a fim de capacitá-los a 
identificar quais comportamentos são disfuncionais, a levantar o repertório 
infantil relativo às habilidades acadêmicas e cognitivas relevantes para as 
dificuldades apresentadas e identificar as características emocionais da 
criança, estímulos e esquemas de reforçamento aos quais responde e como 
respondem às exigências escolares. 
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Nesse contexto, observa-se que cada vez mais os problemas emocionais 

relacionados às dificuldades de aprendizagem tem se tornado objeto de estudo dos 

especialistas em educação. Assim, é possível destacar a pesquisa de Hübner 

eMarinotti (2000) onde os autores afirmam para se ter um avanço real nesse campo 

não basta que os estudos sejam apenas capazes de explicar os eventos ou o que 

acontece no âmago do aluno. Os autores defendem que é fundamental que as 

pesquisas apontem um norte para os professores, ou seja, que também forneçam 

elementos que permitam aos professores que se encontram nessa situação o 

desenvolvimento de estratégias de intervenção junto ao aluno depressivo. 

Contudo, Hübner eMarinotti (2000) também afirmam que a intervenção junto 

ao aluno depressivo deve ocorrer de forma planejada, para que a situação desse 

aluno não seja ainda mais agravada. Desse modo, os autores defendem que o 

primeiro passo consiste no planejamento de estratégias interventivas que 

contemplam a prevenção da depressão em três níveis:  

 

a) prevenção primária, caracterizada pelo conjunto de ações que visam a 
redução de novos casos de problemas comportamentais, através de 
procedimentos psicoeducacionais; b) prevenção secundária, que envolve a 
redução da duração ou severidade dos problemas comportamentais, a fim 
de que as intervenções se deem tão logo sejam identificados os problemas; 
c) prevenção terciária, que inclui tentativas de redução das consequências a 
longo prazo dos problemas já estabelecidos (HÜBNER; MARINOTTI, 2000, 
p. 121). 
 
 

Voltando a atenção para a estratégia preventiva, Cortez (2005) defende que 

tais ações devem ser pautadas na minimização do aparecimento do problema. O 

autor utiliza como exemplo de intervenção nesse caso o favorecimento de um 

ambiente em que seja possível para as crianças identificar e expressar os seus 

sentimentos. No entanto, Cortez (2005) ainda explica que é importante que além de 

permitir à criança expressar os seus sentimentos, também é importante mostrar a 

esta que os seus problemas cotidianos possuem solução e que esta pode solicitar 

ajuda quando não conseguir resolvê-los sozinha. Além disso, estudos como os de 

Gadelha e Menezes (2003, p. 92) revelam que o professor pode utilizar de recursos 

didáticos como “brincadeiras de dramatização, confecção do livro dos sentimentos, 

jogos detabuleiro como Cara a Cara ou outros jogos de interesse da criança” no 

intuito de permitir de forma lúdica que o aluno possa contextualizar os seus 
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problemas, externalizá-los e ao adicionar uma nova perspectiva ser capaz de 

resolvê-lo. 

Em relação à utilização de recursos lúdicos como forma de o aluno expor os 

seus sentimentos e um meio para resolver os seus conflitos, os estudos de Moura e 

Azevedo(2000) revelam que através da brincadeira a criança adquire habilidades 

como autoconfiançae concentração. Defendem ainda que no ato de brincar a criança 

retrata e reconstrói situações do seu cotidiano de forma descontraída permitindo 

assim uma nova perspectiva e reflexão sobre problemas do cotidiano que pareciam 

sem solução no universo infantil. Em sua pesquisa, Moura e Azevedo(2000) ainda 

esclarecem que os jogos pedagógicos permitem a dessensibilização da criança com 

relação aestímulos qualificados como aversivos, como por exemplo, dificuldade com 

atabuada. 

Nesse contexto, retomando a análise de Gadelha e Menezes (2003) os 

autores ainda afirmam que a utilização de recursos lúdicos como forma de 

intervenção junto a alunos depressivos, também deve ter como objetivo o 

fortalecimento do vínculo, entre a criança, seus colegas eprofessores, pois dessa 

forma a criança se sentirá acolhida no ambiente escolar e este sentimento de 

acolhimento e segurança facilitará o seu processo de ajustamento. Em relação à 

técnica de ludicidade a ser utilizada, os autores afirmam que não é possível afirmar 

que exista um método que seja melhor do que outro. Contudo, afirmam estes, que o 

caminho do sucesso passa necessariamente pelo objetivo de se criar uma estrutura 

reforçadora dos sentimentos positivos das crianças. 

Ao analisar as questões relacionadas aos problemas acadêmicos derivados 

da depressão infantil, Vasconcelos (2001) defende que primeiramente seria 

necessária uma mudança estrutural no modelo educacional utilizado atualmente. 

Segundo o autor o modelo atual generaliza os alunos e não leva em consideração 

as suas características individuais, nem as suas necessidades específicas de modo 

que o aluno acaba sendo obrigado a se ajustar a uma padronização imposta pela 

escola ou do contrário acaba ficando à margem do sistema educacional sendo na 

maioria das vezes classificado como fracasso escolar.  

Nesse contexto, Vasconcelos (2001, p. 82) defende em seus estudos que é 

“necessário realçar, não somente a precisão dasrespostas acadêmicas, mas, 

também, a fluência, a manutenção e generalizaçãodas respostas e estímulos, a 

partir da história individual da criança”. Em defesa de sua proposta a autora ainda 
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afirma que nesse novo modelo educacional é possível realizar uma avaliação não 

apenas da capacidade de retenção de informação por parte do aluno, mas que seria 

possível avaliar todo o contexto escolar, bem como o engajamentoe os 

comportamentos acadêmicos do aluno e do professor, as variáveis relacionadas à 

escola. Diante desse cenário, Vasconcelos (2001) afirma através do modelo 

proposto é ainda possível propor estratégias curriculares que possampromover um 

bom rendimento em diferentes áreas. 

Diante de todo aporte teórico exposto até o momento, também se encontra 

fundamentação semelhante nos estudos de Rose e Gil (2003, p. 210) onde os 

autores afirmam que: 

 

O lúdico pode ser empregado em situações de ensino e aprendizagem e 
que, ao brincar, as crianças estão expostas a um ambiente favorável ao 
desenvolvimento de um repertório instrucional versátil. A brincadeira como 
procedimento interventivo, propicia a aquisição não somente de 
aprendizagem à nível acadêmico mas, também, permite a aquisição de 
comportamentos sociais por indivíduos normais ou portadores de 
deficiências diversas. 
 
 

Diante a análise exposta, vale apena retornar a reflexão de  Hübnere Marinotti 

(2000) que também defendem a eficácia das estratégias lúdicas como método de 

intervenção junto aos alunos com depressão, ressaltando que os recursos lúdicos 

favorecem o aprendizado tanto das crianças que apresentam algum tipo de 

dificuldade aprendizagem como aquelas que não apresentam nenhum tipo de 

dificuldade. Os autores através de suas pesquisas e observação clínica ainda 

afirmam que: 

 

As situações de aprendizagem e resolução de problemas que envolvem 
diferentes formas de abordagem, tendem a ser as mais utilizadas pelas 
crianças, pois são as que apresentam maior facilidade de memorização 
visual ou auditiva (HÜBNER; MARINOTTI, 2000, p. 137). 
 
 

Em outro estudo, Anjos e Fonseca (2002) falam da necessidade de que as 

ações de intervenção junto à criança depressiva tenham o cunho de reforçar 

positivamente a perspectiva que esta possui de si mesma e do ambiente no qual se 

encontra inserida. Contudo, os autores atentam para um ponto importante que 

concerne no fato de que a depressão não consiste em uma patologia simples, de 
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modo que apenas a ação do professor dificilmente será suficiente para promover a 

cura da criança.  

Nesse contexto, Souza (1999, p. 47) defende que: 

 

O tratamento antidepressivo deve ser entendido de uma forma globalizada 
levando em consideração o ser humano como um todo, incluindo 
dimensões biológicas, psicológicas e sociais. As intervenções 
psicoterápicas podem ser de diferentes formatos, como psicoterapia de 
apoio, psicodinâmica breve, terapia interpessoal, entre outras. 
 
 

De forma semelhante, Chaves (2011) também defende que no processo de 

tratamento da depressão infantil existe a necessidade de ser realizada uma 

intervenção multidisciplinar envolvendo profissionais de diversas áreas, como, 

psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas, pediatras, pedagogos, professores, entre 

outros. Além disso, o autor ainda destaca a importância do papel da família e da 

escola neste contexto do tratamento. Os estudos de Chaves (2011) também 

apontam a ludoterapia como um significativo recurso de intervenção junto às 

crianças acometidas por depressão, pois segundo o autor esses recursos promovem 

o resgate do interesse pela vida. 

Focando na postura a ser adotada pelo professor, Hemery (2008) defende 

que o primeiro passo assim que este percebe alguma manifestação desintomas 

depressivos em uma criança, deve ser comunicar aos pais e já nesta conversa 

sugerir que seja feita avaliação clínica, com psicólogo, pediatraou psiquiatra. 

As pesquisas desenvolvidas por Nogueira, Santos e Fonseca (2014) reforçam 

a ideia de que a intervenção no tratamento da depressão infantil deve ser realizada 

por uma equipe composta por diversos profissionais que vão atuar junto da criança e 

de sua família. No que concerne o campo pedagógico e a vida escolar dessa 

criança, os autores defendem que o professor e o aluno necessitam de apoio de um 

psicopedagogo e que nesse caso devem ser estipulados objetivos que busquem 

atender as necessidades da criança depressiva de forma planejada, considerando o 

seu perfil individual. 

Existem ainda diversas práticas que podem ser adotas pelos professores que 

podem auxiliar tanto na prevenção como no combate da depressão infantil. Dentre 

elas, Fonseca (1995) destaca a postura do professor em sala de aula, de modo que 

este “deve priorizar o estímulo, a aprovação, e encorajamento, fazendo comque a 
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criança sinta-se importante, ativa e jamais desencoraja-la diante dos colegasou 

devido ao fracasso em alguma atividade” (FONSECA, 1995, p. 78). 

Em outro estudo, Silvares (2000, p. 122) menciona que o professor também 

pode adotar uma técnica pautada na auto avaliação positiva. 

 

O treinamento da auto avaliação positiva deve ser uma técnica do professor 
em sala de aula, pois o treino diminui uma avaliação de si mesmo menos 
severa e mais realista. Esta técnica serve para o professor detectar as 
áreas que a criança esteja com mais dificuldade em relação à 
aprendizagem ajudando-a realizar atividades. 
 

As pesquisas de Bregamachi (2007) são mais abrangentes, pois além do 

cotidiano da sala de aula, também contempla o comportamento da criança junto de 

sua família e nos demais grupos sociais. Desse modo, o autor defende a importância 

de se estabelecer regras para as crianças afirmando que é fundamental que as 

crianças possuam uma rotina bem definida, com momento de estudos, espaço para 

lazer e brincadeiras, e momento para a realização de atividades diversas.  

Ao discorrer sobre sua análise, Bregamachi (2007) comenta que a ausência 

de regras pode contribuir para o surgimento da depressão, pois além de não estar 

preparada para se auto gerenciar, a criança a qual não se impõem regras e limites, 

pode sentir-se abandonada. Desse modo, o autor afirma que a imposição de regras 

e limitas à criança auxilia na prevenção e tratamento da depressão, pois promove a 

aquisição de responsabilidades de modo gradual e compatível com a idade da 

criança. Além disso, o autor afirma que é importante durante esse processo 

incentivar a participação de grupos e promover o convívio social da criança para que 

as regras também se lhe sejam apresentadas de forma natural e não apenas do 

modo imposto por um superior. 

Em relação a como deve ser a postura do professor em sala de aula, 

Bregamachi (2007, p. 13) ainda defende que: 

 

A criança com depressão infantil tende a não apresentar sentimentos 
alegres, daí a necessidades de o educador recebê-lo com felicidade e 
simpatia, através de histórias podem-se exemplificar os dois fatores de uma 
maneira que a criança não se sinta constrangida diante dos colegas da sala. 
Pode-se criar um ambiente descontraído na sala de aula e uma atmosfera 
tranquila, tudo com o intuito de mudar o humor do aluno. 
 
 

Congruentemente com as teorias já expostas até o momento, McClure (2004) 

comenta que geralmente as crianças que são acometidas por depressão 
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apresentam um comportamento de isolamento mediante situações de convívio 

social, tais como o recreio, atividades de grupo ou reuniões sociais. Nesses casos é 

comum observar que as crianças depressivas preferem ficar de longe apenas 

observados a interação dos colegas. Desse modo, o autor afirma que é importante 

que ao verificar tal comportamento adapte a sua metodologia contemplando em seu 

programa atividades que antes eram do interesse dessacriança, como um jogo, um 

filme ou outra atividade lúdica. 

Desse modo, o principal papel do professor no processo de intervenção junto 

à depressão infantil consiste em reconhecer e identificar ossintomas de depressão 

ajudando o aluno a diminuir suas consequências negativasna aprendizagem. 
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5 CONCLUSÃO  

 

Inicialmente e pesquisa pode perceber que a afetividade atua como uma 

ponte entre o indivíduo e a aprendizagem, facilitando a sua interação com o meio e 

tornando mais prazerosa a construção do conhecimento por permitir que se crie 

vínculos por afinidade que propiciam um aprendizado mais sólido. 

Em relação a ocorrência da depressão em sala de aula, foi possível constatar 

que esta patologia se trata de um transtorno de humor capaz de proporcionar graves 

prejuízos ao processo de aprendizagem, principalmente por afetar a concentração 

do aluno e por provocar um estado que extremo isolamento ou agitação.  

No capítulo seguinte a pesquisa se aprofundou ainda mais nas questões 

relacionadas à depressão infantil, observando que o seu diagnóstico não é simples 

de ser alcançado, posto que ainda hoje os estudiosos divergem sobre os seus 

sintomas. Contudo, restou claro que o professor pode atuar significativamente nesse 

processo, pois é comum que as primeiras manifestações ocorram em sala de aula e 

sejam percebidas por este. Entretanto, devida a sua complexidade apenas o 

professor não possui capacidade técnica para afirmar determinantemente que um 

aluno encontra-se ou não em um quadro depressivo. Portanto, quando o professor 

observa mudanças no comportamento de um aluno e/ou em seu desempenho 

escolar que levem-no a suspeitar de um quadro depressivo, é importante comunicar 

à família e buscar apoio especializado no intuito de promover um diagnóstico preciso 

para que se proceda a intervenção correta o mais rápido possível e se possa 

minimizar os danos causados a esse aluno. 

Em relação ao tratamento da depressão infantil, principalmente no que 

compreende a medicalização dos alunos depressivos. Observou-se que durante 

muito tempo houve um cisma acadêmico, onde um lado se posicionavam aqueles 

que defendiam a medicalização e do outro lado se posicionavam os opositores que 
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defendiam apenas a intervenção psicoterápica como sendo suficiente para 

solucionar o quadro depressivo. Contudo, atualmente o que os estudos revelam é 

que não é possível generalizar ou padronizar o tratamento para a depressão infantil, 

tão pouco apontar um único caminho terapêutico como sendo o mais indicado. No 

entanto, embora haja a necessidade de se estudar cada caso de forma isolada, 

constatou-se que as pesquisas mais recentes tem obtido resultados mais 

satisfatórios e mais rápidos através da associação da intervenção medicamentosa 

com a intervenção psicoterápica. Sendo ainda evidente a importância da 

participação da família nesse processo. 

Como o presente trabalho se volta para a atuação em sala de aula, em seu 

terceiro capítulo a pesquisa buscou conhecer estratégicas psicopedagógicas 

disponíveis que permitam ao professor auxiliar os alunos depressivos no contexto 

escolar. Nesse contexto, observou-se que os recursos lúdicos são apontados como 

os melhores instrumentos de intervenção junto aluno depressivo, isto por permitir ao 

professor manter a qualidade do processo de aprendizagem tanto para o aluno 

depressivo como para o não depressivo. Além disso, através da brincadeira a 

criança retrata e reconstrói situações do seu cotidiano de forma descontraída 

permitindo assim uma nova perspectiva e reflexão sobre problemas do cotidiano que 

pareciam sem solução no universo infantil. 

Ante o problema proposto para o presente estudo, a pesquisa observou que a 

carência afetiva compromete o desenvolvimento escolar uma vez que a afetividade 

compreende o pilar sobre o qual é construído o conhecimento racional. Desse modo, 

a ausência do afeto ou ignorá-lo no processo de aprendizagem faz com que os 

alunos percam o interesse e o desejo por aprender, contribui para que o 

conhecimento aprendido não produza significado dentro do cotidiano do aluno e 

ainda compromete a sua formação como ser humano emocionalmente equilibrado. 

Ante o quadro de depressão infantil a pesquisa observou que a postura do 

professor deve ser a de atenção, mas que ao desconfiar que seu aluno esteja 

sofrendo de um quadro depressivo, este deve buscar ajuda da família e orientação 

especializada, para que seja feito um diagnóstico preciso, para que tanto a família 

quanto o professor receba orientação adequada de como lidar com esse aluno e 

para que se estabeleça uma equipe multidisciplinar, uma vez que mesmo tendo sido 

constatado que a ludicidade possa ser a melhor forma de o professor trabalhar com 

o aluno depressivo, ainda sim é necessário que essa intervenção seja planejada 
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conforme a situação em que se encontra o aluno, envolvendo, a família, o professor, 

o pediatra, o psicólogo, o psicoterapeuta e se necessário o psiquiatra, para que 

assim seja possível minimizar os efeitos deletérios da depressão infantil, sobretudo, 

no processo de aprendizagem. 

Por fim, o objetivo proposto foi alcançado ao constatar que a afetividade 

encontra-se diretamente relacionada com o desenvolvimento infantil sendo o pilar de 

todo esse processo, de modo que a carência afetiva ainda na infância é capaz de 

comprometer todo o desenvolvimento acadêmico, social e emocional desta e que 

nos casos mais graves em que o aluno é acometido por um quadro de depressão o 

professor pode atuar orientado por uma equipe multidisciplinar, intervindo através de 

recursos lúdicos no intuito de garantir a aprendizagem desse aluno e minimizar os 

prejuízos causados pela depressão. 
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