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DEPRESSÃO INFANTIL NO CONTEXTO ESCOLAR: CONSTRUÇÕES 

POSSÍVEIS A PARTIR DA PERCEPÇÃO DOS PROFESSORES. 

 

RESUMO 

Esta pesquisa propõe-se a compreender a percepção dos professores da rede 

estadual de ensino de Santa Cruz do Sul acerca da depressão infantil e identificar 

possíveis construções a partir das suas percepções. Buscou-se entender o que para 

esses profissionais caracteriza a doença, como ela se apresenta em sala de aula e 

como eles lidam com a situação, buscando também identificar possíveis formas de 

potencializar o ambiente escolar e o trabalho do professor vinculando eles a um 

ambiente promotor de saúde. Para isto, foram realizadas entrevistas semiestruturadas 

com quatro profissionais de duas escolas diferentes, sendo uma central e outra 

periférica. Através da metodologia qualitativa, este estudo efetuou a análise das 

narrativas dos professores a partir da abordagem psicanalítica. 

Palavras-chave: depressão; infância; escola; professor; promoção de saúde. 

  

CHILD DEPRESSION IN THE SCHOOL CONTEXT: POSSIBLE CONSTRUCTIONS 

BASED ON TEACHERS` PERCEPTIONS. 

 

ABSTRACT 

This research aims to understand the perception of the teachers in the Santa Cruz do 

Sul state school system about childhood depression and identify possible 

constructions based on their perceptions. We sought to understand what characterizes 

the disease for these professionals, how it presents itself in the classroom and how 

they deal with the situation, also seeking to find possible ways to enhance the school 

environment and the work of the teacher by linking them to a health-promoting 

environment. This study conducted semi-structured interviews with four professionals 

from two different schools, one from the center of the town and the other from the 

outskirts. Through a qualitative methodology, this study carried out an analysis of the 

teachers' narratives based on the psychoanalytic approach. 

Keywords: depression; childhood; school; teacher; health-promoting. 

 

 



 

 

1 INTRODUÇÃO 

A depressão é tratada por muitos como a doença do século, não tem idade, 

gênero ou contexto social definido para que ela surja. Assim se trata de uma doença 

silenciosa que está instaurada em vários lares no mundo. Segundo o Manual 

Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5) (2014), para que possamos 

definir um transtorno depressivo maior, o sujeito deve ter presente no seu dia a dia 

mais de um sintoma do transtorno, sendo um dos principais deles a tristeza profunda, 

muitas vezes sem motivo aparente.  

Apesar de se tratar de um transtorno amplo, na infância ele pode aparecer de 

diferentes formas, como veremos no desenvolver do artigo. Na infância, passamos 

por diferentes fases de descobertas de objetos, culturas e da nossa própria 

personalidade, é um período confuso cheio de novidades e desafios, portanto acaba 

configurando-se como uma etapa frágil de nossa vida.  

A partir disso, o presente trabalho tem como objetivo buscar entender como 

essa doença se apresenta nas crianças, através da visão dos profissionais da 

educação, mais especificamente seus professores, que estão junto com elas na 

escola, ou seja, em um ambiente onde o principal foco é o ensino e aprendizagem. 

Buscou-se também compreender como os processos educacionais em crianças com 

depressão se dão dentro do ambiente escolar, bem como o que os professores 

conhecem sobre o tema através das representações sociais às quais estão expostos. 

 
Nesta perspectiva Barros e Coutinho (2005) relatam que o 
objetivo das representações sociais não se restringe à 
tentativa de conhecer o que existe nas mentes dos 
indivíduos, mas prolongar-se para além das dimensões 
intrapsíquicas e concretizar-se em fenômenos sociais 
possíveis de serem identificados e mapeados. (BARROS; 
COUTINHO, 2005 apud RIBEIRO et al., 2007, p. 419).  
 

Calderaro e Carvalho (2005) trazem que os ambientes em que a criança está 

inserida são peças chaves na definição da qualidade do seu desenvolvimento, sendo 

assim quando inserida em um local disfuncional, ela acaba tendo mais possibilidade 

de desenvolver doenças, entre elas a depressão. Portanto, estudar e estar atento aos 

ambientes em que ela circula é uma forma de promoção de qualidade de vida. 



Assim, o presente trabalho irá apresentar os resultados de entrevistas 

realizadas com quatro professoras de ensino fundamental da rede estadual de ensino, 

oriundas de duas escolas diferentes da mesma cidade. Tendo em vista essas 

questões, será discutido nesse trabalho as questões relativas à presença da 

depressão no ambiente escolar e, a partir delas, as construções possíveis em relação 

ao potencial da escola e do professor como promotores de saúde. 
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