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Resumo 
 

Estratégias de Aprendizagem e Sintomas de Depressão Infantil 

O presente estudo investigou acerca uso de estratégias de aprendizagem em 
crianças, com e sem sintomatologia depressiva, matriculadas no ensino 
fundamental de escolas públicas e privadas em João Pessoa-PB e Natal-RN. A 
amostra foi composta por 483 crianças [João Pessoa (n=280); Natal (n=203)], 
entre 10 e 12 anos de idade, cursando entre o quarto e o nono ano fundamental.  
Rastreando aspectos sociodemográficos da amostra, a ausência/presença de 
sintomatologia e o repertório, cognitivo e metacognitivo, de estratégias de 
aprendizagem, utilizou-se, respectivamente, um questionário sociodemográfico 
(sexo, idade, cidade, escolaridade e histórico de reprovação autorrelatado), o CDI-
breve (ponto de corte ≥ 17 pontos) e a Escala de Estratégias de Aprendizagem 
(EEA). Obteve-se um índice para sintomatologia depressiva de 10,7% (n=52), estas 
crianças apresentaram maior frequência nos itens do CDI-breve que sondavam 
acerca da autopercepção negativa, do humor depressivo, pessimismo e culpa, 
preocupação, isolamento, insônia, autodesvalorização e desobediência. Os 
resultados não apontam para nenhuma relação significativa entre as variáveis 
sociodemográficas e a sintomatologia depressiva. A relação entre estratégias de 
aprendizagem e sintomas de estratégias de aprendizagem não foi estatisticamente 
evidenciada, contudo, as crianças com a sintomatologia expressam fracamente o 
uso de estratégias metacognitivas de controle das e moções. Um dado interessante 
emerge: estudos que utilizaram a EEA no sul do país obtiveram uma média de 92 
pontos, ou seja, aproximadamente 22 pontos acima da média obtida neste estudo 
(68,67 pontos). Esse resultado necessita de estudos mais pontuais, no sentido de 
investigar essa diferença para a população estudada. 
 
 
Palavras-chave: infância; escola; sintomas depressivos; estratégias de 
aprendizagem. 
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Abstract 
 

Learning Strategies and Drepression Symptoms in Childhood  

The purpose of this study was to identify the use of learning strategies in children, 
with and without depressive symptoms, registered in basic education, in public 
and private schools, from João Pessoa-PB and Natal-RN. The sample was composed 
by 483 children [(João Pessoa (n=280); Natal (2030)], between 10 and 12 years 
old, from 4th to 9th grade.  Tracking sample’s sociodemographic aspects, 
absence/presence  of depressive symptomatology , and the repertoire, cognitive e 
metacognitive , of learning strategies, were used, respectively, a sociodemographic 
questionnaire (gender, town, education level and academic failure history), the 
CDI-breve (cut point ≥  17) and the Learning Strategies Scale (LSS). Results points 
to an index of 10,7% (n=52) of depressive symptomatology, these children were 
more often on items of the CDI-brief that probed about the negative perception of 
depressed mood, pessimism, guilt, worry, isolation, insomnia , self-esteem and 
disobedience.   The results did not show any evidence of relation between 
sociodemographic variables and depressive symptoms in that sample. The 
relationship between learning strategies and depression was not statistically 
evidenced, nevertheless, children with depressive symptomatology expressed 
weakly to use metacognitive strategies of emotive control. An interesting fact 
emerges comparing the average of the total sample (68.67 points) with other studies 
conducted in the South, we obtained a decrease of 20 points in the LLS. This result 
requires more specific studies, to investigate the difference for this population.  
   
 
Key-words: childhood; school; depressive symptoms; learning strategies. 
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“Pudesse eu um dia escrever uma espécie de 
tratado sobre a culpa. Como descrevê-la, aquela que é 
irremissível, a que não se pode corrigir? Quando a sinto, 
ela é até fisicamente constrangedora: um punho fechando 
o peito, abaixo do pescoço: e aí está ela, a culpa. A culpa? 
O erro, o pecado. Então o mundo passa a não ter refúgio 
possível. Aonde se vá e carrega-se a cruz pesada, de que 
não se pode falar." 

 
                                                     Clarice Lispector 
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Os distúrbios afetivos infantis, mais especificamente a depressão, apesar de terem 

passado muito tempo “latentes” (ao olhar laico e, por muitas vezes, profissional) vêm, desde a 

década de setenta do século XX, apresentando importante relevo social, possivelmente uma 

consequência do desenvolvimento da clínica desses distúrbios associados ao afeto e ao humor 

e do recorrente aperfeiçoamento de instrumentos com fins diagnósticos. Até o início do século 

passado, pensou-se que estes quadros sintomatológicos não emergiam na infância, ou então 

fossem de ocorrência extremamente rara nessa população. O número de casos de crianças e 

adolescentes, atualmente, com a sintomatologia depressiva nesses grupos, em torno de 10% 

(Coutinho, 2001; 2005), demanda por uma abordagem epidemiológica do problema.  

A dificuldade da família, dos educadores e, não raramente, dos próprios profissionais 

de saúde em reconhecer os sintomas de depressão na criança, agrava essa situação. 

 Os pais acabam atribuindo essas características comportamentais a própria 

personalidade da criança, o professor não é capacitado para identificar corretamente esses 

sintomas em seus alunos e o profissional de saúde, por vezes, não está qualificado para 

diagnosticar e tratar os sintomas. A criança acaba não recebendo orientação e tratamento 

adequados, impedindo que o “ciclo” da sintomatologia seja rompido. 

 Inúmeras pesquisas têm apontado para a estreita relação entre sintomas depressivos e 

processos sociais e cognitivos (Maciel, 2002; Almeida, 2005; Palladino, Poli, Masi, & 

Marcheschi, 2000; Bond, Buttler, Thomas, Carlin, Bowes & Patton, 2007; Martinelli, 2001). 

Observa-se que há uma relação direta entre esses sintomas e o uso “otimizado” de processos 

psicológicos como: motivação, autoeficácia e competência, crenças sobre aprendizagem, 

interesse, ansiedade, entre outras. A defasagem nesses processos resulta diretamente em 

deficiências no funcionamento psíquico da criança, limitando-a cognitivo e socialmente, 
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emocional e comportamentalmente. Objetivamente se percebe é que na infância a depressão 

normalmente vem associada a outras dificuldades, principalmente problemas de 

comportamento e problemas escolares, ocasionando um déficit global no funcionamento 

psicossocial. 

Percebe-se, neste cenário de estudos, uma carência por revelar características 

cognitivas típicas da criança – afetada ou não, por sintomas de depressão. Decidiu-se fazer 

esse percurso pelas Estratégias de Aprendizagem1, procurando “mapear” aproximações e 

distanciamentos das crianças com o sem sintomas depressivos no que refere aos traços 

cognitivos desvelados no uso destas estratégias.   

Começa-se, então, a se desenrolar o Fio de Ariadne desta pesquisa: 

Pouco se conhece sobre a relação entre depressão infantil e estratégias de 

aprendizagem. Alguns estudiosos têm iniciado pesquisas com o objetivo de avaliar a 

habilidade de memória nas crianças com depressão, a fim de verificar até que ponto a 

sintomatologia depressiva interfere nessa função cognitiva (DeRubeis, Tang & Beck, 2001; 

Moreira & Masini, 2002). Estes estudos têm revelado que as cognições e crenças de uma 

criança deprimida são negativas e distorcidas, caracterizadas por pensamentos de 

autodesvalorização, os quais podem interferir na sua motivação para aprender e no seu 

rendimento escolar. Além disso; idade, escolaridade e bom desempenho acadêmico também 

constituem fatores diferenciais no uso de estratégias. 

No entanto, pouco se conhece a respeito da interferência dos sintomas depressivos na 

infância sobre as estratégias de aprendizagem. Sabe-se apenas que o uso eficiente de 

                                                           
1 Estratégias de aprendizagem são procedimentos e atividades utilizados com o objetivo de facilitar a aquisição, 

o armazenamento e a utilização da informação (Cruvinel e Boruchovitch, 2004). 
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estratégias de aprendizagem depende, também, de variáveis internas ao indivíduo, como sua 

motivação, suas crenças, autopercepção e suas emoções. A literatura revela que estudos que 

visam à relação entre sintomas depressivos e o uso de estratégias de aprendizagem são 

escassos e, portanto, pouco se conhece sobre como os sintomas depressivos interferem no uso 

das estratégias.  

De maneira geral, atualmente, os estudos de Pozo (2004), Costa & Boruchovitch 

(2000a) e Palladino & cols. (2000) sugerem que há relação entre as variáveis psicológicas e as 

estratégias de aprendizagem, mas ainda se tem pouca informação sobre a interferência dos 

sintomas depressivos na utilização dessas estratégias.  

Diante da problemática exposta, os objetivos do presente estudo são:  

Objetivo Principal 

Identificar o repertório e o uso de estratégias de aprendizagem (ou de memória) no 

cenário da sintomatologia depressiva infantil no contexto escolar de instituições de ensino 

públicas e privadas em quatro capitais nordestinas: João Pessoa-PB e Natal-RN. 

Partiu-se do pressuposto que distúrbios afetivos, como a depressão, exercem influência 

importante na utilização de estratégias (cognitivas e metacognitivas) para aprender.  
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Específicos 

 Investigar o índice epidemiológico da sintomatologia depressiva em crianças das 

capitais nordestinas supracitadas;  

 Analisar a influência de variáveis sociais e demográficas nos índices de 

sintomatologia.  

 Averiguar o uso e caracterizar o repertório de estratégias de aprendizagem utilizado 

pela amostra; 

 Investigar características particulares de crianças afetadas e não afetadas pela 

sintomatologia depressiva nos autorrelatos de repertório e uso de estratégias de 

aprendizagem. 

 

O timbre indelével deste trabalho reside na busca do caráter psicossocial do problema 

e do objeto, bem como a construção de parâmetros que possam configurar, dentro dos limites 

aqui encontrados, uma imagem que possa realmente refletir aspectos próprios da 

população/região estudada através da amostra. 

Assim revelados - problema, objeto e dimensão do estudo – cabe agora descrever a 

organização desta investigação: 

 Na primeira parte, desenvolvida em dois capítulos, são estabelecidas no primeiro 

capítulo as pedras angulares que sustentam este trabalho, enfatizando a multidisciplinaridade 

do tema em suas bases epistemológicas e teóricas. Em um segundo momento, procura-se uma 

aglutinação dos olhares biológico, psicológico e veementemente social sobre a infância - seu 
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desenvolvimento e adequação na tessitura da vida social. Dar-se-á a escola, enquanto agente 

socializante extrafamiliar, um olhar privilegiado nesta construção.  

O capítulo 2, intitulado “Afetividade e cognição: sintomatologia depressiva e uso de 

estratégias de aprendizagem na infância.”, consiste no cerne teórico do estudo, é neste lugar 

que os construtos de depressão e estratégias de aprendizagem, da forma como são abordados, 

serão dispostos, bem como são apresentados os resultados de outros estudos e pesquisas que 

se revelaram importantes, tanto no que refere à metodologia empregada nesses estudos como 

aos resultados neles obtidos.  

A segunda parte apresenta o delineamento dos elementos metodológicos e funcionais 

do estudo (tipo de estudo, aspectos éticos, locus de pesquisa, seleção dos participantes, 

instrumentos para coleta de dados e análise e tratamento dos dados), bem como a disposição e 

apreciação dos resultados obtidos, finalizando com algumas considerações do estudo, bem 

como suas limitações e direcionamentos futuros. Buscando a possibilidade de estimular novas 

pesquisas referentes ao assunto e mais diretamente, contribuir e alertar profissionais e 

educadores que lidam com crianças que apresentam sintomas depressivos. 
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Os sintomas e processos, tanto afetivos como cognitivos e comportamentais, que são 

utilizados para classificar uma pessoa ou grupo social como mentalmente sãos ou doentes 

variam segundo as representações sociais e paradigmas científicos dominantes em cada 

cultura e período histórico. Para que uma pessoa seja considerada como doente ou com danos 

em seu bem-estar psicológico, não dependerá apenas de alterações emocionais ou da 

personalidade, mas também das atitudes da sociedade com relação a esse tipo de alteração. 

 

1.1. Psicologia Social Aplicada à Saúde Mental 

A diversidade de modelos explicativos – psiquiatria organicista, modelos 

psicossomáticos, psicodinâmicos, psicanalíticos, behavioristas, cognitivistas, sociogênicos, 

comunitários, etc. – e a persistência de diferentes representações sociais da doença mental 

tornam inviável um modelo integrado ou um critério de definição uníssono da doença. 

Podemos afirmar que os conceitos de saúde e doença mental são tanto a expressão de 

problemas do tipo emocional, cognitivo e comportamental, como de realidade simbólica, 

construídas cultural e historicamente na própria interação social. As concepções sobre saúde e 

doença variam segundo os enfoques teóricos e critérios de diagnóstico utilizados, concepções 

filosóficas, morais e psicológicas vigentes, bem como nos modelos médicos predominantes 

(Álvaro & Garrido, 2007). 

1.1.1.     Saúde mental: conceitos e aproximações  

O conceito de saúde mental apresenta certa ambigüidade, na medida em que está longe 

de ser um conceito universalmente compartilhado e que incorpora em sua definição aspectos 

valorativos. Desse modo, varia conforme os autores e suas diferentes definições e modelos 

teóricos tanto psicológicos como sociológicos e médicos (Álvaro & Garrido, 2007). A 
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diversidade de critérios utilizados na definição de saúde mental se une o problema da 

confusão entre saúde e doença mental. Doença e saúde não são situações que se pode definir 

uma delas pela ausência da outra. A estes problemas juntam-se as dificuldades de 

mensuração. Tanto se utiliza o diagnóstico clínico como uma definição epidemiológica, na 

qual é a própria pessoa que declara um conjunto de sintomas. O transtorno ou sintomas que 

caracterizam um prejuízo à saúde mental têm de ser individual e socialmente reconhecidos 

como um problema emocional para assim, agrupar-se às estatísticas em saúde mental.  

A capacidade de diagnóstico, a consciência da pessoa de estar enfrentando um 

problema emocional, a diversidade de enfoques metodológicos e os próprios instrumentos de 

mensuração em saúde mental, entre outros, fazem com que as estimações sobre este complexo 

problema sejam destoantes (Álvaro & Garrido, 2007). Ademais, os sintomas que caracterizam 

diferentes transtornos cognitivos e emocionais apresentam certa incipiência, o que indica que 

os critérios usados em sua mensuração não são excludentes entre si. Da mesma forma que as 

definições e avaliações da saúde mental, existem diferenças entre os modelos teóricos que 

pretendem explicar as causas e consequências dos transtornos emocionais.  

 

1.2. Infância e Desenvolvimento: delimitações conceituais  

A fim de delimitar o período da infância investigado nesse trabalho, dedicou-se um 

momento exclusivo para fazê-lo. Definiu-se infância destacando alguns aspectos relativos ao 

desenvolvimento social, biológico e cognitivo. É importante acentuar que, apesar das 

diferenças culturais, padrões nas mudanças na idade de cinco a sete anos são tão explícitos 

que, nesse intervalo de tempo, parecem assinalar a emergência de um novo período 
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desenvolvimental este novo período recebe o nome de infância e se prolongam até os doze 

anos de idade (Biaggio, 2005). 

 É fundamental para a criança ser capaz de interagir com os novos contextos desse 

estágio do desenvolvimento, onde emergem novas aquisições sociais, cognitivas e biológicas 

que dão suporte ao aumento da responsabilidade e autonomia. Estudos experimentais, 

observações naturalistas e experiências clínicas deixam claro que, durante este período, as 

crianças desenvolvem novas habilidades para pensar de maneira mais profunda e lógica, para 

solucionar um problema, uma vez que ele passe a ser seu encargo e para manter o controle de 

mais de um aspecto de uma situação ao mesmo tempo (Cole & Cole, 2004).   

1.2.1.  Aspectos sociais do desenvolvimento: o papel da escola  

Estudos antropológicos, em diversas culturas, revelam que ao atingirem a idade de 

cinco a sete anos, as crianças não estão mais restritas ao lar ou ao ambiente onde são 

atenciosamente observadas pelos adultos. Pelo contrário, tornam-se mais capazes e 

responsáveis por seus comportamentos em diferentes e novas situações. Essas atividades e 

contextos não são uniformes em todas as culturas, variando conforme as práticas dessas 

culturas. Em alguns povoados nas montanhas da Guatemala, por exemplo, os meninos 

recebem a responsabilidade de apanhar lenha, uma atividade que os conduz bem adiante dos 

olhares dos adultos. As meninas, por outro lado, passam mais tempo em casa, realizando 

tarefas domésticas, acompanhas pelas outras mulheres aldeia (Rogoff, 2000). 

Em muitas partes do mundo contemporâneo, a lei determina que as crianças e 

adolescentes frequentem a escola dos seis aos dezesseis anos. Em período de nove ou mais 

meses do ano, cinco a seis dias por semana, elas passam entre cinco a sete horas ouvindo os 

professores, respondendo perguntas, lendo livros, escrevendo redações, resolvendo problemas 
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de matemática, fazendo provas, ou seja, recebendo educação formal. Por despenderem tanto 

tempo neste espaço, é compreensível que o contexto escolar desempenhe um papel 

substancial no desenvolvimento global das crianças, assumindo um lugar importante na 

modelagem da vida posterior destas (Cole & Cole, 2004).  

 De acordo com Bowen (2007), a instituição escolar é constituída por subsistemas 

(componentes do todo escolar) e suprassistemas (componentes do meio) integrados e 

dinâmicos. A instituição escolar configura-se como um sistema aberto, cujos limites são 

permeáveis, atua de forma dinâmica e global com o contexto social em que está inserida. 

Configurando-se assim, como um sistema social, cada escola adota objetivos [por exemplo, 

averiguação objetiva dos resultados da educação formal (avaliações), aderência aos 

componentes ideológico da instituição (pertença constante e subjetivamente avaliada pelos 

coordenadores e diretores pedagógicos, professores e pelos outros estudantes)] que de 

dependem da atuação dos elementos individuais e coletivos em sua dinâmica funcional. 

Dessa forma, o contexto escolar está inserido em um contexto cultural e geográfico 

únicos. Ainda de acordo com Bowen (2007), a compreensão da escola sem se levar em conta 

as variáveis que compõem o quadro social torna-se obsoleta e ineficaz. Apesar desses 

subsistemas e sistemas não constituírem um todo uníssono, visto que é um espaço muito 

restrito, disforme e variável; a escola surge da demanda da comunidade, sendo um elemento 

desta. Sendo assim, é relevante levar em consideração aspectos exclusivos da escola pública e 

privada, bem como os níveis diferentes de escolaridade dos estudantes. A escola repercute na 

vida de todos envolvidos no sistema escolar, principalmente na vida dos alunos, seja na 

capacitação para o mercado de trabalho ou na configuração de suas normas e valores. 
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Fonsêca (2008), em recente revisão da literatura pertinente acerca da escola e seu 

papel na formação dos jovens, identifica que o contexto de socialização da escola é diferente 

do observado na família. Essa constatação é observada nas regras de interação ao tipo de 

conhecimento transmitido, embora, seja inquestionável a importância da constelação familiar 

na formação do indivíduo; a escola torna-se cada vez mais herdeira das demandas sociais e 

incumbências institucionais, assimilando formalmente aspectos ligados ao desenvolvimento 

humano e tecnológico. Princípios de qualidade de vida, higiene, direitos humanos, apesar de 

não serem comumente partes do modelo curricular, emergem como práticas no contexto 

social.      

De acordo com Bond, Buttler, Thomas e cols. (2007), a instituição escolar é contexto 

indispensável na constituição social e na aprendizagem formal e informal, tendo importante 

colaboração no desenvolvimento acadêmico e na escolha vocacional das crianças, bem como 

importantes reflexos nas suas concepções de qualidade de vida e bem-estar. Os autores 

supracitados afirmam que, experiências escolares negativas explicam largamente o fato de 

que algumas crianças se tornarem alienadas e desconectadas da escola. Este semblante 

perpassado pela instituição escolar é consonante com o direcionamento de Hargreaves, Ear e 

Ryan (1996), visto que estes autores acentuam que as escolas devem ter o papel fundamental 

de se transformarem em comunidades eficientes no amparo e cuidado das crianças. Cavalieri 

(2002) e Fonsêca (2008) propõem algo similar, estes afirmam que a instituição escolar vem 

sendo solicitada a cumprir objetivos além dos tradicionalmente difundidos. Nessa proposta, 

reconhece-se uma dimensão social subjetiva imbuída ao papel da escola, que além de 

ministrar conteúdos da educação formal, vise promover o apoio social e afetivo necessário ás 

crianças.     
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No Brasil, e mais especificamente na região Nordeste do país, vê-se uma miscelânea 

de novos contextos que emergem nessa fase do desenvolvimento, sendo o mais comum que 

meninos e meninas despendam pelo menos cinco horas diárias na escola, com seus colegas. 

Contudo, nesses contextos, podemos encontrar desde significativos índices de trabalho 

infantil, decorrentes da necessidade de incrementar (livre ou forçadamente) a renda familiar, 

como de elevado nível de evasão escolar, possivelmente, devido à precariedade do ensino 

público, desestímulo social e falta de “sentido” em frequentar a escola.          

1.2.2.  Desenvolvimento biológico 

 Uma razão óbvia para as crianças poderem fazer mais atividades é o fato de serem 

maiores, mais fortes e mais ágeis do que quando eram mais jovens. Seu tamanho e força 

aumentam bastante durante esse período. Em média as crianças de quatro anos de idade no 

Brasil têm cerca de 1m de altura e pesam cerca de 16 quilos; aos seis anos de idade, têm mais 

ou menos 1,14m de altura e pesam cerca de 20,4 quilos. No início da adolescência, seis ou 

sete anos mais tarde, sua altura média terá aumentado para quase 1,50 e seu peso para 

aproximadamente 40 quilos (IBGE, 2006). 

 Invariavelmente, no que refere aos aspectos do desenvolvimento, o crescimento das 

crianças depende da conjugação entre fatores ambientais e genéticos. Embora pais altos 

tendam a ter filhos altos, gêmeos monozigóticos criados juntos tenham padrões de 

crescimento muito similares, foram relatados casos em que um gêmeo monozigótico é 

significativamente menor que o outro devido a efeitos de doenças ou de um ambiente pobre 

(Cole & Cole, 2004). 

 A contribuição genética para o tamanho também pode ser observada na altura e no 

índice de crescimento típico das diferentes populações. Dentre os fatores ambientais 
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fundamentais que moderam o potencial de crescimento é a desnutrição. As crianças de classe 

mais baixa, que têm menos acesso à alimentação adequada e boa saúde, são, em geral, 

menores que as crianças da mesma idade de famílias abastadas (Yamamoto, Lopes, Pinto, Ito, 

Iversen e Cunha, 2001). 

 Como supracitado, a saúde atua com um importante instrumento no desenvolvimento 

global de uma criança. Observa-se que o crescimento fica mais lento durante os períodos de 

enfermidades, mesmo leves. Quando as crianças são adequadamente nutridas, esse atraso 

provocado por eventuais enfermidades é, em geral, seguido por um período de crescimento 

rápido, que muito depressa as restaura o seu ritmo padrão de crescimento (Zeferino, Barros 

Filho, Bettiol, e Barbieri, 2003). No entanto, quando a ingestão nutricional é inadequada, as 

crianças nunca alcançam as outras e seu crescimento é lento (Yamamoto, Lopes, Pinto e cols., 

2001). 

Estes autores afirmam que, via de regra, os meninos e as meninas diferem em suas 

habilidades físicas. Quando estão com cinco anos de idade, os meninos, em média, 

conseguem pular um pouco mais adiante, correr um pouco mais rápido e atirar uma bola cerca 

de um metro e meio mais longe do que as meninas. Essas, por outro lado, tendem a ser mais 

ágeis que os meninos.  

No decorrer da infância, essas diferenças entre os sexos nas habilidades tornam-se 

mais pronunciadas. Ou seja, os meninos tendem a ter a massa muscular um pouco maior que a 

maioria das meninas e são um pouco maiores – até mais ou menos os dez anos e meio, 

quando as meninas têm um maior estirão na altura durante alguns anos – mais essas 

diferenças físicas relacionadas ao sexo não são em si grandes o bastante para responder pela 

superioridade dos meninos em muitas habilidades motoras durante a infância. As concepções 
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das atividades culturais adequadas aos meninos e as meninas também desempenham um 

grande papel na conformação dessas diferenças no comportamento (Araújo e Oliveira, 2008). 

Cole e Cole (2004) afirmam que, os anos de entre seis e sete anos testemunham o 

crescimento continuado do cérebro e de tipos específicos de funcionamento cerebral que 

podem indicar mudanças nas habilidades cognitivas. 

1. A mielinização, particularmente do córtex frontal, continua a aumentar na 

idade adulta, acelerando a transmissão dos impulsos nervosos; 

2. O número de sinapses nas extremidades dos neurônios aumenta, criando mais 

conexões entre os neurônios; e a produção dos neurotransmissores que passam 

aos impulsos de um neurônio para o próximo também aumenta; 

3. Os padrões de atividade cerebral medidos por um eletroencefalograma (EEG) 

sofrem uma mudança dramática. A sincronização da atividade elétrica em 

diferentes áreas do cérebro, chamada coerência do EEG, aumenta 

significativamente, possibilitando a diferentes partes do corpo funcionar de 

maneira mais eficaz como sistemas coordenados. 

Apesar dessas evidências, deve-se ser cauteloso ao inferir vínculos causais diretos 

entre determinadas mudanças no cérebro e determinadas mudanças no comportamento. As 

evidências citadas estão correlacionadas: à medida que as crianças crescem, observam-se 

mudanças no comportamento da criança, mas a direção da causa permanece incerta. 

1.2.3. Desenvolvimento cognitivo e o aprimoramento das estratégias de aprendizagem 

Diferente da primeira infância, onde emergem núcleos específicos de competências 

isoladas que ganham relevo em situações nas quais a criança pode absorver o conhecimento 
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de domínios básicos e mapas cognitivos culturais para direcionar seu pensamento, as fases 

subsequentes, embora não haja consonância entre os diferentes estudiosos acerca de aspectos 

específicos dessa fase do desenvolvimento, todos eles sugerem que o pensamento da criança 

torna-se capaz de pensar sobre objetos a partir de mais um ângulo, ou pode fixar na mente 

uma característica de uma situação, de forma a compará-la com outra (Biaggio, 2005; Cole e 

Cole, 2004). Em suma, é a capacidade da criança de manter duas coisas ao mesmo tempo na 

mente, em ampla variedade de contextos, permitindo aos pais fazer-lhes novas exigências e 

dar-lhes mais liberdade. 

Assim, as crianças passam mais elaboradamente a refletir sobre suas ações, 

reescrevendo-as mentalmente, para que assim possam vê-las de ambos os lados. Piaget (2001) 

denominou esta atividade de operações concretas do pensamento. Caracterizadas como ações 

mentais articuladas que se acoplam a um sistema lógico, propiciando um maior 

direcionamento e unidade do pensamento. Na passagem para a segunda infância (período que 

persiste até a entrada na pré-adolescência), de acordo com Piaget, a aquisição de operações 

concretas afeta de maneira geral o funcionamento psicológico da criança.  

O ambiente torna-se mais previsível na medida em que as crianças passam a 

compreender certos aspectos do mundo físico, tais como: tamanho, forma, densidade, 

extensão e número, permanecem os mesmos, mesmo quando outros aspectos da aparência dos 

objetos modificaram. Este período caracteriza-se por um tipo de pensamento que acaba por 

revelar que a criança já possui uma organização assimilativa elaborada e concatenada, 

atuando em sincronia com um mecanismo de acomodação. Neste momento, a criança, até 

certo ponto parece ter sob seu comando ferramentas cognitivas eficientes para interpretar e 

interagir com o meio (Biaggio, 2005). 
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Facci & Gonçalves (2004), revisitando os estudos de Leontiev, Elkonin e Vygostsky, 

afirma que, de acordo com a abordagem socio-histórica, o ensino escolar deve, portanto, nesse 

estágio, introduzir o aluno na atividade de estudo de forma que este se aproprie dos 

conhecimentos científicos. Sobre a base dos estudos surgem a consciência e o pensamento 

teórico e desenvolvem-se, entre outras funções, as capacidades de reflexão, análise e 

planificação mental. 

Nos primeiros estágios do desenvolvimento cognitivo, como o sensório-motor e o pré-

operacional, Piaget usa o conceito de ação, onde a criança atua, inicialmente, de forma 

externa sobre os objetos e, gradualmente passa a interiorizá-las, este tipo de pensamento 

Piaget denominou ação intelectualizada. Ao atingirem o estágio das operações concretas, por 

volta dos seis ou sete anos, onde esses sistemas de ação tornam-se cada vez mais maleáveis e 

dinâmicos, estes estágios se coadunam formando núcleos que se integram às propriedades 

estruturais. Nesse momento, Piaget substitui o termo ação pelo termo operação (Piaget, 2001; 

Piaget & Inhelder, 2001).     

Uma operação pode ser definida como qualquer ato representacional que seja 

constituinte de uma rede de atos interconectados. Pode ser classificada como: lógicas de 

adição, subtração, multiplicação e divisão; correspondência de termos, classificação 

mensuração, tempo, espaço, e mesmo operações que dizem respeito a sistemas de valores e 

interação interpessoal.  

De acordo com muitos estudiosos do desenvolvimento (Cole & Cole, 2004), incluindo 

os teóricos do processamento de informação e os neopiagetianos, a bidirecionalidade do 

pensamento vem de uma demanda maior por memória que permite ás crianças conservar na 

mente diferentes aspectos de um determinado problema. Neste arcabouço, quatro fatores 
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correlacionados são os responsáveis por trazer à memória mudanças características desse 

período: 

a) Aumento na velocidade do processamento e capacidade da memória; 

b) Background sobre os eventos que uma pessoa está tentando lembrar; 

c) Elaboração do pensamento acerca de seus próprios processos de memória.   

d) Aquisição de estratégias eficiente para apre(e)nder; 

A atenção, neste trabalho, recai sobre esse último fator e, será dada a atenção 

pormenorizada que o conceito de estratégias conclama. 

Essas mudanças em ações, operações e funções, conduzem a mudanças de atividades 

como um todo. As mudanças observadas nos processos de vida psíquica da criança 

(percepção, memória, pensamento, entre outras funções psíquicas), dentro do limite de cada 

estágio, estão ligadas entre si e não são independentes umas das outras (Facci & Gonçalves, 

2004). No caso da memória, por exemplo, no período pré-escolar, ela apresentava 

determinada função, mas quando chega à fase dos estudos, a memória ocupa novo lugar na 

estrutura da atividade psíquica da criança; a memorização torna-se voluntária e consciente. 

A psicologia cognitiva baseada na teoria do Processamento da Informação tem se 

preocupado com os processos internos do indivíduo diante de uma situação ou estímulo. Mais 

precisamente, procura compreender como uma pessoa adquire, armazena, recupera e utiliza 

uma informação (Boruchovitch, 2001a). A psicologia cognitiva baseada na perspectiva do 

Processamento da Informação tem contribuído muito para a compreensão do processo de 

ensino-aprendizagem, clarificando a influência de fatores internos importantes, presentes na 

execução de uma tarefa. 
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Para Boruchovitch (2001b), uma das principais metas da psicologia cognitiva consiste 

em ajudar os alunos a se organizarem e a controlarem melhor a sua própria aprendizagem, de 

forma que uma das áreas que têm sobressaído dentro dessa perspectiva teórica é o 

conhecimento de formas mais adequadas e eficazes de ensinar o aluno a aprender mediante a 

aquisição de estratégias cognitivas e metacognitivas de aprendizagem. 

Uma estratégia pode ser definida como uma operação cognitiva controlada e 

deliberada realizada com o propósito de atingir um determinado objeto (Pozo, 2004; 

Boruchovitch, Santos, Costa, Neves, Cruvinel, Primi e cols., 2006). Têm um caráter 

multifacetado, pois demandam das crianças uma reflexão acerca de maneiras eficientes de se 

atingir determinado objetivo. Ao afirmar que as crianças, nessa fase do desenvolvimento, se 

utilizam de estratégias de aprendizagem, implica dizer que estas se envolvem em ações, 

inicialmente, deliberadas para melhorar sua capacidade e processamento da informação.  

Existem várias tentativas de categorizar as estratégias. Há alguns autores que 

diferenciam estratégias de aprendizagem cognitivas e estratégias metacognitivas. Para 

Boruchovitch e cols. (2006), as estratégias cognitivas realizam o processo cognitivo, enquanto 

as estratégias metacognitivas seriam invocadas com o objetivo de monitorar esse processo 

cognitivo. 

Ainda é possível decompor estes dois grupos em cinco estratégias. As estratégias 

cognitivas de aprendizagem: a repetição, a organização, a elaboração, e metacognitivas: de 

monitoração da compreensão e afetivo-motivacionais (Pozo, 2004; Boruchovitch e cols., 

2006). A primeira consiste no ato de repetir para si mesmo a informação que se quer 

memorizar. Com uma lista de compras, por exemplo. Vermunt e Vermetten (2004) 

descobriram que até crianças da educação infantil são capazes de repetir o que querem 
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lembrar. Segundo esses autores, isso implica dizer que as melhoras que ocorrem na memória 

de curto prazo das crianças resultam do uso cada vez mais eficiente de estratégias e não do 

repentino aparecimento da capacidade para usar uma nova estratégia. As estratégias de 

repetição ou exercitação visam à manutenção da informação na memória de trabalho e, assim, 

facilitam o armazenamento da informação na memória de longo prazo. Tipos de exercitação 

(Azevedo, 2001): 

1. Repetir a informação;  

2. Copiar;  

3. Resumir;  

4. Tomar notas; e  

5. Sublinhar. 

A organização da memória também apresenta acentuado desenvolvimento, essa 

estratégia de aprendizagem possibilita às crianças agruparem mentalmente o conjunto de 

informações a serem lembradas em grupos significativos de elementos intimamente 

associados. A utilização de estratégias de organização é amplamente estudada por um 

procedimento denominado lembrança livre.  

Nesse procedimento, é mostrado um grande número de objetos as crianças ou é lida 

para elas uma lista de palavras, uma de cada vez, e depois solicitada que elas recordem essas 

palavras. Essas pesquisas têm demonstrado que, crianças de sete e oito anos têm maior 

probabilidade de organizar os itens em categorias fáceis, quando comparadas com crianças 

mais novas. A consequência dessas mudanças resulta numa maior capacidade para armazenar 

e resgatar informações (Pozo, 2004; Vermunt & Vermetten, 2004).  
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As estratégias de organização envolvem um processo de relacionar os diversos 

elementos de um conjunto de modo a chegar a unidades mais complexas, mas menos 

numerosas (Azevedo, 2001).  Tipos de organização:  

1. O enfeixamento;  

2. A identificação das idéias principais e dos pormenores importantes (a) por 

esquematização, distinguindo entre pontos mais e menos importantes; ou (b) por ligação 

das idéias principais e dos pormenores importantes construindo relações na memória de 

trabalho;  

3. A ligação em rede, identificando as ligações internas entre as idéias;  

4. A distinção das estruturas de nível mais elevado;  

5. A distinção de estruturas de prosa em livros de texto:  

a) Generalização;  

b) Enumeração de pontos;  

c) Sequencia de passos;  

d) Classificação; e  

e) Comparação/Contraste. 

 Destaca-se, ainda, a elaboração. Consiste no procedimento, através do qual, as 

crianças identificam ou constroem conexões entre dois ou mais elementos que elas têm de se 

lembrar. As estratégias de elaboração implicam normalmente na identificação de qualquer 

significado comum entre materiais a aprender e a sua junção/associação com esses materiais.  

Tipos de elaboração: 
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 Usar imagens mentais;  

 Gerar proposições novas;  

 Parafrasear;  

 Resumir;  

 Criar analogias;  

 Tomar notas inovadoras;  

 Responder a questões; e  

 Usar mnemônicas. 

Acredita-se que a capacidade de pensar sobre os próprios pensamentos, a 

metacognição, acompanha e promova o desenvolvimento cognitivo. O termo “metacognição” 

aplica-se a todas as formas de atividade cognitiva humana. Permite avaliar o grau de 

dificuldade de um problema e escolher estratégias para resolvê-lo de uma maneira flexível. As 

estratégias metacognitivas de monitoração da compreensão aparecem envolvidas com (a) o 

estabelecimento de objetivos, (b) a avaliação do nível de consecução e (c) a modificação das 

estratégias se necessário (Pozo, 2004). 

 Principais estratégias de monitoração:  

1. Autoquestionamento; 

2. Repetição da leitura, juntamente com questionamento;  

3. Verificação de consistências; e  

4. Parafraseamento para verificar a compreensão. 
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As estratégias afetivas e motivacionais, também classificadas como metacognitivas, 

pretendem criar, monitorar e controlar um ambiente propício à aprendizagem. Principais 

estratégias afetivas e motivacionais:  

 Focar a atenção;  

 Manter a concentração;  

 Estabelecer e manter a motivação;  

 Atender à autoeficácia, expectativas e atitudes;  

 Administrar o tempo;  

 Lidar com a tendência para a procrastinação: e 

 Lidar com a ansiedade.  

  Entre os processos clínicos usados para lidar com a ansiedade de teste contam-se os 

seguintes:  

1. Dessensibilização sistemática;  

2. Modelação;  

3. Autoconversação;  

4. Técnica de consideração dos limites; e  

5. Treino de desenvolvimento de capacidades de teste. 

 As crianças que não fazem uso espontâneo ou adequado das estratégias de 

aprendizagem podem ser ensinadas a fazê-lo (Cruvinel & Boruchovitch, 2004; Boruchovitch 



36 

 

e cols., 2006). A eficácia deste treinamento indica que não existe lacuna intransponível entre o 

desempenho da memória de crianças de quatro a cinco anos de idade e daquelas de sete a oito 

anos de idade, ou entre crianças que usam espontaneamente e aquelas que não usam. No 

decorrer da infância, as crianças se tornam cada vez melhores no uso de estratégias para 

ajudá-las a reter mais eficientemente conteúdos mnemônicos (Cole & Cole, 2004).  

 Apresentado o contexto e o “olhar” em que repousa o objeto, faz-se tempo de adentrar 

teórico e empiricamente no núcleo da problemática da depressão infantil e das estratégias de 

aprendizagem acima discutidas, buscando na cognição um “posto de observação” desse 

encontro, no mínimo, didático para o pesquisador. 
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CAPÍTULO 2. DEPRESSÃO E ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM 
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 A palavra cognição tem origem nos escritos de Platão e Aristóteles e é o ato ou 

processo de conhecer. A imagem tradicional da cognição tende a restringi-la aos processos e 

produtos da mente humana. Essa imagem inclui os processos mentais superiores, tais como o 

conhecimento, a consciência, a inteligência, o pensamento, a imaginação, a criatividade, a 

geração de planos e estratégias, o raciocínio, as inferências, a solução de problemas, a 

conceitualização, a classificação e a formação de relações, a simbolização, a fantasia e os 

sonhos. Além desses foram acrescentados outros componentes como os movimentos motores 

organizados e a percepção, as imagens mentais, a memória, a atenção e o aprendizado, todas 

as variedades de cognição social e os usos sócio-comunicativos da linguagem (Almeida, L., 

1996).   

 

2.1. Cognição e Afetividade 

Os neurocientistas estabelecem de imediato, na mente uma igualdade entre os estados 

emocionais, perceptivos ou cognitivos e a atividade neural. A dicotomia cognição/afetividade 

torna-se cada vez mais difícil de conceber, assim como as relações corpo/mente e 

herança/ambiente, tendo-se em vista as descobertas na Física, Biologia, Neurociências e 

Ciências Cognitivas (Almeida, N., 2005).  

De acordo com a Teoria Cognitivista de David Ausubel (Moreira & Masini, 2002) 

cognição é o: 

             “... processo através do qual o mundo de significados tem origem. Na 

medida em que o ser se situa no mundo, estabelece relações de significações, isto 

é, atribui significados à realidade em que se encontra. Esses significados não são 

entidades estáticas, mas pontos de partida para atribuição de outros significados 
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têm origem, então, a estrutura cognitiva (os primeiros significados), 

constituindo-se nos „pontos básicos de ancoragem‟ dos quais derivam outros 

significados” (p.3).      

De acordo com este modelo teórico, aprendizagem é o processo de organização das 

informações e de integração do material à estrutura cognitiva. Esta abordagem diferencia, 

ainda, aprendizagem mecânica e aprendizagem significativa. A primeira forma refere-se à 

aquisição de novas informações com pouca ou nenhuma associação com conceitos já 

existentes na estrutura cognitiva. O conhecimento adquirido fica aleatoriamente espalhado 

pela estrutura cognitiva, sem se ligar a conceitos específicos. A aprendizagem significativa 

ocorre quando um novo conteúdo (ideias ou informações) relaciona-se com conceitos 

relevantes, claros e disponíveis na estrutura cognitiva, sendo assimiladas por ela. Estes 

conceitos disponíveis são os pontos de partida para a aprendizagem (Bock, 2002).  

O construto de aprendizagem não apresenta características comuns a todos os 

referenciais teóricos.  Enquanto alguns estudiosos acentuam o resultado e o desempenho em si 

(Skinner, 2003), outros dão relevo maior à dinâmica do processo de aprendizagem, mais 

precisamente, como se dá a construção do conhecimento (Piaget, 2003; Paín, 1996; Macedo, 

Petty e Passos, 2000).  

Segundo Witter e Lomônico (2001), aprendizagem é uma mudança relativamente 

estável, num estado interno do organismo, resultante de prática ou experiência anterior que 

constitui condição necessária, mas não suficiente para que o desempenho ocorra. Piaget 

(2003) considera aprendizagem como sendo um processo gerador de conflitos cognitivos e de 

desequilíbrios, contribuindo para o desenvolvimento do indivíduo. Esse processo de aquisição 

do conhecimento se dá mediante a ação do sujeito e interação deste com o meio (Macedo, 

Petty, & Passos, 2000). 
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Inúmeras facetas, ambientais e individuais, estão arroladas no processo de 

aprendizagem (Morin, 2000; Gonzáles Rey, 2000; Costa & Boruchovitch, 2000a) como os 

aspectos cognitivos/intelectuais, orgânicos e afetivo-emocionais. Constituem fatores de risco 

para o curso normal desse processo os distúrbios afetivos, dentre os mais freqüentes, aqueles 

que envolvem sintomatologia depressiva, visto que, além de fatores emocionais, esta 

sintomatologia também apresentar componentes cognitivos, comportamentais, motivacionais 

e fisiológicos (APA, 2002). Algumas pesquisas têm mostrado que a sintomatologia depressiva 

também afeta os hábitos de estudos dos alunos (Cruvinel & Burichovitch, 2004).  

No entanto, para que se possam descrever os hábitos ou estratégias de aprendizagem 

fazem-se necessário caracterizar a depressão e a sintomatologia apresentada nesta fase do 

desenvolvimento humano, para assim ter condição de unir os problemas (a sintomatologia 

depressiva na criança e o uso de estratégias de aprendizagem) e transpô-lo para classe de 

objeto de estudo. 

2.1.1.     Sintomatologia depressiva e contemporaneidade  

A depressão apresenta-se como a alteração afetiva mais estudada e comentada na 

atualidade. Classificada como um transtorno de humor, ela vem determinar as atitudes dos 

sujeitos modificando sua autopercepção, que passam a perceber suas problemáticas como 

grandes catástrofes. Coutinho (2001) usa a metáfora da depressão como „espinha dorsal‟ de 

todas as vivências, para desenhar as percepções e cognições do sujeito com a sintomatologia. 

 Tratada como a doença da sociedade moderna, a depressão tem características que 

podem indicar uma patologia grave ou ser apenas mais um sintoma do sujeito diante de uma 

situação real de vida (Ballone, 2007), ou seja, suas características podem determinar uma 

melancolia em si ou ser apenas um sintoma constituinte de outra patologia. 
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A depressão é caracterizada pelos sintomas descritos como apatia, irritabilidade, perda 

de interesse, tristeza, atraso motor ou agitação, ideias agressivas e múltiplas queixas de ordem 

somática (insônia, fadiga, anorexia). Seu diagnóstico é facilitado pela presença dos sintomas e 

por um bom conhecimento teórico (Coutinho, 2001, 2005, Ballone, 2007). Porém, sua 

dinâmica, suas origens, suas relações objetais e suas concepções ainda podem levantar 

questionamentos e levar a interpretações equivocadas prejudicando um possível tratamento. 

A depressão manifesta-se sob a forma de tristeza e apatia que atingem o corpo e a 

alma (Roudinesco, 2000). Ela é decorrente de qualquer estado que desorganize o pensamento, 

inclusive a perda (Bowlby, 2004). Porém, não somente as experiências internas são 

responsáveis pelo sofrimento e pela dor do depressivo. Outros fatores agregam sofrimento 

psíquico alterando a afetividade e a percepção da realidade traduzida pela depressão ou 

euforia ocasionando os chamados Transtornos de Humor. 

Atualmente a classificação do Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 

– DSM-IV (APA, 2002) e a Classificação Internacional das Doenças – CID 10 (WHO, 1993) 

apóiam o estabelecimento de um diagnóstico a partir de critérios que levam em consideração 

as manifestações sintomáticas dos quadros. Porém, a proposta destes Manuais Diagnósticos 

impõem ao profissional dois problemas. Em primeiro lugar: a psicologia e a psicanálise não 

restringem o diagnóstico à classificação das manifestações sintomáticas, ou seja, decorrem 

lacunas para se fechar diagnósticos fidedignos. Segundo: não há como avaliar o sujeito sem se 

levar em conta a subjetividade. Kristeva (2002) e Maciel (2002) alertam para a 

impossibilidade de se estabelecer diagnósticos totalizantes quando não se levam em 

consideração os processos de subjetivação, e neste caso as subjetividades contemporâneas.  
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Segundo Camon (2003) o sujeito em si é configurado pela subjetividade, ou seja, cada 

um possui seu próprio universo subjetivo que é constituído a partir das experiências e dos 

determinantes sociais e biológicos. Assim, os sintomas dos distúrbios afetivos variam de 

acordo com as vivências de felicidade e tristeza e dependem da subjetividade de cada um, a 

qual é constituída a partir da realidade existencial desse sujeito, das vivências psíquicas, das 

internalizações e das relações interpessoais e intergrupais, sendo que estas determinam a 

percepção da realidade e que fazem ou não os sujeitos tristes, melancólicos, felizes ou 

maníacos. 

A dinâmica imposta e/ou autoimposta por estes sujeitos conduz a uma autopercepção 

distorcida, onde o vazio, sintoma insuportável da depressão, faz o depressivo ter inúmeras 

ações na busca de preenchê-lo. Estas ações são exteriorizadas no uso de drogas (álcool, 

cigarro, narcóticos), na ingestão de alimentos em excesso, na busca insaciável e promíscua do 

sexo, nas relações afetivas superficiais e efêmeras que se multiplicam, e em uma série de 

buscas incansáveis por gratificação (Pearce, Little & Perez, 2003). Ao se falar de sintomas 

depressivos contemporâneos, fala-se na busca incessante por qualquer objeto externo que é 

procurado com a finalidade de preencher o vazio insuportável (Esteves & Galván, 2006). 

Isto remete à percepção da própria identidade e às suas primeiras relações sociais que 

a tem constituído. Tal como a criança que buscava desesperadamente o seio materno para 

suprir as sensações de mal-estar insuportável que tomavam seu corpo ao sentir fome ou dor, 

da qual ainda não possuía uma representação que tornasse suportável a frustração e a espera. 

A extrema dependência do objeto e sua possível perda implicam em uma alteração da 

percepção, não apenas da percepção da imagem, mas também da percepção da identidade 

(Esteves & Galván, 2006). 
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A sintomatologia depressiva na contemporaneidade pode traduzir uma dificuldade no 

processo de identificação. Assim, a depressão seria uma maneira do sujeito buscar sua 

identidade (Maciel, 2002; Esteves & Galván, 2006). Esta identidade nada mais é que o 

conjunto de identificações que o sujeito estabelece no decorrer de seu desenvolvimento, ou 

seja, a identificação com os protótipos de frustração e recompensa internalizados no decorrer 

de suas experiências no meio social.  

Segundo Merquior (2004), o mundo contemporâneo, por seus aspectos econômico-

político e sócio-cultural, vive momentos de constantes modificações que desorientam os 

sujeitos numa miscelânea de referenciais de identificação. Referenciais estes, que dificultam o 

processo de identificação e nem sempre possibilitam “a construção de sujeitos capazes de 

criar sentido para a vida” (Maciel, 2002, p. 112). Alain Ehrenberg (1998, citado por Maciel, 

2002) denomina a depressão como a “patologia da liberdade”, para indicar um relaxamento 

das forças internas que atuam frente às diversas demandas com que os sujeitos se confrontam. 

Roudinesco (2000), afirma que o sujeito sofre com as liberdades conquistadas por não saber 

como utilizá-las. 

Os sujeitos de hoje se entregam à denominada “psicofarmacologia cosmética”, tal 

como se refere o psiquiatra estadunidense Kramer (Rodrigues, 2000), onde bastaria apenas 

uma pílula para modificar a personalidade, compatibilizando-a com as demandas da sociedade 

moderna ao mesmo tempo em que aspiram uma “terapia” que julgam mais apropriadas para 

constituir seu sentido de existência, para conhecer sua identidade, procurando meios diversos 

para obter a satisfação imediata, buscando na droga, na religiosidade, no higienismo ou na 

aquisição de um corpo perfeito, o ideal de felicidade impossível. 
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A depressão e suas concepções estão relacionadas ao contexto e aos preceitos em que 

se vive. Com o avanço da cientificidade surgiram novos estudos, levantaram-se novas 

hipóteses acerca de todo o processo de conhecimento das doenças orgânicas e alterações 

afetivas do sujeito, antes tidas como formas de loucura. A subjetividade do sujeito pode ser 

mais bem explicada, dado os avanços dos estudos filosóficos que sustentaram e deram suporte 

às descobertas da Psicologia e Psicanálise. De posse de novos referenciais viabilizam-se 

novos questionamentos sobre o que se pensa e se define e se entende hoje sobre depressão. 

Na atualidade as queixas referentes aos sintomas depressivos como desinteresse, 

apatia, tristeza, nem sempre estão ligadas a uma perda propriamente dita. Estes fatores são 

ditos pela literatura clássica como os desencadeadores da depressão e melancolia (Esteves & 

Galván, 2006). Percebe-se, porém, que existem outros fatores que podem causar sintomas 

depressivos, os quais decorrem das relações e situações, cotidianamente, vividas na sociedade 

contemporânea. 

A depressão, no final do século XX e início do século XXI, foi equiparada à histeria 

do século XIX, cada qual ao seu tempo consideradas como o “mal do século”, sendo a histeria 

ocasionada pelo excesso de repressão e o consequente recalque dos desejos a depressão hoje 

pelo excesso de liberdade e permissividade (Esteves & Galván, 2006). 

 

2.2. As Diversas Abordagens da Depressão  

Existem diversos modelos e teorias que explicam a etiologia da depressão patológica. 

Assim como nos critérios para diagnósticos, os modelos de depressão de crianças, jovens e 

idosos também são adaptações de modelos de depressão para adultos (Zinn-Souza, Nagai, 

Teixeira, Latorre, Roberts, Cooper e cols., 2008; Patton, Coffey, Posterino, Carlin & Wolfe, 
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2000). Serão apresentados brevemente os principais modelos de depressão: modelo biológico; 

modelo comportamental; modelo psicanalítico e o modelo cognitivo. 

Dentre os inúmeros modelos, não se pode esquecer a teoria que associa a depressão a 

fatores biológicos e genéticos. Para comprovação desse modelo biológico da depressão, 

estudos com filhos de pais deprimidos e pesquisas com gêmeos fizeram-se extremamente 

importantes.  Bahls (2002) constatou que o início do primeiro episódio de depressão maior 

aparece mais cedo nas crianças cujos pais possuem depressão. A média da idade para o 

surgimento dos sintomas para essas crianças foi de 12,7 anos enquanto a idade média dos 

filhos de pais não deprimidos foi de 16,8 anos. Estudo com 72 filhos de pais deprimidos 

mostra que a depressão nessas crianças apareceu depois da depressão em um dos pais. 

Pesquisas com gêmeos também revelam a importância de fatores biológicos e genéticos nos 

transtornos de humor (Bahls, 2002). 

As doenças psiquiátricas em geral e as depressões, especificamente, dentro do enfoque 

biológico envolvem estudos bastante complexos. Há uma tendência em encarar a etiologia 

dessas desordens como multifatorial, visto que prevalece a existência de uma estreita relação 

entre fatores genético-hereditários, de um lado, e fatores ambientais, de outro lado (Zorzetto, 

2003). 

O modelo comportamental, por sua vez, enfatiza o papel da aprendizagem e das 

interações com o ambiente. A depressão é vista como consequência da diminuição de 

comportamentos adaptados e um aumento na frequência de comportamentos de esquiva e 

fuga de estímulos vistos como aversivos. A aquisição de comportamentos depressivos ocorre 

mediante a aprendizagem, por intermédio de mecanismos de condicionamento pavloviano, 

skinneriano ou aprendizagem social (Chabrol, 1990). 
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Freud (1917), estudando a diferença entre o sofrimento e a depressão, revelou que, no 

sofrimento, o mundo se torna vazio e empobrecido, não há uma queda na autoestima e a perda 

é consciente. Na melancolia, o processo é inverso: há uma redução na autoestima, a perda é 

inconsciente e é o próprio ego do indivíduo que se esvazia e se empobrece. No modelo 

psicanalítico, a depressão ocorre diante da perda de um objeto de amor, podendo ser uma 

perda real ou simbólica. Os sentimentos inconscientes de hostilidade para com a pessoa ou 

objeto perdido são direcionados a si próprio. A depressão poderia ser considerada como uma 

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

A importância das cognições no aparecimento e manutenção de condutas disfuncionais 

caracterizam o modelo cognitivo da depressão. A teoria cognitiva de Beck, Rush, Shaw & 

Emery (1997) revela que as distorções de pensamento são as causadoras da depressão. O 

autor afirma que a pessoa deprimida apresenta uma visão extremamente negativa de si 

mesma, do mundo e do futuro, fenômeno que Beck e cols.. (1997) denominou de tríade 

cognitiva. 

Ainda segundo a abordagem cognitiva, existe também o modelo de desamparo 

adquirido (Seligman, 1977). Esse modelo foi inicialmente estudado com animais e, em 

seguida, Seligman o relacionou com a depressão. O autor revela que situações negativas 

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

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

alteração de afeto, da autoestima e da motivação, podendo acarretar transtorno depressivo. 

Apesar do construto de depressão não ser uníssono, pode se afirmar que se trata de um 

distúrbio multifacetado, envolve variáveis biológicas, psicológicas e sociais, que se 

manifestam por meio de sintomas emocionais, como apatia, baixa autoestima e desinteresse 
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em atividades anteriormente prazerosas; sintomas de natureza cognitiva, como pessimismo e 

desesperança e; motivacionais, como apatia e aborrecimento; e ainda sintomas físicos, tais 

como perda de apetite, dificuldades para dormir e perda de energia (Dell'Aglio & Hutz, 2004).  

Ao selecionar o instrumento para mensurar a sintomatologia depressiva em crianças, o 

CDI-breve (Gouveia, Barbosa, Almeida & Gaião, 1995), inventário amplamente difundido no 

cenário acadêmico por seus parâmetros psicométricos pormenorizado na seção referente ao 

instrumento, optou-se também por enveredar pelo Modelo Cognitivo da Depressão de Aaron 

Beck.  

2.2.1. O Modelo Cognitivo da Depressão de Beck 

A Teoria Cognitiva ainda permanece como um importante campo teórico à etiologia e 

tratamento da depressão. De acordo com essa teoria, uma significativa parte de nossa 

realidade é composta por nossos pensamentos e no modo como entendemos o mundo, ou seja, 

a forma pela qual pensamos determina o que sentimos e o que fazemos. Assim, os estudiosos 

dessa área acreditam que construímos nossa própria realidade.  

Psicólogos cognitivos importantes como Albert Ellis, Aaron Beck, Donald 

Meichenbaum e Martin Seligman estudaram o funcionamento cognitivo no contexto da 

depressão. Durante a década de 50, Ellis lança e se aprofunda na teoria emotiva racional, atua, 

enquanto forma psicoterápica no tratamento da depressão e ansiedade ao reconhecer e corrigir 

cognições distorcidas. Este autor afirmou que existe uma relação direta entre raciocínios, 

sentimentos e comportamentos. Raciocínios depressivos conduzem a percepções negativas da 

realidade e estas, por sua vez, manifestam-se em comportamentos característicos do quadro 

depressivo. Ellis acredita que quando uma dessas três funções primárias (raciocínio, 

sentimentos ou comportamentos) é modificada, uma mudança significativa nas outras duas 
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funções é inevitável. Este e outros psicólogos cognitivos afirmavam que é necessário isolar e 

atacar o erro lógico no raciocínio. Estes estudiosos afirmam que uma predisposição instintual 

para pensar sobre si e sobre o mundo de forma saudável e racional, contudo, as instituições 

sociais (família, escola e mídia) atuariam na criança distorcendo suas cognições, minando-a 

com conceitos irracionais e derrotistas. 

Ainda de acordo com Ellis, existem três ideias irracionais primárias que podem 

promover distúrbios: exigência, execração e autoavaliação. A exigência pode ser 

caracterizada como uma tendência a acreditar que se precisa ou se deve ter aquilo que se 

deseja ter. Constitui um erro lógico acreditar que não se pode viver sem aquilo que se quer. 

Pode-se traduzir esse erro na expressão: “Como desejo alguma coisa, não posso viver sem 

isso”. Tal dedução ilógica conduz a uma necessidade e desespero falsos quando o desejo não 

é realizado. A execração consiste na tendência para se pensar que as coisas devem ser de certa 

forma e, quando isso não é compatível com a realidade, elas são percebidas como 

catastróficas. Uma terceira ideia irracional seria a autoavaliação, o ato ilógico e quase 

universal de classificar-se com bom ou mau por realizar ou não determinado objetivo a 

cumprir. Um dos objetivos da terapia emotiva racional é orientar o indivíduo na identificação 

das próprias crenças irracionais e sua substituição por crenças racionais responsáveis por uma 

vida mais saudável. 

Depois das contribuições de Ellis ao modelo cognitivo da depressão, Aaron Beck 

aprofundou seus estudos no papel das cognições na causa da depressão. De acordo com este 

modelo, principalmente no que refere aos estudos de Beck (Beck, 1983; Beck e cols., 1997; 

Beck & Alford, 2000), a depressão é entendida como uma consequência de experiências 

vividas na infância e que servem de base a uma pessoa para ter uma imagem negativa de si 

mesmo, de seu futuro e dos outros. Essas atitudes negativas podem ser reavivadas perante 
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circunstâncias similares às vividas no presente e que são experienciadas de forma negativa. 

Pessoas deprimidas se percebem como desmerecedoras, indesejáveis e incapazes. Elas veem o 

mundo em termos igualmente negativos e perdem suas esperanças de sucesso diante deste. 

 O substrato da depressão está, portanto, no tipo de cognições que o sujeito realiza 

frente a circunstâncias de medo e ansiedade. São os pensamentos distorcidos, ideias e 

imagens a base dos sintomas da depressão. O enfoque cognitivo não se preocupa com as 

causas e motivações de uma determinada patologia. Enfatiza as mal adaptações na estrutura 

cognitiva do indivíduo e os mecanismos defeituosos de processamento de informação em uma 

determinada doença, a exemplo da depressão (Beck, 2008, Beck e cols, 1997). 

Neste trabalho utilizou-se o modelo cognitivo da depressão de Beck (1983), 

procurando estabelecer uma ligação necessária entre teoria e instrumento2. O estudo dos erros 

e vieses cognitivos constitui uma área de investigação da Psicologia Social Cognitiva. Se bem 

que na investigação dos ditos vieses tem-se criticado a ausência de uma interpretação social e 

cultural destes, da mesma forma, relegam um conjunto de princípios psicológicos que 

contribuem para uma melhor compreensão de certos processos de transtorno emocional 

(Dobson & Dozois, 2001; Álvaro & Garrido, 2007). 

Intervenções terapêuticas baseadas na terapia cognitiva de Beck (DeRubeis, Tang & 

Beck, 2001) têm mostrado serem tão ou mais eficazes do que os tratamentos com 

antidepressivos. Contudo, a tríade cognitiva negativa, da mesma forma que o estilo pessimista 

antes descrito, tem mostrado ser mais efeito do que uma causa do baixo estado de ânimo. 

                                                           
2
 Referindo ao instrumento elaborado por Beck (1961), adaptado para população infantil por Kovacs (1983) e 

normatizado para a população brasileira por Gouveia e cols. (1995). 
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Considera-se na atualidade, que os vieses negativos são fatores de estabelecimento da 

depressão, mais que fatores causais.    

Os fundamentos básicos da teoria cognitiva acerca da depressão são: 

Tríade cognitiva: Maneira pela qual o indivíduo percebe a si mesmo, o mundo e o seu 

futuro. Na depressão, pela visão essencialmente negativa, cristalizam-se sentimentos de 

desvalia, autoacusação ou derrota. A depressão acaba por firmar-se como a “espinha dorsal” 

(Coutinho, 2001, 2005) de todas as vivências do sujeito. 

Organização estrutural do pensamento depressivo: A tríade cognitiva é construída 

através de esquemas de reforçamento, que são crenças ou conceitos inflexíveis (um conjunto 

de elementos cognitivos disfuncionais), modelados em experiências anteriores na vida e que 

armazenam pensamentos desadaptativos na forma de pressuposição e premissas. As premissas 

referem-se a uma instância precocemente formada no desenvolvimento da personalidade, que 

pode ser acionada a partir de estímulos internos e externos, e dita a forma como o indivíduo 

pensa frente às diferentes situações de sua vida. 

Beck aponta seis categorias de premissas na depressão: 

1. "Para ser feliz devo ser aceito por todas as pessoas". 

2. "Para ser feliz devo obter sucesso em tudo que faço". 

3. "Se eu errar, isso significa que sou incapaz". 

4. "Não posso viver sem uma outra pessoa". 

5. "Se alguém discorda de mim, isso significa que não gosta de mim". 

6. "Meu valor como pessoa depende do que os outros pensam de mim". 
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Erros lógicos ou processamento errôneo de informações: São consequências de um 

esquema hiperativo e da interpretação falha de eventos, que reforçam a tríade cognitiva. Esses 

erros correspondem às conclusões das premissas acima descritas. Eles reforçam na deprimida, 

a crença na validade de seus conceitos, mesmo na presença de evidências que apontem o 

contrário. São caracterizados como: 

• Inferência arbitrária: refere-se ao processo de se chegar a uma conclusão específica 

na ausência de provas para sustentá-la, ou quando as provas são contrárias à conclusão. 

• Maximização ou minimização: reflete-se em erros na avaliação do significado ou 

magnitude de um acontecimento. Erros grosseiros ao ponto de se constituírem em distorções. 

• Pensamento dicotomizado ou absolutista: manifesta-se na tendência a colocar todas 

as experiências em uma de duas categorias opostas, por exemplo, perfeito ou defeituoso, 

imaculado ou imundo, santo ou pecador. Na descrição de si mesmo o paciente seleciona a 

categorização negativa extrema. 

• Hipergeneralizações: refere-se ao padrão segundo o qual se chega a uma regra ou 

conclusão geral na base de um ou mais incidentes isolados, e se aplica o conceito, em espectro 

amplo, a situações relacionadas e não relacionadas ao(s) incidente(s). 

• Personalização: (conjunto de respostas) diz respeito à propensão do paciente a 

relacionar ocorrências externas a si mesmo, quando não existe base para estabelecer essa 

relação. 

• Abstração seletiva: (conjunto de estímulos) consiste em focalizar um detalhe retirado 

do contexto, ignorando outros aspectos mais salientes da situação e conceituando a totalidade 

da experiência com base nesse fragmento. 
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Para o enfoque cognitivo, os estímulos desencadeantes da doença podem ser variados 

e concomitantes, tanto internos como externos. Eles acionam os esquemas das cognições 

distorcidas e negativas. Os pensamentos automáticos desaptativos atuam de forma a 

“reconfigurar” a consciência e a percepção. Dependendo da intensidade da depressão, esses 

pensamentos tornam-se autônomos e ativos, prevalecendo sobre as demais cognições. 

Referindo-se a crianças entre 5 e 13 anos verifica-se uma polaridade, entre algumas 

condutas/ respostas (R), como as do tipo autodesvalorização, auto depreciação, sofrimento 

depressivo as quais são causadas por mudanças ambientais, e em outro “polo”demonstram 

condutas (R) ligadas à luta contra sentimentos depressivos acima relacionados. 

A associação entre depressão infantil e rendimento escolar tem sido avaliada por 

alguns autores. Esses estudos revelam que a incidência de depressão parece aumentar entre as 

crianças com problemas escolares (Soares, 2003; Pérez & Urquijo 2001; Palladino, Poli, Mais 

& Marcheschi, 2000),.  O declínio no desempenho acadêmico pode decorrer devida apatia, 

fraca concentração ou interesse, próprios do quadro depressivo. Em pesquisa sobre o 

rendimento escolar em crianças de nove a doze anos com sintomas depressivos, de uma 

escola particular na cidade do Recife-PE, Bandim, Roazzi e Doménech (1998) obtiveram 

como resultado um prejuízo significativo no desempenho escolar em todas as matérias quando 

comparados com crianças sem sintomas depressivos. 

Embora as crianças com sintomas depressivos apresentem dificuldades escolares, 

alguns autores (Colbert, Newman, Ney & cols,1982; Brumback, Jackoway & Weinberg, 

1980; Mokros, Poznanski & Merrick, 1989) têm observado que essas crianças são capazes 

intelectualmente, não apresentando nenhum déficit de inteligência. Essa constatação sugere 

que o baixo rendimento pode ser consequência da depressão, em função da falta de interesse e 
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motivação da criança em participar de atividades escolares, bem como sua tendência para 

sentimento de autodesvalorização (Brumback & cols. 1980). 

Apresentada a teoria de base pare este trabalho, seria conveniente apresentar aspectos 

relacionados à sintomatologia clínica e dos dados epidemiológicos de pesquisas relevantes e 

atuais da depressão infantil, assim como revelar aspectos relativos á mensuração da depressão 

em crianças.  

 

2.3. Depressão Infantil 

A depressão infantil apresenta-se como um fator de risco importante na qualidade de 

vida das crianças. Emergindo em todos os contextos de interação das crianças: a família, os 

amigos e fatalmente, a escola. Até recentemente, a depressão infantil não era amplamente 

aceita como um distúrbio real. Somente nos últimos cinquenta anos o problema tomou relevo 

científico e estudos interessados em descobrir as causas e as particularidades dos sintomas 

depressivos entre crianças se fizeram presentes.  

A estimativa da presença dessa sintomatologia na infância tomou tal significância que 

esta é caracterizada como sendo uma „epidemia‟ (Costello, Erkanli, & Angold, 2006). Essa 

concepção de epidemia de depressão entre jovens e adolescentes tem encontrado expressão 

não apenas nas revistas científicas (Kessler & cols., 2001), mas também na mídia popular 

(Healy, 2003), em jornais e programas de televisão abertos ao público em geral, e em muitos 

websites internacionais [http://www.pbs.org/thesilentepidemic („A silent epidemic is ravaging 

the nation and killing our kids‟), http://www.clinical-depression.co.uk/ Depression_ 

Information/ teen. htm („the fastest rate of increase in depression is among young people‟), 
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and http://news.bbc.co.uk/1/hi/health/3532572.stm („Teen depression on the increase‟)] e 

nacionais (www.sosdepressao.com.br/; www.mentalhelp.com/depressao.htm).  

Esta concepção acerca da depressão tem sido instigada por quatro conjuntos de 

evidências empíricas. Primeiro, existem evidências do crescimento do número de prescrições 

de antidepressivos entre crianças e adolescentes (Zito, Safer, Dos Reis, Gardner, Magder & 

Soeken, 2003). Segundo, houve um crescimento de jovens suicidas nos Estados Unidos entre 

1950 e 1990 (http://www.cdc.gov/nchs/ data/hus/ hus04trend. pdf#topic). Terceiro, um estudo 

de corte em idades de 15-16 iniciado em 1974 e reaplicado em participantes de mesma faixa 

etária nos anos de 1986 e 1999, encontrou um aumento de „problemas emocionais‟ (ansiedade 

e depressão) em cada aplicação (Collishaw, Maughan, Goodman, & cols, 2004). Quarto, 

muitos estudos epidemiológicos com adultos tem apontado um aumento nas taxas de 

crescimento da sintomatologia (Kessler e cols., 2001). Outros, no entanto, não encontraram 

esses resultados (Murphy, Laird, Monson, Sobol, & Leighton, 2000), ou argumentam que 

qualquer efeito desse tipo deve ser explicado com mais parcimônia enquanto artefato 

metodológico (Patten, 2003; Paykel, 2000).  

 

2.3.1. Sintomatologia e índices epidemiológicos da depressão infantil 

Pesquisas apontam para relevante disparidade nas taxas de incidência de sintomas 

depressivos em crianças brasileiras e de outros países (Bahls, 2002). No Brasil, os índices 

sugerem que algumas localidades a ocorrência é maior, acredita-se que isso seja uma função 

das diferenças socioeconômicas e características locais ou regionais. Altos índices têm sido 

constatados na Paraíba e em Recife-PE. Bandim, Sougey & Carvalho (1995) encontraram 

12,5% de crianças com depressão maior no Recife. Coutinho (2001; 2005) também encontrou 
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revelaram índices significativos, cerca de 10% de sintomas depressivos em crianças da 

Paraíba. 

Curatolo (2001) constatou 21% de crianças com sintomatologia depressiva na cidade 

de São Paulo. A incidência de escolares com sintomas depressivos foi observada em outras 

cidades brasileiras. Soares (2003) observou que 2,3% dos alunos da 4ª série do Sul do país 

apresentavam sintomas de depressão. Na cidade de Campinas, interior de São Paulo, foi 

encontrada uma incidência de 3,5% de crianças com sintomas de depressão (Cruvinel, 2003; 

Cruvinel & Boruchovitch, 2004). Baptista e Golfeto (2000) revelaram uma taxa ainda menor 

de sintomas depressivos em crianças de 7 a 14 anos na cidade de Ribeirão Preto (1,48%), 

enquanto Hallak (2001) verificou que 6% dos participantes de seu estudo, também de 

Ribeirão Preto, apresentaram sintomas de depressão.  

Segundo Poznanski e Mokros (1994), são diversos, e por vezes ainda ocultos, os 

fatores que contribuem para essa variabilidade. De acordo com os autores, é necessário 

considerar as diferenças na população estudada (normal x clínica), os diferentes instrumentos 

e métodos de avaliação (entrevista clínica x questionários ou inventários de autoavaliação), a 

variabilidade do construto de depressão (sintoma x síndrome) e métodos para definir a 

evidência de depressão (critérios de diagnóstico e ponto de corte). Baptista e Golfeto (2000) 

acentuam ainda que, além desses fatores, as diferenças regionais, econômicas e culturais na 

população brasileira podem contribuir para a diversidade dos resultados encontrados. 

É importante destacar que a variabilidade nos índices de prevalência também pode 

decorrer de uma dificuldade relacionada aos critérios de diagnóstico empregados no estudo. 

Atualmente existe muita controvérsia quanto ao diagnóstico da depressão na infância. Por 

exemplo, Cruvel e Burochovitch (2004) afirmam que a depressão em crianças se apresenta de 
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uma forma diferente da depressão no adulto, de forma que rejeitam a ideia de que a depressão 

infantil seja diagnosticada pelos mesmos critérios utilizados para o adulto. De acordo com o 

DSM-IV (APA, 2002), os sintomas de um quadro de depressão maior são: humor deprimido 

na maior parte do dia: falta de interesse nas atividades diárias, alteração de sono e apetite, 

falta de energia, alteração na atividade motora, sentimento de inutilidade, dificuldade para se 

concentrar, pensamentos ou tentativas de suicídio. Para o diagnóstico de um episódio 

depressivo maior é necessário que o indivíduo apresente pelo menos cinco dos sintomas 

citados, em um período de pelo menos duas semanas, sendo que um dos sintomas deve ser o 

humor deprimido ou falta de interesse.  

 Conforme o DSM, não há diferença entre a depressão no adulto e na criança, embora 

o profissional devesse levar em conta algumas variações, devidas à idade e fases de 

desenvolvimento em que a pessoa se encontra. A CID-10 (1993; 1995) apesar de também 

lidar de forma idêntica com todos os grupos etários, faz a seguinte especificação: 

“apresentações atípicas são particularmente comuns no episódio depressivo na adolescência”, 

mais não fornece maiores esclarecimentos.  

Em recente revisão (2002) sobre a epidemiologia dos transtornos depressivos, Bahls 

encontrou o resultado da prevalência-ano para a depressão maior em crianças de 0,3% a 3,0%, 

e de 3,3% a 12,4% em adolescentes. Essas pesquisas revelam que a depressão maior nessas 

fases da vida apresenta natureza duradoura e inalterável, afetando inúmeras esferas da vida 

mental e consequentemente, danos psicossociais bastante significativos. A grande maioria dos 

estudiosos dos transtornos depressivos de crianças e adolescentes afirmam que a 

sintomatologia varia com a idade, e acentuam a importância do processo de maturação nas 

diferentes fases do desenvolvimento na tipologia sintomatológica e nos comportamentos 
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depressivos, existindo uma caracterização predominante em cada faixa etária (Versiani, Reis 

& Figueira, 2000).  

Cruvinel (2003) afirma que 70% dos casos de depressão maior em crianças pré-

escolares (até 6 ou 7 anos de idade) ocorrem queixas físicas, sendo estas seguidas por 

ansiedade, fobia, agitação psicomotora ou hiperatividade, irritabilidade, diminuição do apetite 

com dificuldade em atingir o peso adequado, e alterações no sono. Alguns estudos ainda 

apontam, com uma menor frequência, a ocorrência de enurese e ecoprese, fisionomia triste, 

comunicação deficiente, choro frequente e comportamentos destrutivos.  

É perceptível a diminuição ou desaparecimento do prazer de brincar ou ir para a escola 

e as aquisições de habilidades sociais, próprias da idade, não ocorrem naturalmente (Versiani 

e cols.., 2000). Apesar da grande maioria dos estudos afirmarem que neste período não 

ocorrem ideação ou tentativas de suicídio, Cruvinel (2003) e Cruvinel e Boruchovitch (2004) 

assinalam que o comportamento autodestrutivo configura-se como protótipo suicida em 

crianças que ainda não verbalizam as emoções. Contudo, a ideação suicida nessa faixa etária é 

considerada uma ocorrência rara, podendo ocorrer apenas em casos. No que tange ao familiar, 

estudos norte-americanos realizados em crianças pré-escolares com depressão encontraram 

frequentemente pais também com depressão e/ou envolvidos em graves problemas sociais 

(Versiani e cols., 2000).  

Em crianças em idade escolar (idade entre seis/sete até doze anos de idade), o humor 

depressivo já pode ser verbalizado e o é normalmente relatado como tristeza, irritabilidade ou 

tédio. Apresentam aparência triste, choro fácil, apatia, fadiga, isolamento, declínio ou 

desempenho escolar baixo, podendo chegar à recusa escolar, ansiedade de separação, fobia e 

desejo de morrer. Também podem relatar concentração fraca, queixas somáticas, perda de 
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peso, insônia e sintomas psicóticos (alucinações auditivas depreciativas e, menos 

frequentemente, delírios de culpa e pecado). O declínio no desempenho escolar pode ser uma 

consequência direta da dificuldade de concentração e da falta de interesse, próprias do quadro 

depressivo (Cruvinel, 2003). 

A Tabela 1, abaixo, (Bahls, 2002) aponta sintomas característicos de depressão em 

crianças de idade escolar. Contudo, distúrbios comportamentais como impulsividade, furtos 

repetidos, agressividade, mentiras, são descritos como comuns, assim como o declínio ou 

fracasso escolar, uma vez que a criança torna-se desadaptada ao seu ambiente. 

 

Tabela 1.  Sintomas característicos de depressão em crianças de idade escolar 

1. Tristeza, irritabilidade e/ou tédio 

2. Falta de habilidade em se divertir 

3. Aparência triste 

4. Choro fácil 

5. Fadiga 

6. Isolamento com fraco relacionamento com seus pares 

7. Baixa autoestima  

8. Declínio ou desempenho escolar fraco 

9. Ansiedade de separação 

10. Fobias 

11. Desejo ou fantasias de morte  

Bahls, S.C., 2002 

 

Del Barrio, Moreno-Rosset, López-Martínez & Olmedo (1997), revisando os trabalhos 

publicados sobre a sintomatologia depressiva na infância entre os anos de 1945 e 1987, 

construíram um robusto panorama sintomatológico considerando os diversos fatores 

implicados (emocionais, motivacionais, sociais e psicossomáticos). Os aspectos principais 

estão dispostos na Tabela 2. Ao organizar as diversas áreas afetadas esta tabela permite que se 

reconheçam elementos próprios da depressão infantil.  
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Tabela 2. Sintomas da depressão infantil de acordo com os fatores implicados 

Emocional Motor Cognitivo Social Comportamento Psicossomático 

Tristeza 

Perda de 

prazer 

Ausência de 

interesse  

Mudanças 

bruscas de 

humor 

Falta de senso 

de humor 

Desesperança 

Irritabilidade 

Choro 

excessivo 

Desinteresse 

pelo ambiente 

 

Inexpressividade 

Hipoatividade/ 

Letargia 

Hiperatividade 

Falta de 

concentração 

Perda da 

memória 

Pessimismo 

Desesperança 

Indecisão 

Sentimentos de 

culpa 

Ideação suicida  

Pensamentos 

mórbidos 

Queda no 

rendimento 

escolar 

Isolamento 

Retraimento 

Habilidades 

sociais 

diminuídas 

Queixas 

Brigas 

Desobediência 

Bravatas 

Indisciplina 

Delinquência 

Drogadição  

Piromania 

 

 

Enurese 

Perda de 

energia 

Sensação de 

fadiga 

Perda de peso 

Dores múltiplas 

Pesadelos 

Distúrbios do 

sono 

Distúrbios do 

apetite 

 

Nota. Tabela adaptada por Del Barrio (1997, pp. 16-17) 

 

No entanto, classificações desse tipo não oferecem uma diferenciação acerca das 

especificidades de cada grupo de idade. Procurando diminuir essa ruptura, Méndez, Arizaga, 

Reinos e Rivero (1998) apresentam relevantes contribuições ao reunir áreas e sintomas da 

depressão em três grupos etários (3 a 5 anos, 6 a 12 anos e 13 a 18 anos), conforme disposto 

na Tabela 3. 
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Tabela 3. Sintomatologia depressiva de acordo com a faixa etária 

 

ÁREAS 

 

3 A 5 ANOS 

 

6 A 12 ANOS 

 

13 A 18 ANOS 

 

ESTADO DE 

ÂNIMO 

Irritabilidade 

Tristeza 

Variabilidade 

Tristeza Tristeza 

Variabilidade 

Irritabilidade 

 

INTERESSES 

Diminuição das brincadeiras 

com os amigos 

Aborrecimento Apatia 

Desinteresse 

 

ALIMENTAÇÃO 

Problemas com comidas 

Perda do apetite 

Não ganha peso 

Perda de peso 

 Perda de apetite 

Ganho lento de peso 

Perda de peso 

Comer em excesso 

Obesidade 

 

SONO 

Pesadelos 

Terrores noturnos 

Resistência a ir pra cama 

Insônia intermediária 

 Insônia 

Hipersônia 

 

 

MOTRICIDADE 

Redução da atividade física: 

correr, subir, andar de bicicleta 

Hipomobilidade 

Agitação 

 

 

AUTOESTIMA, 

PREOCUPAÇÕES E 

SENTIMENTOS 

Baixa autoestima 

Preocupação com castigo 

Preocupação com o fracasso 

Baixa autoestima 

Autodesprezo 

Autoagressividade 

Autocriticismo 

 

 

ENERGIA 

  Cansaço 

Fadiga 

Falta de energia 

 

DÉFICITS 

COGNITIVOS 

 Problemas para fixar a 

atenção 

Redução do 

pensamento abstrato 

IDEAÇÃO SUICIDA Autoagressões 

Maior risco de lesões 

Ideação suicida Ideação suicida 

Tentativas 

Nota. Tabela adaptada de Mendes e cols. (1998, pp. 42-43). 

 

Em pesquisa sobre rendimento escolar em crianças de nove a dez anos com sintomas 

depressivos, de uma escola particular na cidade do Recife-PE, Bandim, Roazzi, & Doménech 

(1998) obtiveram como resultado um dano significativo desta sintomatologia sobre o 

desempenho escolar em todas as disciplinas, particularmente em Português e Ciências, 

quando comparados com crianças sem a sintomatologia depressiva. 

Coutinho (2005) constatou que crianças com sintomatologia depressiva tendem a 

localizar a sintomatologia na esfera do isolamento e ausência de interação social. Concluei 
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que a escola seja um lugar privilegiado para se observar essa problemática, destacando a 

grande importância do psicólogo escolar e da elaboração de práticas curriculares na prevenção 

de futuros casos de depressão. 

Diante dessa polissemia de constatações, faz-se necessária uma pormenorização dos 

instrumentos atrelados à mensuração da depressão infantil e é deste assunto que se tratará a 

seguir. 

 

2.3.2.     Mensuração da depressão infantil 

O diagnóstico de depressão infantil ainda persiste em um das maiores limitações nos 

estudos sobre a prevalência da sintomatologia. De acordo com Boruchovitch e cols. (2006), os 

instrumentos de diagnósticos validados e adaptados para a população brasileira ainda sofrem 

discrepâncias em suas interpretações (ponto de corte, abordagem teórica da depressão, etc.), 

tornando a investigação desses distúrbios ainda mais difícil e complexa. Nesses últimos vinte 

anos surgiram técnicas de observação, escalas e inventários de autoavaliação, entrevistas 

estruturadas e semiestruturadas que têm sido amplamente utilizados por pesquisadores para 

aferir a prevalência de sintomas depressivos em crianças e adolescentes (Costello, Erkanli e 

Angold, 2006). Tais aferições podem ser autorrelatadas, ou seja, podem ser realizadas pela 

própria criança, ou indiretamente reportadas através da sua família, professores ou com seus 

amigos. A observação sistemática também constitui uma forma de investigação dessa 

sintomatologia (Calil & Pires, 2000). 

Serão apresentadas sucintamente as principais entrevistas e escalas utilizadas na 

avaliação da sintomatologia depressiva em crianças e adolescentes. A Child Assessment 

Schedule (CAS) é uma entrevista semiestruturada, desenvolvida por Hodges (1994). Existem 
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três versões dessa entrevista, uma direcionada para crianças de 5 a 7 anos, uma para crianças 

de 7 a 12 anos e uma usada para adolescentes. Existe ainda uma versão paralela para os pais. 

Para sua utilização, faz-se necessário treinamento prévio do entrevistador para a 

administração correta da mesma (Hodges, 1994). A Interview Schedule for Children (ISC) e a 

Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia (K-SADS) também são entrevistas 

semiestruturadas. A primeira foi desenvolvida por Kovacs (1992) e dispõe de um número 

reduzido de pesquisas; já a KSADS foi construída por Puig Antich e Chambers em 1978 

(Reynolds, 1994), podendo ser empregada para crianças entre 6 e 17 anos de idade. Deve ser 

aplicada por um entrevistador experiente, normalmente os pais da criança são entrevistados 

em primeiro lugar. O entrevistador leva aproximadamente uma hora com cada um dos 

informantes. Duarte e Bordin (2000) citam que já existe uma versão brasileira da K-SADS. 

As entrevistas semiestruturadas servem apenas como um roteiro para o entrevistador e se 

caracterizam pela flexibilidade quanto ao número de perguntas e à forma como as questões 

são formuladas, o que, sem dúvida, conduz à subjetividade no diagnóstico. Devido a essas 

características, os autores (Hodges, 1994) sugerem que sua aplicação deva ser concretizada 

por profissionais com aprofundada formação clínica. 

Diagnostic Interview for Children and Adolescents (DICA) é uma entrevista altamente 

estruturada desenvolvida pelos autores Herjanic, Herjanic, Brown e Wheatt em 1975 

(Reynolds, 1994). É direcionada para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos e também possui 

uma versão (DICA-P) para os pais (Hodges, 1994). Assim como a DICA, a Diagnostic 

Interview Schedule for Children (DISC) também é uma entrevista altamente estruturada, 

utilizada para crianças entre 6 e 17 anos. Foi desenvolvida por Costello, Edelbrock, Dulcan, 

Kalas e Klaric em 1984 (Hodges, 1994). A DISC-P é uma versão paralela desenvolvida para 

os pais. A versão para crianças é formada por 264 itens e normalmente são necessários 40-60 
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minutos para ser completada. Foi realizada de acordo com os critérios do DSM III e os 

autores sugerem treinamento prévio do entrevistador (Calil & Pires, 2000; Hodges, 1994). 

As avaliações objetivas, como questionários, escalas de autoavaliação e inventários 

são instrumentos mais aplicados no contexto científico e são os preferidos em relação às 

entrevistas clínicas (Calil & Pires, 2000; Gouveia, Barbosa, Almeida e cols., 1995), uma vez 

que são métodos que diminuem a subjetividade, reduzindo a inferência e o efeito da opinião 

pessoal do pesquisador ou clínico. Questões como o tempo de aplicação e custo também 

propiciam a hegemonia desses instrumentos de avaliação objetiva da depressão. 

Simões (1999) coloca que a depressão consiste em um problema de “expressão 

internalizante”, já que grande parte dos sintomas apresentados por alguém deprimido são 

sintomas internos, como tristeza, baixa autoestima, falta de valor e desesperança, sendo 

muitas vezes de difícil observação por outras pessoas. Por ser a depressão um problema 

internalizante, seu principal impacto ocorre na própria criança e não nas pessoas que 

convivem com ela, o que, por sua vez, dificulta o reconhecimento e tratamento da 

problemática (Calil & Pires, 2000). 

Segundo Simões (1999), os inventários e escalas de autoavaliação são instrumentos 

essenciais na avaliação de problemas internalizantes, no entanto, ressalta que os inventários 

não substituem as entrevistas como método de diagnóstico da depressão. Existem numerosos 

instrumentos dessa espécie e alguns serão abordados, brevemente, a seguir. 

A Children‟s Depression Scale (CDS) é uma escala de autoavaliação muito utilizada 

para discriminar crianças com ou sem depressão, com idade entre 6 e 16 anos. Foi 

desenvolvida por Lang e Tisher em 1978. É composta por 66 itens distribuídos em cinco 
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subescalas que avaliam resposta afetiva, problemas sociais, autoestima, preocupação e culpa. 

Dispõe também de uma versão para pais CDS-A (Simões, 1999; Reynolds, 1994). 

A Depression Self-Rating Scale (DSRS), desenvolvida por Birleson em 1981, consiste 

em um questionário de autoavaliação de 18 itens, que examina aspectos cognitivos, 

comportamentais e afetivos da depressão. Pode ser empregada em crianças entre 7 e 13 anos 

de idade (Calil & Pires, 2000; Simões, 1999; Reynolds, 1994; Fonseca e cols., 2002). 

A Reynolds Child Depression Scale (RCDS) é também uma medida de autoavaliação 

para crianças de 8 a 13 anos de idade. É formada por 30 itens, respondidos em uma escala de 

quatro pontos (“quase nunca”, “algumas vezes”, “muitas vezes”, “sempre”). Existe uma 

versão para adolescentes (RADS), também com 30 itens que avaliam a gravidade da 

sintomatologia depressiva quanto aos aspectos cognitivos, somáticos, psicomotores e 

interpessoais (Reynolds, 1994). 

O Children‟s Depression Inventory – CDI (Kovacs, 1992) – foi o primeiro 

instrumento realizado para estudar os sintomas depressivos. O CDI foi elaborado por Kovacs 

em 1983 e surgiu de uma adaptação do BDI – Beck Depression Inventory. O CDI é uma 

escala de autoavaliação destinada a identificar os sintomas de depressão em pessoas de 7 a 17 

anos e tem sido largamente usado em estudos epidemiológicos internacionais e brasileiros. 

Fristad, Emery e Beck (1997) investigaram o uso do CDI mediante a análise de artigos por 

um período de dois anos. Dos artigos avaliados, 65% utilizaram o CDI ou inventário de 

autoavaliação. Alguns estudiosos, como Fristad e cols.. (1997), recomendam o uso cuidadoso 

do CDI, principalmente no que se refere a administração e interpretação dos resultados. 

Afirmam que o inventário serve para identificar sintomas depressivos e não é um instrumento 

de diagnóstico clínico. Daí a preocupação, no presente estudo, em falar de sintomas 
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depressivos e não de depressão ou transtorno depressivo, já que para esse último, o 

diagnóstico deve ser mais detalhado e realizado mediante uma associação de instrumentos. 

Além das escalas de autoavaliação, são empregados também na identificação dos 

sintomas de depressão infantil instrumentos aplicados por observadores, ou seja, são métodos 

de avaliação normalmente respondidos pelos pais, professores e profissionais que se 

relacionam com a criança em questão. Um exemplo consiste na Escala de Sintomatologia 

Depressiva para Professores – ESDM-P – elaborada por Domenéch e Polaino-Lorente em 

1990 (Calil & Pires, 2000; Barbosa e Gaião, 2001). Essa escala permite a identificação de 

sintomas de depressão mediante informação de professores e uma versão adaptada já tem sido 

utilizada em alguns estudos brasileiros (Barbosa e Gaião, 2001). 

Dessa forma, conclui-se que são muitos os tipos de instrumentos utilizados na 

avaliação e diagnóstico da depressão infantil. Segundo Calil & Pires (2000), ainda não existe 

um único instrumento para avaliar todos os aspectos da depressão e as medidas existentes 

certamente apresentam suas limitações e vantagens. Os autores sugerem que os instrumentos 

já existentes sejam empregados repetidas vezes e em diversos estudos, em vez de serem 

criadas novas medidas de avaliação. 

  

2.3.3. Sintomas de depressão e estratégias de aprendizagem 

Além de interferir no rendimento escolar, algumas pesquisas têm mostrado que a 

sintomatologia depressiva também afeta os hábitos de estudos dos alunos (Cruvinel & 

Burichovitch, 2004).  
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Pesquisas têm mostrado que as estratégias de aprendizagem, apesar de serem 

extremamente importantes para a aprendizagem, não são suficientes para o sucesso 

acadêmico, já que diversos fatores psicológicos e motivacionais, como atribuições de 

causalidade para sucesso e fracasso escolar, autoconceito, crenças de autoeficácia, motivação, 

ansiedade, entre outros, são fatores determinantes no uso efetivo dessas estratégias (Bahls, 

2002; Cruvinel, 2003; Cruvinel e Burochovitch, 2004).  

A esfera psicológica tem mostrado tão importante que, nas intervenções envolvendo 

estratégias de aprendizagem, acaba recebendo uma atenção especial. Tem sido recomendado 

que o ensino de estratégias cognitivas e metacognitivas sejam dados em conjunto com o 

ensino de estratégias afetivas, promovendo a motivação do aluno, bem como a modificação 

de variáveis psicológicas e motivacionais que são incompatíveis com o uso eficiente destas 

estratégias (Costa e Boruchovitch, 2000a; Costa, 2000; Cruvinel e Burichovitch, 2004). 

Os estudos que visam à relação entre sintomas depressivos e o uso de estratégias de 

aprendizagem são escassos, portanto, pouco se conhece sobre como os sintomas depressivos 

interferem no uso das estratégias cognitivas e metacognitivas. Contudo, algumas 

investigações têm sido realizadas acerca da habilidade de memória nas crianças com 

depressão, procurando verificar até que ponto a presença de sintomatologia depressiva 

interfere nessa função cognitiva (Palladino, Poli, Masi & Marcheschi, 2000).  

Outras pesquisas (Pérez & Urquijo, 2001; Cruvinel e Boruchovitch, 2004), 

apresentaram resultados semelhantes. Apesar de diferenças metodológicas, os autores 

encontraram que a dificuldade de memória está intimamente ligada à intensidade da 

depressão, ou seja, o prejuízo da memória varia de acordo com a gravidade da depressão. No 

que tange às estratégias de aprendizagem mais especificamente, o estudo de Palladino e cols. 
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(2000) revelou uma forte correlação entre os componentes metacognitivos (estratégias, 

monitoramento e atribuições) e componentes afetivo-motivacionais, entre eles a depressão. 

É de grande importância identificar as estratégias de aprendizagem dos alunos, bem 

como perceber até que ponto os fatores emocionais, mais especificamente a depressão, podem 

interferir no uso dessas estratégias, pois, como descrevem Costa e Boruchovitch (2000a), 

variáveis afetivas podem ser modificadas mediante a ação de programas de intervenção em 

estratégias de aprendizagem, de forma a favorecer o aproveitamento escolar do estudante. 

Esses autores apontam ainda para a necessidade de um aumento no número de pesquisas 

brasileiras acerca das estratégias de aprendizagem e variáveis que interferem no seu uso.  

De maneira geral, atualmente, as pesquisas sugerem que existe relação entre as 

variáveis psicológicas e as estratégias de aprendizagem, mas ainda se tem pouca informação 

sobre a interferência dos sintomas depressivos no repertório e na utilização dessas estratégias. 
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PARTE II 

PROPRIEDADES E RESULTADOS DO ESTUDO 
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CAPÍTULO 3. METOLOGIA 
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3.1. Tipo de Pesquisa 

Este estudo, por (i) inferir acerca da população infantil em grandes cidades do 

Nordeste brasileiro, (ii) considerar os índices epidemiológicos da sintomatologia, bem como 

(ii) o uso e repertório de estratégias de aprendizagem, adotou uma metodologia que apresenta 

conivência com o objeto estudado, capacidade de aglutinar a amostra e plausibilidade 

financeira. Assim, considera uma metodologia quantitativa e não experimental; amostragem 

não-probabilísta por conveniência, caracterizando uma pesquisa de levantamento.     

    

3.2. Amostra 

Participaram desta pesquisa crianças de escolas públicas e privadas, matriculadas no 

ensino fundamental de duas capitais nordestinas: João Pessoa (Paraíba) e Natal (Rio Grande 

do Norte). A escolha dessas capitais seu deu por ordens funcionais e teóricas.  Estas cidades 

constituem alvo de estudos significativos a respeito da sintomatologia depressiva em crianças 

e adolescentes, acrescentando ainda a possibilidade de que variáveis socioeconômicas têm um 

papel preponderante na vivência das experiências depressivas (Coutinho, 2001; 2005), 

representando, de acordo com a literatura cientifica subjacente, um campo adequado para os 

estudos acerca das manifestações da depressão infantil. Uma questão funcional engloba todos 

estas capitais região do Nordeste, diz respeito à inserção deste estudo no projeto de pesquisa 

desenvolvido pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Aspectos Psicossociais de Prevenção 

e Promoção da Saúde Coletiva, coordenado pela professora Maria da Penha de Lima 

Coutinho, ficando o mestrando responsável pela população infantil destas cidades. 
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Foram definidos como critérios para inclusão na amostra: (1) estar regularmente 

matriculado no ensino fundamental em escolas destas cidades; (2) participação voluntária no 

estudo (3) e ter idade entre dez e doze anos de idade. 

 Para exclusão foram delineados os seguintes critérios: (1) incapacidade para ler e 

entender os instrumentos, (2) preencher o instrumento de forma diferente da solicitada, (3) 

idade não informada e (4) deixar de responder mais de dois itens do Inventário de Depressão 

Infantil ou da Escala de Estratégias de Aprendizagem. Em cada capital, a seleção das escolas 

e das salas foi realizada por conveniência, ou seja, intencional e não probabilística. Foram 

inseridas no estudo aquelas que apresentaram disponibilidade em participar da pesquisa, foi 

enfatizado para todos os coordenadores e dirigentes das escolas a importância de que as 

turmas estudadas não apresentassem vises quanto à prevalência da depressão (turmas 

especiais). 

Obtiveram-se, inicialmente, dados referentes a 528 participantes em todas as capitais. 

Contudo, de acordo com os critérios de exclusão/inclusão, restaram 483 participantes. Na 

Tabela 4 são descritas as amostras correspondentes à cidade, tipo de escola e ano de 

escolaridade. 

Tabela 4. Delineamento amostral em cada cidade da pesquisa 

CIDADE E TIPO DE ESCOLA GRAU DE ESCOLARIDADE  

 

Total 

Ensino Fundamental 

4º 5º 6º 7º 8º 9º 

João Pessoa Privada 6 39 17 12 3 2  79 

Pública 10 68 53 59 8 3  201 

Natal Privada 4 54 12 7 2 4  83 

Pública 11 59 34 10 4 2  120 

Total 31 220 116 88 17 11  483 
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3.3. Local de Estudo 

A pesquisa foi desenvolvida em escolas públicas e privadas de ensino fundamental das 

cidades de João Pessoa-PB e Natal-RN. Vale ressaltar que esta pesquisa constitui apenas uma 

faceta de grande projeto intitulado “Depressão no contexto escolar da região Nordeste: 

uma abordagem psicossociológica”, que envolve as principais cidades nordestinas.  

 

3.4. Instrumentos 

Os instrumentos foram devidamente estruturados para a população infantil. Composto 

por um questionário sócio-demográfico, pelo Inventário de Depressão Infantil (CDI-bref) e 

pela Escala de Estratégias de Aprendizagem. 

 Descrição dos instrumentos  

Inventário de Depressão Infantil (CDI-breve) 

Este instrumento (ver Anexo 1) foi adaptado para a população infanto-juvenil por 

Kovacs (1983) e normatizado para a população da cidade de João Pessoa por Gouveia, 

Barbosa, Almeida e Gaião (1995), em um estudo com uma amostra de 305 escolares de 8 a 15 

anos, de ambos os sexos, provenientes de escolas públicas e privadas.  

Consiste em uma escala de autoavaliação destinada a identificar os sintomas de 

depressão em pessoas de 7 a 17 anos. Neste trabalho, optou-se por utilizar o CDI no 

rastreamento dos sintomas depressivos, tendo-se em vista sua ampla utilização nos estudos 

epidemiológicos, bem como as vantagens de ser um instrumento econômico, de fácil 
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aplicação e fácil correção e por ser um instrumento já validado para a população brasileira 

(Golfeto, Veiga, Souza & Barbeira, 2002; Coutinho, 2001, 2005).  

A hipótese da escala é de que a depressão infantil pode ser descrita pelos mesmos 

sintomas da depressão do adulto: tristeza ou comportamento depressivo, sentimento de culpa, 

anedonia, baixa autoestima, problemas do sono e apetite, fadiga excessiva, déficit psicomotor, 

comportamento antissocial e ideias suicidas. Muitos estudos levados a efeito na América do 

Norte e na Europa investigaram as características psicométricas da escala e corroboraram a 

sua fidedignidade e validade (Frigerio, Presenti, Molteni, Snider & Battaglia, 2001). 

 É constituído por 20 itens que avaliam sintomas afetivos, cognitivos e 

comportamentais da depressão. O participante possui três alternativas de resposta para cada 

item e a correção varia de uma escala de 0 (ausência de sintoma) a 2 pontos (sintoma grave). 

O participante é orientado a selecionar o item que melhor descreve seus sentimentos durante 

as duas últimas semanas. Neste estudo optou-se pela retirada do item 09 referente à intenção 

de suicídio, onde achou-se inadequado para esta população.  

A escala na íntegra está disposta no Anexo 1. 

Escala de Estratégias de Aprendizagem 

Foi utilizada a Escala de Estratégia de Aprendizagem (ver Anexo 2), desenvolvida por 

Boruchovitch e cols (2006), com a finalidade de avaliar o repertório de estratégias de 

aprendizagem cognitivas e metacognitivas de alunos do ensino fundamental. A escala é 

composta por 40 itens fechados, em forma de escala likert, e uma questão aberta, com 

objetivo de investigar o uso de estratégias não mencionadas nas questões fechadas. 
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Assim sendo, os itens 1, 2, 5, 7, 12, 13, 15, 16, 33 e 36 englobavam as principais 

estratégias cognitivas de aprendizagem (ensaio, elaboração e organização). Já os demais itens 

referiam-se a estratégias metacognitivas como planejamento, monitoramento, controle e 

regulação da aprendizagem (ver Anexo 3). 

Para a resposta “sempre” atribuiu-se 3 pontos, para “algumas vezes” 2 pontos e para 

“nunca”1 ponto, com exceção das questões 28, 30, 31, 32, 35, 37, 38, 39 e 40, cuja pontuação 

na hora da análise teve seu valor invertido. O valor máximo de pontos obtidos na escala e de 

120 pontos e o valor mínimo e de 40 pontos. 

Questionário sócio-demográfico 

Esse instrumento (Anexo 4) tem o objetivo de reconhecer o perfil sócio-demográfico 

dos participantes. Sondava aspectos acerca de questões relativas ao sexo, idade, escolaridade e 

histórico de reprovação. 

 

3.5. Procedimento para Coleta de Dados 

A escola era informada acerca da justificativa, dos objetivos e dos procedimentos 

utilizados para a coleta de dados durante o estudo, bem como o motivo que deliberou o estudo 

do problema. Obtido o consentimento da instituição, esta era solicitada a assinar o termo 

autorização. Os alunos forma informados do caráter voluntário da participação, deixando à 

disposição a equipe encarregada por aquela instituição no esclarecimento das possíveis 

dúvidas que viessem a aparecer durante o processo. 
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As crianças que aceitaram livremente participar da pesquisa foram convidadas para 

entrevista. Neste momento estas receberam orientações sobre o caráter da pesquisa, bem 

como o estabelecimento de um rapport, assegurando o caráter confidencial do estudo e 

também foi informado que suas respostas não influenciariam de forma alguma em suas notas 

ou desempenho na escola. 

A aplicação dos instrumentos foi realizada no próprio ambiente escolar, nas salas de 

aula, com iluminação e material adequados, cedida pela escola. Em um primeiro momento, 

foram coletados dados referentes à identificação dos sujeitos. O primeiro questionário 

aplicado foi a Escala de Estratégias de Aprendizagem para avaliar  a frequência das 

estratégias. Em seguida, foi aplicado o Inventário de Depressão Infantil –CDI- bref, com o 

objetivo de identificar sintomas de depressão. Os dois instrumentos foram aplicados em 

grupos de, no máximo, vinte crianças. Tanto as questões da Escala de Estratégias quanto as 

alternativas do CDI foram apresentadas oralmente por aplicadores qualificados, de forma a 

padronizar a aplicação, reduzindo o risco da influência de variáveis interferentes. As 

instruções e as questões dos dois instrumentos foram ouvidas pelos sujeitos. As crianças 

foram orientadas sobre como preencher as escalas e, caso tivessem dúvidas, que levantassem 

a mão para que as mesmas fossem esclarecidas. 

A entrevista teve duração de aproximadamente 25 ou 30 minutos, variando em função 

das séries e idades dos sujeitos. Aqueles que frequentavam as séries iniciais, como o 5º ano, 

precisaram de um período maior no preenchimento das escalas. 
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3.6. Procedimento para Contato com a Escola 

A disponibilidade das escolas caracterizou a seleção dessas para participar do estudo.  

O procedimento padrão foi estabelecer, inicialmente, o contato prévio com a direção da 

escola, onde se agendava uma entrevista com o orientador e/ou coordenador pedagógico. 

Neste momento, munidos de uma carta de apresentação, expúnhamos os objetivos, os 

procedimentos de coleta e os instrumentos utilizados (ver Anexo 5).    

A diretoria e os professores foram informados quanto ao caráter confidencial da 

pesquisa e se enfatizou que o horário de coleta de dados seria definido pela própria escola, a 

fim de interferir o mínimo possível na rotina da mesma. Durante a entrevista com 

coordenação pedagógica ficou acertado a entrega de um relatório com os resultados referentes 

àquela instituição de ensino, oferecendo ainda a possibilidade de aplicação de medidas de 

redução de danos e riscos associados com distúrbios afetivos, que estivessem ao nosso 

alcance e encaminhamento psicoterápico para aquelas crianças com pontuação no CDI igual 

ou superior a dezessete. 

 

3.7. Aspectos Éticos 

Este estudo está diretamente atrelado ao projeto “Depressão no contexto escolar da 

região Nordeste: uma abordagem psicossociológica”, amparado nos princípios da Resolução 

196/96 do Ministério da Saúde, a qual dispõe acerca de pesquisas que envolvam seres 

humanos, e aprovado pelo comitê de bioética da Universidade Federal da Paraíba/CCS. 
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CAPÍTULO 4. DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS 
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Considerando os objetivos deste estudo, os resultados encontrados através do plano 

analítico assim disposto, inicialmente, se fez conveniente uma caracterização dos sujeitos, 

descrevendo-os quanto às variáveis sócio-demográficas implicadas neste estudo: sexo, idade, 

série, cidade e reprovação. Em seguida, estão expostos os dados referentes à incidência de 

sintomas depressivos na amostra estudada. E por último, uma descrição do repertório de 

estratégias de aprendizagem utilizado pela amostra, com e sem sintomas depressivos, assim 

como suas características sócio-demográficas. Os dados foram analisados quantitativamente, 

utilizando-se os procedimentos da estatística descritiva e inferencial. 

 

4.1. Descrição Amostral 

A Tabela 5, abaixo, descreve a amostra do estudo em relação às variáveis sócio 

demográficas como sexo, idade, série escolar, cidade e histórico de reprovação. 

Como disposto na Tabela 5, a idade das crianças variou de 10 e 12 anos, com uma 

média de idade de 10, 98 anos (dp = 0,726). Quanto ao sexo, 43,2% eram do sexo feminino e 

56,7% do sexo masculino. A grande porcentagem das crianças (45,5%) frequentava o 5º ano 

do ensino fundamental. Nessa amostra, 73,2% dos alunos declararam não ter sido reprovados 

em disciplina alguma. 

Cabe ressaltar que 58% das crianças eram advindas de escolas de João Pessoa 

(Paraíba) e 42% da cidade de Natal (Rio Grande do Norte). A maioria estava matriculada em 

escolas públicas (66,4%). 
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Tabela 5. Caracterização Sócio-Demográfica da Amostra 

VARIÁVEL N % 

SEXO 

Feminino 

Masculino 

 

209 

274 

 

43,2  

56,7 

IDADE 

10 

11 

12 

 

149 

233 

101 

 

30,8 

48,2 

21,0 

SÉRIE 

4º ano 

5º ano 

6º ano 

7º ano 

8º ano 

9º ano 

 

31 

220 

116 

88 

17 

11 

 

6,4 

45,5 

24,0 

18,2 

3,5 

2,2 

CIDADE 

João Pessoa-PB 

Natal-RN 

 

280 

203 

 

58,0 

42,0 

TIPO DE ESCOLA 

Pública 

Privada 

 

321 

162 

 

66,4 

33,5 

REPROVAÇÃO 

Sim 

Não 

 

129 

354 

 

26,7 

73,2 

TOTAL 483 100,0 

 

 

4.2. Sintomas Depressivos e Variáveis Demográficas 

Observada a consistência interna do Inventário de Depressão Infantil, ou seja, 

procurando a probabilidade do instrumento medir o construto a que se propõe (sintomas 

gerais de depressão infantil), esta se mostrou satisfatória (Alpha de Cronbach = 0.76). 

Utilizou-se neste estudo o escore 17 como ponto de corte, conforme descrito anteriormente no 

Capítulo 3. O número de sujeitos que ultrapassaram o ponto de corte no CDI pode ser visto na 

Tabela 6. 
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Tabela 6.    Porcentagem dos participantes Com e Sem Sintomatologia Depressiva 

 N % 

Sem Sintomatologia 

Com Sintomatologia 

431 

52 

89,2 

10,7 

Total                                      483                                          100 

 

 

A Tabela 6 apresenta o índice da sintomatologia na amostra estudada, aferido pelo 

Inventário de Depressão Infantil de acordo com o ponto de corte atribuído ao [(CDI-breve) 

≥17 pontos]. Obteve-se que 10,7% da amostra estudada apresentou igualdade ou 

superioridade a esse ponto de corte.  

A média da amostra na pontuação do CDI-breve foi de 6,92 pontos (dp = 5,464), com 

um desvio-padrão de 5 pontos. A pontuação mínima obtida no teste foi de 0 pontos (N=18, 

%=3,7) e o escore máximo foi de 34 pontos (N=3, %= 0,6).   

Buscando uma comparação, realizou-se uma descrição sócio-demográfica das crianças 

que ultrapassaram o ponto de corte no CDI-breve (Tabela 7). Configurou-se que dentre essas 

52 crianças, 55,7% era do sexo masculino. Possuíam em sua maioria 11 anos (42,3%), 45,7% 

destas residiam em João Pessoa (Paraíba) e cursavam em grande parte (42,3%) o 5º ano do 

ensino fundamental. 77,1% declaravam nunca terem sido reprovados em nenhuma matéria.      
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Tabela 7. Dados Sócio-demográficos dos participantes com sintomatologia depressiva (n=52) 

 VARIÁVEL N % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com Sintomatologia 

 

SEXO 

Masculino 

Feminino 

 

29 

23 

 

55,7 

44,2 

IDADE 

10 

11 

12 

 

17 

22 

13 

 

32,7 

42,3 

25,0 

CIDADE 

João Pessoa 

Natal 

 

16 

12 

 

45,7 

34,3 

ESCOLA 

Pública 

Privada 

 

31 

21 

 

59,6 

40,3 

REPROVAÇÃO 

Sim 

Não 

 

14 

38 

 

22,9 

77,1 

SÈRIE 

4º ano 

5º ano 

6º ano 

7º ano 

8º ano 

9º ano 

 

5 

22 

17 

5 

2 

1 

 

9,6 

42,3 

32,7 

9,6 

3,8 

1,9 

TOTAL                                                                  52 100 

 

 

 

Procurando características próprias à frequência das respostas da amostra total de 

participantes, optou-se por uma apresentação pormenorizada da frequência das respostas a 

cada item do Inventário de Depressão Infantil (Tabela 8). 
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 Tabela 8. Porcentagem de respostas da amostra total, por item do CDI- (n=483) 

                                                                                                                             Frequência % 

1 Eu fico triste de vez em quando.  

Eu fico triste muitas vezes. 

Eu estou sempre triste. 

416 

59 

8 

86,1 

12,2 

1,6 

2  Para mim tudo se resolverá bem. 

Eu não tenho certeza se as coisas darão certo para mim. 

Nada vai dar certo para mim 

218 

265 

0 

42,2 

57,8 

0 

3 Eu faço bem a maioria das coisas 

Eu faço errado a maioria das coisas 

Eu faço tudo errado 

403 

53 

27 

83,4 

10,9 

5,6 

4 Eu me divirto com muitas coisas 

Eu me divirto com algumas coisas 

Nada é divertido para mim. 

268 

206 

15 

55,4 

42,6 

3,1 

5 Eu sou mau (má) de vez em quando. 

Eu sou mau (má) com frequência. 

Eu sou sempre mau (má). 

413 

42 

28 

85,5 

8,7 

5.8 

6 De vez em quando eu penso que coisas ruins vão me acontecer. 

Eu temo que coisas ruins me aconteçam. 

Eu tenho certeza que coisas terríveis me acontecerão 

331 

124 

28 

68,5 

25,6 

5,8 

7 Eu gosto de mim mesmo. 

Eu não gosto muito de mim mesmo 

Eu me odeio 

422 

54 

7 

87,3 

11,1 

1,4 

8 Normalmente eu não me sinto culpado pelas coisas ruins que acontecem 

Muitas coisas ruins que acontecem são minha culpa. 

Tudo de mau que acontece é por minha culpa. 

321 

119 

16 

66,4 

24,6 

9,0 

9 Eu sinto vontade de chorar de vez em quando. 

Eu sinto vontade de chorar frequentemente. 

Eu sinto vontade de chorar diariamente 

314 

127 

42 

65,0 

26,2 

8,7 

10 Eu me sinto preocupado de vez em quando 

Eu me sinto preocupado frequentemente 

Eu me sinto sempre preocupado 

406 

42 

35 

84,0 

8,7 

7,2 

11 Eu gosto de estar com as pessoas 

Frequentemente eu não gosto de estar com as pessoas 

Eu não gosto de estar com as pessoas 

374 

79 

30 

77,4 

16,3 

6,2 

12 Eu tenho boa aparência 

Minha aparência tem alguns aspectos negativos 

Eu sou feio 

428 

29 

26 

88,6 

6,0 

5,3 

13 Eu durmo bem à noite 

Eu tenho dificuldade para dormir algumas noites 

Eu tenho sempre dificuldade para dormir à noite 

322 

135 

42 

66,6 

27,9 

8,7 

14 Eu me canso de vez em quando 

Eu me canso frequentemente 

Eu estou sempre cansado 

326 

144 

13 

67,5 

29,8 

2,7 

15 Eu não me sinto sozinho 

Eu me sinto sozinho muitas vezes 

Eu sempre me sinto sozinho 

375 

86 

22 

77,6 

17,8 

4,5 

16 Eu me divirto na escola frequentemente 

Eu me divirto na escola de vez em quando 

Eu nunca me divirto na escola 

362 

96 

25 

74,9 

19,8 

5,1 

17 Sou tão bom quanto outras crianças 

Se eu quiser posso ser tão bom quanto outras crianças 

Não posso ser tão bom quanto outras crianças 

263 

133 

87 

54,4 

27,5 

18,0 

18 Eu tenho certeza que sou amado por alguém 

Eu não tenho certeza se alguém me ama 

Ninguém gosta de mim 

258 

157 

68 

54,2 

32,5 

14,0 

19 Eu sempre faço o que me manda 

Eu não faço o que me manda com frequência 

Eu nunca faço o que me manda. 

397 

62 

24 

82,1 

12,8 

4,7 
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Observou-se que as assertivas dos itens 1 “Eu fico triste de vez em quando.” , 3 “Eu 

faço bem a maioria das coisas.”, 5 “Eu sou mau (má) de vez em quando.”, 7 “Eu gosto de 

mim mesmo.” , 10 “Eu me sinto preocupado de vez em quando” e 12 “Eu tenho boa 

aparência.” apresentaram frequência/porcentagem extremamente elevadas no valor nulo do 

item para a sintomatologia, superando 80% das respostas dadas pela amostra total de crianças 

Enquanto as respostas que obtiveram a maior frequência na pontuação máxima para o 

CDI referiam-se às assertivas dos itens 17 “Não posso ser tão bom quanto outras crianças”, 

18 “Ninguém gosta de mim” e 19 “Eu nunca faço o que me manda.”  

No que se refere aos participantes com sintomatologia (N=52), uma porcentagem 

elevada dos participantes respondeu aos itens 3 “Eu faço tudo errado”,  4 “Nada é divertido 

para mim.”, 6 “Eu tenho certeza que coisas terríveis me acontecerão.”, 10 “Eu me sinto 

sempre preocupado”, 11 “Eu não gosto de estar com as pessoas.”, 13 “Eu tenho sempre 

dificuldade para dormir à noite”, 17 “Não posso ser tão bom quanto outras crianças”e 18 

“Ninguém gosta de mim” com o valor máximo do inventário, ou seja, dois pontos (Tabela 9).  

Cabe ressaltar que estas crianças apresentaram as maiores frequências nas assertivas 

nulas do inventário nos itens 1 “Eu fico triste de vez em quando.”, 5 “Eu sou mau (má) de vez 

em quando.”,  7 “Eu gosto de mim mesmo.” e 12 “Eu tenho boa aparência.” 
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Tabela 9. Frequência e Porcentagem de respostas dos sujeitos que ultrapassaram o ponto de corte, por item no CDI – 

N =52.  

                                                                                                                              Frequência % 

1 Eu fico triste de vez em quando.  
Eu fico triste muitas vezes. 

Eu estou sempre triste. 

25 

22 

5 

48,0 

42,3 

9,6 

2  Para mim tudo se resolverá bem. 

Eu não tenho certeza se as coisas darão certo para mim. 

Nada vai dar certo para mim 

9 

27 

16 

17,3 

52,0 

30,7 

3 Eu faço bem a maioria das coisas 

Eu faço errada a maioria das coisas 

Eu faço tudo errado 

12 

23 

20 

23,0 

44,2 

38,4 

4 Eu me divirto com muitas coisas 

Eu me divirto com algumas coisas 

Nada é divertido para mim. 

5 

28 

19 

9,6 

53,8 

36,5 

5 Eu sou mau (má) de vez em quando. 

Eu sou mau (má) com frequência. 

Eu sou sempre mau (má). 

21 

26 

4 

40,3 

50,0 

7,7 

6 De vez em quando eu penso que coisas ruins vão me acontecer. 

Eu temo que coisas ruins me aconteçam. 

Eu tenho certeza que coisas terríveis me acontecerão 

8 

18 

26 

15,3 

34,6 

50,0 

7 Eu gosto de mim mesmo. 

Eu não gosto muito de mim mesmo 

Eu me odeio 

27 

9 

16 

52,0 

17,3 

30,7 

8 Normalmente eu não me sinto culpado pelas coisas ruins que acontecem 

Muitas coisas ruins que acontecem são minha culpa. 

Tudo de mau que acontece é por minha culpa. 

11 

32 

9 

21,1 

61,5 

17,3 

9 Eu sinto vontade de chorar de vez em quando. 

Eu sinto vontade de chorar frequentemente. 

Eu sinto vontade de chorar diariamente 

8 

36 

8 

15,3 

69,2 

15,3 

10 Eu me sinto preocupado de vez em quando 

Eu me sinto preocupado frequentemente 

Eu me sinto sempre preocupado 

14 

19 

19 

26,7 

36,5 

36,5 

11 Eu gosto de estar com as pessoas 

Frequentemente eu não gosto de estar com as pessoas 

Eu não gosto de estar com as pessoas 

8 

16 

28 

15,3 

30,7 

53,8 

12 Eu tenho boa aparência 

Minha aparência tem alguns aspectos negativos 

Eu sou feio 

26 

18 

8 

50,0 

34,1 

15,3 

13 Eu durmo bem à noite 

Eu tenho dificuldade para dormir algumas noites 

Eu tenho sempre dificuldade para dormir à noite 

15 

18 

19 

28,8 

34,6 

36,5 

14 Eu me canso de vez em quando 

Eu me canso frequentemente 

Eu estou sempre cansado 

23 

20 

9 

44,2 

38,4 

17,3 

15 Eu não me sinto sozinho 

Eu me sinto sozinho muitas vezes 

Eu sempre me sinto sozinho 

16 

19 

17 

30,7 

36,5 

32,7 

16 Eu me divirto na escola frequentemente 

Eu me divirto na escola de vez em quando 

Eu nunca me divirto na escola 

14 

24 

14 

26,7 

46,1 

26,7 

17 Sou tão bom quanto outras crianças 

Se eu quiser posso ser tão bom quanto outras crianças 

Não posso ser tão bom quanto outras crianças 

11 

20 

21 

21,1 

38,4 

40,3 

18 Eu tenho certeza que sou amado por alguém 

Eu não tenho certeza se alguém me ama 

Ninguém gosta de mim 

8 

11 

33 

15,3 

21,1 

63,4 

19 Eu sempre faço o que me manda 

Eu não faço o que me manda com frequência 

Eu nunca faço o que me manda. 

9 

29 

14 

17,3 

55,7 

26,7 
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De forma a procurar diferenças nas médias obtidas pelos participantes no CDI com 

relação às variáveis sócio-demográficas apresentou-se a Tabela 10. 

 

 

Tabela 10. Média e Desvio padrão do Inventário de Depressão Infantil em relação às 

variáveis demográficas. (n=483) 

 

Variáveis Demográficas  Média Desvio Padrão 

SEXO 

Masculino 

Feminino 

 

6,51 

7,35 

 

4,90 

5,98 

ESCOLA 

Pública 

Privada 

 

6,83 

7,31 

 

5,58 

4,85 

REPROVAÇÃO 

Sim 

Não 

 

6,79 

6,97 

 

5,51 

5,44 

CIDADE 

João Pessoa 

Natal 

 

7,05 

6,76 

 

5,62 

5,04 

SÉRIE 

4ª 

5ª 

6ª 

7ª 

8ª 

9ª 

 

7,77 

6,45 

7,46 

7,42 

6,76 

6,18 

 

5,12 

4,92 

5,79 

6,25 

6,52 

6,33 

IDADE 

10 

11 

12 

 

6,97 

6,80 

7,08 

 

5,20 

5,43 

5,82 

TOTAL 6,92 5,46 
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Observada a natureza diferente das variáveis envolvidas no presente estudo, buscou-se 

avaliar as possíveis relações entre o CDI e idade. Neste caso, utilizou-se a correlação de 

Pearson. Onde não encontrou-se correlação estatisticamente significativa entre a pontuação no 

Inventário de Depressão Infantil e idade (r = -, 032; p = 0,659). 

Averiguando a possibilidade de relação entre sintomatologia depressiva e série escolar 

através da análise de variância para um fator (ANOVA), esta revelou que não houve diferença 

significativa entre as diferentes séries e o escore no CDI (F = 0,102; p = 0,723). 

O teste t de Student para amostras independentes comparou as médias do Inventário de 

depressão infantil e a variável sexo. Embora as meninas apresentassem uma média mais alta 

no CDI não houve diferença significativa entre sintomas depressivos e a variável em questão 

(t = -1,794; p = 0,81). 

Esse mesmo tratamento foi utilizado para comparar as médias do inventário e nas 

cidades estudadas.  Apesar de João Pessoa apresentar uma frequência maior para a 

sintomatologia, não se encontrou diferença significativa entre estas cidades (t= -1,622; p= 

0,74). 

 

 

4.3. Escala de Estratégias de Aprendizagem e Inventário de Depressão Infantil  

Faz-se necessária uma descrição e análise pormenorizada das respostas dos sujeitos 

frente às questões da Escala de Estratégias de Aprendizagem. A pontuação máxima possível é 

de 120 pontos e o valor mínimo é de 40 pontos. Esta escala apresenta um alfa de 0,60.  



87 

 

Com o objetivo de expor o repertório de estratégias de aprendizagem utilizadas por 

todos os participantes envolvidos no estudo, apresenta-se a Tabela 11, que consiste nesse 

procedimento. 

A Tabela 11 mostra que a estratégia mais mencionada pelos participantes (71,2%) foi 

a estratégia de regulação (item 23). Do total da amostra, 69,1% das crianças afirmavam que 

sempre reliam aquilo que não tinham compreendido em um primeiro momento (item 27). 

Outra estratégia bastante citada (67,2%) refere-se à capacidade de perceber o próprio 

aprendizado (item 17). 

Muitas crianças (64%) também relataram sempre copiar aquilo que o professor copia 

no quadro (item 33), 60,8% da amostra total afirma perceber quando não está entendendo o 

que lê (item 26). Referiram também (58,3%) que tentam manter a calma quando estão 

fazendo alguma tarefa que consideram muito difícil (item 24). 

Algumas estratégias foram escolhidas pelas crianças como sendo utilizadas apenas 

algumas vezes. Cerca de 63,3% apontavam que as vezes repetiam em voz alta o texto que 

estavam lendo, na tentativa de fixar melhor o conteúdo (item 1). Estratégias cognitivas de 

organização (item 13) e compreensão da leitura (item 25), também foram indicadas pelas 

crianças como sendo empregadas apenas algumas vezes, 52,3%.   
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TABELA 11 –Porcentagem de respostas da amostra total, por item da Escala de Estratégia de Aprendizagem  

(n = 483) 
  Sempre Algumas vezes Nunca 

% % % 

1.Você repete em voz alta, quando vai lendo um texto, para aprender melhor. 22,3 63,3 14,4 

2.Você costuma passar uma linha embaixo das partes importantes do texto. 37,5 46,0 16,5 

3. Quando você faz as tarefas costuma verificar se fez bem e se tudo está certo. 52,8 38,1 9,1 

4. Você percebe quando está com dificuldade para aprender determinados assuntos ou 

matérias. 

54,9 40,3 4,7 

5. Você resume os textos que o professor pede para estudar. 41,1 38,6 20,3 

6. Quando você estuda, você percebe se não está conseguindo aprender. 42,0 48,7 9,3 

7.Quando você lê um texto, procura escrever com suas palavras o que entendeu da 

leitura, para poder estudar depois. 

35,6 42,6 21,8 

8. Você consegue ir até o final de uma tarefa, mesmo quando ela é difícil ou muito chata. 45,5 45,1 9,5 

9. Você presta atenção e consegue ficar concentrado no estudo e na leitura. 46,8 49,1 4,1 

10. Você costuma parar durante a leitura, para saber se está compreendendo o que leu. 36,9 45,1 18,0 

11. Você tem vontade de ler e estudar. 55,1 39,4 5,5 

12. Você cria perguntas e respostas sobre o assunto que está estudando. 35,0 40,0 25,0 

13.Você tenta descobrir quais são as ideias principais do texto que está lendo ou 

estudando. 

36,2 52,3 11,6 

14. Você consegue controlar seu medo quando precisa mostrar ao professor o que sabe 

sobre a matéria. 

42,8 42,6 14,6 

15. Você lê e tenta compreender as figuras, gráficos e tabelas que encontra no texto. 46,0 47,3 6,6 

16. Você costuma fazer um esquema usando as ideias principais do texto. 23,1 43,0 33,9 

17. Quando você estuda, você consegue perceber o quanto está aprendendo. 67,2 30,1 2,7 

18. Você costuma pedir ajuda ao professor quando você não entende o que ele explica. 51,5 39,8 8,7 

19. Você costuma olhar novamente em casa, o que você escreveu durante as aulas. 30,3 47,5 22,2 

20.Você procura no dicionário o significado de palavras que não conhece. 40,7 39,2 20,1 

21. Você costuma pedir ajuda ao colega ou a alguém de sua casa, quando não entende 

alguma matéria. 

50,6 38,6 10,8 

22.Em casa, você procura dividir bem as horas livres para poder ter tempo para estudar, 

para brincar, e fazer outras atividades. 

44,7 39,2 16,1 

23 Você costuma procurar um local calmo e bem iluminado para estudar. 71,2 24,1 4,7 

24. Você tenta manter a calma quando está fazendo alguma tarefa muito difícil. 58,3 36,4 5,3 

25. Você costuma ler outros textos e livros sobre o assunto que o professor explicou em 

aula 

24,2 52,3 23,5 

26. Você percebe quando não entende o que está lendo 60,8 32,8 6,4 

27. Quando você percebe que não entendeu o que leu, você costuma parar e ler 

novamente. 

69,1 23,9 7,0 

28.Você costuma estudar ou fazer o dever de casa na “última hora”.* 30,7 44,7 24,6 

29. Antes de começar a estudar ou fazer o dever de casa, você separa todo o material que 

vai precisar. 

66,9 25,4 7,8 

30. Você costuma desistir quando uma tarefa é difícil ou chata.* 14,6 49,4 36,0 

31. Você costuma ficar pensando em outra coisa quando o professor está dando 

explicações.* 

27,5 56,6 15,9 

32. Você escuta música ou assiste televisão enquanto estuda ou faz a lição de casa.* 23,9 37,5 38,6 

33. Durante as aulas, você copia com atenção tudo o que o professor escreve na lousa. 64,0 32,2 3,8 

34. Você costuma escrever bilhetes no caderno ou na sua agenda, para não se esquecer 

das tarefas pedidas pelo professor. 

45,6 35,8 18,6 

35. Você costuma comer enquanto estuda ou faz o dever de casa.* 41,9 36,4 21,8 

36. Antes de começar a ler um texto você tenta descobrir o assunto a partir das figuras 

ou do título do texto. 

33,1 47,3 19,5 

37. Você costuma se distrair ou pensar em outra coisa quando está lendo ou fazendo o 

dever de casa:* 

23,1 49,6 27,3 

38. Você costuma “se esquecer” de fazer o dever de casa.* 16,1 58,0 25,9 

39. Quando você faz as tarefas ou exercícios costuma se sentir nervoso (a) e com medo de 

estar fazendo errado.* 

27,1 39,2 33,7 

40. Você se sente cansado quando lê, estuda ou faz o dever de casa. * 26,5 48,3 25,2 

(*) Questões com valores para pontuação de resposta invertidos. 
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Como mostra também a Tabela 11, foram encontradas estratégias nunca empregadas 

pelos alunos. Quanto ao item 32, questão invertida, a porcentagem desse item que a maioria 

das crianças (38,6%) afirma nunca ouvir música ou televisão enquanto estudam, 36,0% 

afirma nunca desistir de uma questão que eles achem chata ou difícil (item 30). Dentre os 

participantes, 33,7% afirma nunca terem medo de errar frente a uma questão complicada (item 

39).  Contudo, nas questões que não se apresentavam invertidas, obteve-se uma porcentagem 

razoável no item 16, onde 33,9% das crianças afirmava nunca fazer esquemas usando as 

ideias principais do texto, ou criar perguntas sobre aquilo que estão estudando (25,0%) 

aferido pelo item 12.  

Procurando uma visão geral da média e do desvio padrão da Escala de Estratégias de 

Aprendizagem em relação às variáveis demográficas expõe-se a Tabela 12. 

A comparação das médias da Escala de estratégias de aprendizagem e repetência 

escolar foi avaliada pelo teste t. Os resultados indicaram que não há diferença significativa 

entre os grupos (t = 1,773 e p = 0,079). Ainda de acordo com a Tabela 13 é interessante notar 

que os participantes não repetentes revelaram um desempenho levemente superior ao dos 

repetentes na Escala de Estratégias de aprendizagem. 

O Teste t também averiguou se há diferença média entre os grupos masculino e 

feminino, no que se refere aos escores na Escala de estratégias de aprendizagem e a variável 

sexo, tendo sido encontrada diferença significativa entre essas variáveis (t = - 5,113; p = 

0,001). Confirmando os dados expostos na Tabela 12, onde a média obtida pelos meninos na 

Escala de Estratégias de aprendizagem foi superior à média das meninas. Observou-se que a 

soma total da escala no grupo masculino [N=274 (média=70,15; dp=7,98)] apresentou média 

superior ao grupo feminino [N=209 (média=67,07; dp=5,70)].  
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Tabela 12. Média e Desvio padrão da Escala de Estratégias de Aprendizagem em relação 

às variáveis demográficas. 

Variáveis Demográficas  Média Desvio Padrão 

SEXO 

Masculino 

Feminino 

 

70,15 

67,07 

 

8,00 

5,70 

ESCOLA 

Pública 

Privada 

 

68,44 

69,70 

 

7,38 

5,76 

REPROVAÇÃO 

Sim 

Não 

 

68,80 

68,60 

 

7,59 

6,94 

CIDADE 

João Pessoa 

Salvador 

Natal 

Recife 

 

69,41 

65,88  

68,28 

71,16 

 

6,87 

7,70 

7,13 

6,33 

SÉRIE 

4ª 

5ª 

6ª 

7ª 

8ª 

9ª 

 

70,00 

68,03 

68,73 

70,26 

67,11 

69,18 

 

5,21 

7,22 

7,13 

7,47 

7,53 

4,04 

IDADE 

10 

11 

12 

 

68,62 

68,82 

68,41 

 

6,48 

7,03 

8,00 

TOTAL 68,67 7,13 

 

 

 

Avaliando força da relação entre a Escala de Estratégias de aprendizagem e idade 

utilizou-se a correlação de Pearson, não se encontrou correlação significativa entre as 

variáveis (r = 0,037; p = 0,258). 

 



91 

 

TABELA 13 –Porcentagem de respostas dos sujeitos que ultrapassaram o ponto de corte no CDI , por item da Escala de 

Estratégia de Aprendizagem – N = 52 
                                                                                                                                                     Sempre     Algumas vezes        Nunca 

     

% % % 

1.Você repete em voz alta, quando vai lendo um texto, para aprender melhor.  34,3 51,4 14,3 

2.Você costuma passar uma linha embaixo das partes importantes do texto.  25,7 54,3 20,0 

3. Quando você faz as tarefas costuma verificar se fez bem e se tudo está certo.  57,1 40,0 2,9 

4. Você percebe quando está com dificuldade para aprender determinados assuntos 

ou matérias. 

 62,9 34,3 11,4 

5. Você resume os textos que o professor pede para estudar.  54,3 34,3 11,4 

6. Quando você estuda, você percebe se não está conseguindo aprender.  48,6 51,4 0 

7.Quando você lê um texto, procura escrever com suas palavras o que entendeu da 

leitura, para poder estudar depois. 

 40,0 37,1 22,9 

8. Você consegue ir até o final de uma tarefa, mesmo quando ela é difícil ou muito 

chata. 

 48,6 40,0 11,4 

9. Você presta atenção e consegue ficar concentrado no estudo e na leitura.  45,7 54,3 0 

10. Você costuma parar durante a leitura, para saber se está compreendendo o que 

leu. 

 31,4 60,0 8,6 

11. Você tem vontade de ler e estudar.  42,9 51,4 5,7 

12. Você cria perguntas e respostas sobre o assunto que está estudando.  40,0 25,7 34,3 

13.Você tenta descobrir quais são as ideias principais do texto que está lendo ou 

estudando. 

 20,0 71,4 8,6 

14. Você consegue controlar seu medo quando precisa mostrar ao professor o que 

sabe sobre a matéria. 

 45,7 37,1 17,1 

15. Você lê e tenta compreender as figuras, gráficos e tabelas que encontra no texto.  42,9 42,9 14,3 

16. Você costuma fazer um esquema usando as ideias principais do texto.  20,0 34,3 45,7 

17. Quando você estuda, você consegue perceber o quanto está aprendendo.  62,9 37,1 0 

18. Você costuma pedir ajuda ao professor quando você não entende o que ele 

explica. 

 54,3 34,3 11,4 

19. Você costuma olhar novamente em casa, o que você escreveu durante as aulas.  42,9 42,9 11,4 

20.Você procura no dicionário o significado de palavras que não conhece.  42,9 34,3 22,8 

21. Você costuma pedir ajuda ao colega ou a alguém de sua casa, quando não entende 

alguma matéria. 

 48,6 25,7 25,7 

22.Em casa, você procura dividir bem as horas livres para poder ter tempo para 

estudar, para brincar, e fazer outras atividades. 

 57,1 31,4 11,4 

23 Você costuma procurar um local calmo e bem iluminado para estudar.  65,7 28,6 5,7 

24. Você tenta manter a calma quando está fazendo alguma tarefa muito difícil.  37,1 48,6 14,3 

25. Você costuma ler outros textos e livros sobre o assunto que o professor explicou 

em aula 

 74,3 22,9 2,9 

26. Você percebe quando não entende o que está lendo  65,7 14,3 20,0 

27. Quando você percebe que não entendeu o que leu, você costuma parar e ler 

novamente. 

 25,7 40,0 34,3 

28.Você costuma estudar ou fazer o dever de casa na “última hora”.*  48,6 34,3 17,1 

29. Antes de começar a estudar ou fazer o dever de casa, você separa todo o material 

que vai precisar. 

 20,0 42,9 37,1 

30. Você costuma desistir quando uma tarefa é difícil ou chata.*.  25,7 54,3 20,0 

31. Você costuma ficar pensando em outra coisa quando o professor está dando 

explicações.* 

 34,3 37,1 28,6 

32. Você escuta música ou assiste televisão enquanto estuda ou faz a lição de casa.*  54,3 37,1 8,6 

33. Durante as aulas, você copia com atenção tudo o que o professor escreve na lousa.  45,7 25,7 28,6 

34. Você costuma escrever bilhetes no caderno ou na sua agenda, para não se 

esquecer das tarefas pedidas pelo professor. 

 34,3 28,6 37,1 

35. Você costuma comer enquanto estuda ou faz o dever de casa.*  31,4 48,6 20,0 

36. Antes de começar a ler um texto você tenta descobrir o assunto a partir das 

figuras ou do título do texto. 

 42,9 37,1 20,0 

37. Você costuma se distrair ou pensar em outra coisa quando está lendo ou fazendo o 

dever de casa:* 

 28,6 45,7 25,7 

38. Você costuma “se esquecer” de fazer o dever de casa.*.  42,9 25,7 31,4 

39. Quando você faz as tarefas ou exercícios costuma se sentir nervoso (a) e com 

medo de estar fazendo errado.* 

 42,9 25,7 31,4 

40. Você se sente cansado quando lê, estuda ou faz o dever de casa. *  60,0 31,4 8,6 

(*) Questões com valores para pontuação de resposta invertidos. 
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Nesse momento se faz interessante uma configuração específica da média e do desvio-

padrão do uso das estratégias de aprendizagem no quadro da sintomatologia depressiva 

(Tabela 13, acima). 

De forma a acentuar as porcentagens verificadas (Tabela 14) pontuar-se-á aquelas que 

demonstraram maior destaque entre aqueles que ultrapassaram o ponto de corte subjacente ao 

CDI: 

 74,3% sempre costumam ler outros textos e livros sobre o 

assunto que o professor explicou em aula (item 25).  

 65,7% sempre procuram um local calmo e bem iluminado para 

estudar e percebem quando não entende o que está lendo (item 26). 

 62,9% sempre percebem quando estão com dificuldade para 

aprender determinados assuntos ou matérias e são capazes de perceber o 

quanto estão aprendendo (item 4 e 17).  

 71,4% algumas vezes tentam descobrir quais são as ideias 

principais do texto que estão lendo ou estudando.  

 60,0% afirmam que algumas vezes costumam parar durante a 

leitura, param saber se estão compreendendo o que leu.  

 54,3% algumas vezes costumam passar uma linha embaixo das 

partes importantes do texto e afirmam prestarem e conseguem ficar 

concentrados no estudo e na leitura.  
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 45,7% afirmam que nunca costumam fazer um esquema usando 

as ideias principais do texto.  

 37,1% nunca costumam se distrair ou pensar em outra coisa 

quando está lendo ou fazendo o dever de casa.  

 34,3% afirmam que nunca criam perguntas e respostas sobre o 

assunto que está estudando, bem como revelam que ao perceberem que não 

entenderam o que se foi lido, costumam parar e ler novamente. 

A fim de propiciar uma visão mais aglutinada da amostra com sintomatologia no que 

refere ao uso de estratégias de aprendizagem criou-se a Tabela 14. 

Contudo ao se testar a correlação entre a variável idade e estratégia de aprendizagem, 

percebeu-se que esta foi captada fraca e negativamente (N=35, r= -0,324) no que refere aos 

indivíduos com sintomatologia depressiva. 

A análise de variância de um fatorial (ANOVA) revelou que existe diferença entre as 

condições (séries) [F=3,646; p=0,003] quando comparadas aos relatos do uso de estratégias 

cognitivas. Após essa verificação, efetuou-se como teste post hoc o teste de Schefe, obtendo-

se neste, uma diferenciação entre os alunos matriculados no 5º e no 7º ano, assumindo uma 

diferença media de  1,563 (p=0,008), demonstrando ser improvável esta diferença ter sido 

encontrada ao acaso.  
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Tabela 14. Média e Desvio-padrão dos sujeitos com sintomas depressivos na Escala de 

Estratégias de Aprendizagem em relação às variáveis demográficas. 

 

Variáveis Demográficas  Média Desvio Padrão 

SEXO 

Masculino 

Feminino 

 

71,93 

65,00 

 

6,59 

8,01 

ESCOLA 

Pública 

Privada 

 

68,03 

67,60 

 

8,67 

3,84 

REPROVAÇÃO 

Sim 

Não 

 

68,75 

67,74 

 

7,24 

8,47 

CIDADE 

João Pessoa 

Salvador 

Natal 

Recife 

 

68,81 

64,00  

69,50 

62,00 

 

6,60 

16,34 

5,33 

4,24 

SÉRIE 

4ª 

5ª 

6ª 

7ª 

8ª 

9ª 

 

62,00 

71,00 

64,30 

70,00 

55,00 

62,00 

 

4,24 

5,81 

10,67 

6,57 

3,12 

4,45 

IDADE 

10 

11 

12 

 

69,61 

70,28 

61,25 

 

6,39 

5,87 

10,89 

TOTAL 67,97 8,12 
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CAPÍTULO 5. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
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Neste momento serão discutidos, à luz da literatura subjacente, os resultados descritos 

no capítulo anterior. Optou-se fazer esta discussão de acordo com a ordem dos resultados 

apresentados no capítulo referente. Em um primeiro momento, será realizada uma análise dos 

sintomas depressivos e diferentes variáveis como gênero, idade, cidade, série, tipo de escola e 

repetência escolar. Em seguida, serão discutidas as estratégias de aprendizagem e suas 

relações com as variáveis demográficas. Por último, será comentada a relação entre sintomas 

depressivos, estratégias de aprendizagem e variáveis demográficas.  

 

5.1. Aspectos da Sintomatologia Depressiva Infantil  

5.1.1.     Incidência dos sintomas depressivos em crianças  

Aferir sintomatologia depressiva representa um grande desafio. Isso decorre tanto da 

miscelânea de construtos imbuídos na definição de depressão, como da diversidade de 

instrumentos disponíveis na literatura. Mesmo quando se utiliza um único instrumento, no 

caso dessa pesquisa, surgem diferentes versões do mesmo instrumento.   No caso específico 

do inventário de Depressão Infantil (CDI-breve), o desenho do instrumento altera-se 

fundamentalmente, desde uma gama de pontos de corte “justificadamente” delimitados e na 

opção por exclusão de itens (Fristad, Emery & Beck, 1997; Dell‟Aglio & Hutz, 2004). Diante 

das evidências se torna, quase sempre, inadequada uma comparação simplista da 

sintomatologia obtida através do CDI.  

Nesta pesquisa, identificou-se, amparada pelo ponto de corte definido no capítulo 

referente ao método, uma incidência de 10,7% de crianças com sintomas depressivos. Isso 

revela consonância com os resultados encontrados no Brasil, por volta de 5 a 20% (Coutinho 

& Ramos, 2008; Coutinho & cols, 2008; Bahls, 2002; Gouveia & cols, 1995;  Dell‟Aglio & 
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Hutz, 2004; Fonseca & cols, 2002). Além disso, conforme analisado em capítulos anteriores, 

várias características contribuem para a diversidade na incidência dos sintomas de depressão. 

É necessário considerar as diferenças na população estudada, nos instrumentos utilizados para 

diagnóstico, a definição do ponto de corte adotado no CDI e as diferenças regionais, 

socioeconômicas e culturais da população. 

 

5.1.2. Sintomas depressivos nas amostras com e sem sintomatologia depressiva. 

Ao observar-se a frequência das respostas dadas no CDI, constatou-se que uma parcela 

expressiva das crianças mencionava pontuação máxima para sintomatologia depressiva nas 

assertivas dos itens 1 “Eu fico triste de vez em quando.” , 3 “Eu faço bem a maioria das 

coisas.”, 5 “Eu sou mau (má) de vez em quando.”, 7 “Eu gosto de mim mesmo.” , 10 “Eu me 

sinto preocupado de vez em quando”, 12 “Eu tenho boa aparência.” e 19 “Eu sempre faço o 

que me mandam.”. Revelando que a apatia, o sentimento de autoeficácia, a autopercepção e a 

obediência não são sentimentos compartilhados pela grande maioria das crianças.  Esses 

pontos são importantes ao se verificar que alguns elementos cognitivos da depressão 

(preocupação, autopercepção distorcida, baixa autoestima e desobediência) não estão 

presentes na vida quotidiana das crianças de uma forma geral (Beck & cols, 1997; Beck, 

2008; DeRubeis & cols, 2001).   

Ao voltar-se exclusivamente para a amostra que superou o ponto de corte referente ao 

CDI (N=52) e sua expressão nesse instrumento, verificou-se que os itens que sondavam 

acerca da autopercepção negativa “Eu faço tudo errado.”, “Não posso ser tão bom quanto 

outras crianças” e “Ninguém gosta de mim”, humor depressivo “Nada é divertido pra 

mim.”, pessimismo e culpa “Eu tenho certeza que coisas terríveis me acontecerão.”, 
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preocupação “Eu me sinto sempre preocupado.”,isolamento “Eu não gosto de estar com as 

pessoas.”, insônia “Eu tenho sempre dificuldade para dormir à noite” , autodesvalorização 

“Não posso ser tão bom quanto as outras crianças” e desobediência “Eu nunca faço o que 

me mandam.”, surgem com maior evidência.  É perceptível nessas crianças a edificação de 

toda sua estrutura afetiva sob a égide das cognições depressivas (Coutinho, 2001, 2005, 

Bahls, 2002, Rodrigues, 2000). A desvitalizacão das atividades antes prazerosas (Zinn-Souza, 

2008; Poznanski & Morkros, 1994; Soares, 2003) é marcante no quadro da depressão infantil. 

O hiperrealismo e o pessimismo também se apresentam como marcas indeléveis do quadro 

(Ballone, 2007; Curatolo, 2001; Beck, 1983), afetando significativamente a pseudo-

capacidade de controle do meio, importante elemento de defesa contra a ansiedade (Beck, 

2008; Beck & Alford, 2000). 

Constatou-se também que as percentagens mais altas no valor nulo do inventário 

foram referentes aos itens (1) que sondava acerca do estado de humor, através da assertiva 

“Eu fico triste de vez em quando.”, pessimismo “Eu sou mau (má) de vez em quando.” (item 

5),  no item (7) aferindo  autodesvalorização “ Eu me odeio” e no item (12) que rastreava 

acerca do isolamento.  Revelando uma combinação de mascaramento dos sintomas e 

desejabilidade social, bem como uma necessidade explícita de aceitação pelos demais, 

expressa pelo item (5).    

 

5.1.3. Sintomas depressivos infantis e variáveis sócio-demográficas  

Apesar de a literatura sugerir relações entre variáveis demográficas e depressão (Bond 

& cols, 2007; Dell'Aglio & Hutz, 2004; Patten, 2003) não foi encontrada nenhuma relação 

significativa entre sintomatologia aferida pelo Inventário de Depressão Infantil e as variáveis 
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sócio-demográficas do estudo: idade, sexo, série, cidade, tipo de escola e reprovação. 

Contudo, quando se observa (ver Tabela 11) as médias do CDI em relação ao sexo, percebe-se 

que, apesar de a diferença não ser significativa, os meninos apresentam média menor no 

somatório geral do inventário de depressão. Outros estudos encontraram resultados similares 

com relação ao sexo, nessa faixa etária (Cruvinel, 2003; Gouveia & cols, 1995).  

A pesquisa básica tem descoberto que, na puberdade, as meninas tendem a apresentar 

menos sintomas depressivos que os meninos. Contudo, este quadro tende a reverter-se com a 

entrada na adolescência, onde as meninas apresentam incidência maior de sintomas 

depressivos (Rozenthal & Engelhardt, 2004; Bahls, 2002; Cruvinel, 2003). Para explicar essa 

diferença diversas pesquisas têm se mobilizado nesse sentido (Rozenthal & Engelhardt, 2004; 

Baptista & Golfeto, 2000; Bond & cols, 2007), emergindo teorias biológicas e neurológicas, e 

principalmente dando-se relevância à gama de fatores psicossociais envolvidos. Interessante 

perceber também uma média para o CDI maior em escolas privadas do que em escolas 

públicas, mesmo ao se constatar que o número de crianças oriundas de escolas privadas ter 

sido bem menor que o das escolas públicas.  

Apesar de a literatura (Bahls, 2002; Patton & cols, 2000; Ballone, 2007; Cruvinel & 

Boruchovitch, 2004) apresentar dados que corroborem a ideia que, na constelação 

sintomatológica da depressão, o baixo rendimento escolar, a repetência e a recusa em ir à 

escola, características típicas do isolamento (elemento típico do quadro depressivo), não 

constatamos diferença nesse aspecto, observado através das médias das crianças que 

declaravam terem sido reprovadas no inventário de depressão. A idade também não se revelou 

como uma variável crucial na diferenciação da pontuação do inventário, onde alguns estudos 

revelam que a incidência da depressão parece aumentar com a idade (Bahls, 2002; Coutinho, 
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2005; Reynolds, 1994; Kessler & cols, 2001). A pouca diferença de idade talvez seja um 

elemento determinante para esse resultado.  

 

5.2. Estratégias de Aprendizagem: utilização, repertório e variáveis demográficas.  

Encontrou-se um dado (Tabela 13) bem interessante e perturbador. A média de 

utilização de estratégias de aprendizagem no presente estudo foi de 68,67 (dp=7,13), 

enquanto as médias obtidas em outros estudos (Cruvinel & Boruchovitch, 2004; Cruvinel, 

2003) numa população da mesma faixa etária foi de aproximadamente 92 pontos. Essa 

constatação pode ser uma decorrência da localização geográfica e econômica dos estudos, 

ambos estudaram população do sul do país. Apesar de a Escala de Estratégias de 

Aprendizagem não apresentar ponto de corte, visto que não possui função diagnóstica como o 

Inventário de Depressão Infantil, revela que os estudantes das capitais nordestinas estudadas 

sabem ou querem utilizar as estratégias apresentadas na escala.   

 Dentre as estratégias mais utilizadas estavam as estratégias metacognitivas, 

principalmente as de regulação (organização do ambiente), que corresponde ao item (23), 

monitoramento da compreensão da leitura (item 27), monitoramento do aprendizado (item 

17), ensaio (item 33), controle das emoções (item 24) e compreensão da leitura. Interessante 

perceber que amostra total utilizava esse tipo de estratégia, isso implica dizer que as crianças 

buscavam ir além do conhecimento fatual, buscando o desenvolvimento da capacidade de 

pensar sobre as suas próprias cognições, sobre o comportamento e sobre o próprio processo 

de aprendizagem, bem como a autorregulação da aprendizagem (Cruvinel & Boruchovitch, 

2004; Costa, 2000; Costa & Boruchovitch, 2000a).  
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As estratégia cognitivas de ensaio (item 1), organização (item 13) e compreensão da 

leitura (25) emergiram como sendo usadas apenas algumas vezes, essas estratégias estariam 

ligadas à aquisição do conhecimento fatual, ou seja, se referem a comportamentos e 

pensamentos que influenciam o processo de aprendizagem de maneira que a informação possa 

ser armazenada e resgatada mais fácil e rapidamente. A literatura subjacente afirma que a 

utilização dessas estratégias depende do uso eficiente das estratégias metacognitivas (Costa, 

2000). Por exemplo, a estratégia cognitiva de ler em voz alta na tentativa de fixar melhor o 

conteúdo, fica obsoleta quando o leitor não tenta perceber se está assimilando o conteúdo 

proposto, assim como tentar descobrir quais são as ideias principais do texto sem, contudo, 

preparar o ambiente de estudo ou possuir controle das emoções diante de situações 

estressantes, como provas e exames. 

Sentimentos como a ansiedade e o medo aparecem como sentimentos evidentes no 

cotidiano escolar de alguns alunos, trazendo prejuízo para o desempenho escolar. De acordo 

com Pekrun, Goetz, Titz e Perry (2002), existe uma rica diversidade de emoções durante a 

experiência escolar e apesar da ansiedade ser a emoção mais pesquisada em relação às outras, 

estudos têm revelado que as emoções positivas e negativas interferem nos processos 

cognitivos e na performance do aluno, bem como na sua saúde física e psíquica. Em seu 

estudo, Pekrun e cols. (2002) observaram que as emoções negativas como desamparo e 

aborrecimento estavam relacionadas à diminuição da motivação do aluno, ao uso inflexível de 

estratégias de aprendizagem e ao baixo desempenho escolar. Tendo em vista a interferência 

das emoções no rendimento acadêmico, tornam-se extremamente relevantes programas de 

intervenção, não somente visando a estratégias cognitivas, mas também focalizando 

estratégias de apoio, com o objetivo de manter condições psicológicas adequadas a uma boa 

aprendizagem. Conforme descrito em Boruchovitch (2001c), as estratégias afetivas ou de 
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apoio são voltadas à eliminação de sentimentos desagradáveis, que normalmente interferem 

de forma negativa na aprendizagem. Ainda segundo Boruchovitch (2001b), os fatores que 

acabam interferindo no uso efetivo de estratégias de aprendizagem são afetivos e 

motivacionais, de forma que é importante que o aluno se sinta capaz e competente para em 

seguida se envolver em comportamentos estratégicos.  

Apesar não ter sido encontrada diferença significativa entre os alunos que declaravam 

terem sido reprovados em alguma disciplina e o somatório da escala de estratégias, a média 

dos alunos neste instrumento foi superior a dos que declaravam terem sido reprovados. Duas 

discussões surgem: a primeira consiste na questão de que os alunos apesar de utilizarem as 

estratégias podem não o fazer de forma eficaz (Costa, 2000. Costa & Boruchovitch, 2000a), 

este ponto torna-se obnubilado nesta pesquisa, visto que o desempenho escolar dos alunos 

envolvidos não foi mensurado. A outra constatação diz respeito ao próprio processo de 

ensino-aprendizagem, tão defasado e limitado nas escolas públicas, de onde provém grande 

parte da amostra. Porém podemos considerar que os alunos que se utilizam das estratégias de 

aprendizagem tendem a apresentar um índice de reprovação menor (Boruchovitch, 2001c). 

Quando se comparou as médias dos grupos feminino e masculino, encontrou-se 

diferença significativa. Os meninos dessa amostra apresentaram média maior no uso dessas 

estratégias. Essa constatação merece atenção, pois não se encontrou nenhuma referência na 

literatura especializada. Os resultados obtidos nesta pesquisa revelam que, apesar de não 

significativa, houve diferença entre o sexo para incidência maior da sintomatologia depressiva 

entre as meninas, contudo essa discussão será exaurida à posteriore. Outro achado 

interessante encontrou-se na diferença significativa entre os alunos do 5º e do 7º ano.  A idade 

das crianças não se mostrou como fator preponderante no uso de estratégias, outras variáveis 
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sócio-demográficas do estudo como tipo de escola e cidade, também não revelaram qualquer 

influência na utilização de estratégias.  

 

5.2.1.     Sintomatologia depressiva e estratégias de aprendizagem 

No cerne do objetivo principal desta pesquisa, este tópico procura discutir o uso e o 

repertório das estratégias de aprendizagem no cenário da depressão infantil. Como disposto na 

Tabela 15. Percebe-se que estas crianças, como na amostra total, se utilizaram mais de 

estratégia metacognitivas do que cognitivas, no caso a compreensão da leitura (25) e o 

monitoramento (4 e 17).  

No entanto, um acréscimo àquelas considerações é pertinente: Percebe-se, 

diferentemente da amostra total, que as crianças com sintomatologia depressiva não relataram 

o uso de estratégias metacognitivas de controle das emoções.  Coutinho (2005) ao investigar 

qualitativamente a depressão infantil e suas representações, observa nas entrevistas o 

sentimento de incapacidade como sendo um elemento crucial na depressão reativa, a criança 

não consegue responder adequadamente aos estímulos socioculturais adversos (conduta dos 

pais, ausência de comunicação familiar, desenvolvimento físico e mental, ausência de afeto) 

que constituem fatores de risco para a instalação da sintomatologia depressiva. Dessa forma, 

as crianças não conseguem lidar com os próprios sentimentos e elementos de comorbidade 

surgem como estresse e ansiedade.  

Percebe-se também, que as estratégias 25 e 26, ambas de compreensão da leitura, 

ressaltam em frequência nas crianças com sintomatologia, estas apontam para a ideia que 

essas crianças se utilizam meta e cognitivamente destas estratégias, contudo, no que refere ao 

estudo de Cruvinel e Boruchovitch (2004), onde o desempenho acadêmico das crianças com 
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sintomatologia depressiva, também mensurada pelo CDI, revelava-se inferior quando 

comparados às crianças sem sintomas.  

A falta de concentração (Bahls, 2002; Coutinho, 2005; Coutinho & cols, 2008; Pekrun 

& cols, 2002; Balloni, 2007), relatada por diversas pesquisas com crianças em idade escolar, 

constitui outro elemento evidenciado pelas estratégias de aprendizagem, apenas 37,1% dessas 

crianças afirmam que nunca costumam se distrair ou pensar em outra coisa quando está lendo 

ou fazendo o dever de casa.  

Cabe, neste momento, depois de discutidos os resultados obtidos, algumas 

considerações a esta pesquisa, levantado às limitações do estudo e procurando um 

direcionamento posterior para possíveis intervenções futuras. 

 

5.3. Algumas Considerações 

À guisa de uma conclusão, algumas considerações acerca das limitações encontradas 

para a realização da pesquisa e de direcionamentos futuros dos resultados obtidos tornam-se 

pertinentes: 

Tornaram-se obstáculos à realização “ótima” do presente estudo a discrepância do 

número de sujeitos nas cidades envolvidas, nos tipos de escola estudados (público e privado) 

e na incapacidade de avaliar estudantes de séries iniciais do ensino fundamental em escolas 

públicas. Acredita-se que o primeiro e segundo pontos apontem para a burocracia referente a 

cada cidade e a cada tipo de escola para a entrada de pesquisadores dentro dessas instituições. 

A impossibilidade de acessar participantes nos dois primeiros anos do ensino 

fundamental advém da incapacidade desses alunos, em sua maioria, em lerem, interpretarem e 
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responderem aos instrumentos utilizados no presente estudo. Duas suposições emergem; uma 

falha no sistema de ensino público ou a inadequação desses instrumentos para crianças de 

séries iniciais. Problemas que demandam por direcionamentos futuros. 

Dentro dos resultados desse estudo torna-se evidente a necessidade de investigar mais 

profundamente questões referentes à incidência dos sintomas de depressão infantil e 

questionar, até que ponto, os índices significativos dessa sintomatologia não resultam do 

aprimoramento de instrumentos diagnósticos, dos avanços das ciências da saúde mental 

(psicologia clínica, psicanálise e psiquiatria) e da ancoragem da representação da depressão 

no senso comum.  Embora, nesse estudo, a incidência da depressão foi mais baixa que os 

estudos posteriormente realizados nessa mesma população do nordeste brasileiro (Bandim & 

cols, 1998; Bandim & cols, 1995; Barbosa & Gaião, 2001; Coutinho, 2001, 2005; Coutinho & 

Ramos, 2008; Coutinho & cols, 2008; Gouveia & cols, 1995), os resultados sugerem que os 

sintomas de depressão são evidentemente observados. 

Os estudos nacionais sobre o tema têm apontado uma relação entre problemas 

escolares e a presença de dificuldades emocionais e comportamentais na infância (Dell‟Aglio 

& Hutz, 2004; Curatolo, 2001; Hallak, 2001; Rozenthal & cols, 2004). Crianças com 

dificuldades de aprendizagem normalmente apresentam uma auto-imagem negativa, 

sentimentos de inferioridade, insegurança e problemas de ajustamento social (Bahls, 2002). 

Cruvinel e Boruchovitch (2004) afirmam que crianças com atraso escolar revelam sintomas 

como apatia, tristeza e insegurança no relacionamento interpessoal. Esses indícios sugerem 

que crianças com dificuldades escolares também apresentam problemas psicoafetivos.  

Contudo, uma relação de causalidade ainda é incipiente, seria interessante apenas 

ressaltar para a emergência desses dois prejuízos ao universo infantil. De acordo com 
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Martinelli (2001), o comportamento depressivo na criança certamente ocorrerá na escola, uma 

vez que depressão e escola estão relacionados. O ambiente escolar é uma rica fonte de 

experiências tanto afetivas quanto sociais e educacionais. Pekrun e cols. (2002) constataram 

que as crianças vivenciam muitas emoções, positivas e negativas na escola. O processo de 

adaptação escolar e situações específicas desse contexto dão origem a diversos sentimentos; 

por exemplo: uma situação de fracasso pode acarretar incerteza para a criança quanto a sua 

capacidade e competência, conduzindo ao desconforto e sentimentos de desvalorização 

(Martinelli, 2001). Vale dizer que tanto as emoções positivas quanto as negativas acabam 

interferindo na vida acadêmica do aluno, daí a importância de conhecer cada vez mais essas 

influências. 

Pesquisas afirmam que os pais e professores apresentam dificuldades em reconhecer 

os sintomas depressivos na criança (Calil & Pires, 2000; Martinelli, 2001; Coutinho, 2005) 

em decorrência de suas semelhanças com outros problemas emocionais e comportamentais. 

Uma matéria publicada na Revista Época (Veiga, 2003) informa que mesmo os profissionais 

de saúde têm dificuldade em fazer o diagnóstico de depressão no adulto, pois muitos dos 

sintomas da depressão são também sintomas de outras doenças físicas e psicológicas. A falta 

de informação e a dificuldade no diagnóstico ajudam a manter o estado depressivo, tanto na 

criança como no adulto. 

Outro ponto de consideração recai sobre os resultados encontrados acerca da média no 

relato do uso de estratégias de aprendizagem. Diferentemente dos estudos de Cruvinel (2003), 

Burochovitch e cols. (2006), Burochovitch (2001a, 2001b) onde se encontrou uma média de 

noventa pontos na Escala de Estratégias de Aprendizagem, a média obtida nesse estudo 

apresentou vinte pontos a menos. Daí podemos aventar duas possibilidades: as crianças da 

região Nordeste matriculadas no ensino público e particular não recebem orientação adequada 
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para o uso das estratégias de aprendizagem ou esse instrumento necessita de adaptação para a 

população nordestina. Dessas possibilidades, surge a necessidade de estudos mais pontuais 

(manuscritos) acerca dessa diferença significativa na média do somatório da escala de 

estratégias.  
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Anexo 1: Inventário de Depressão Infantil (breve) 

1 Eu fico triste de vez em quando.  

Eu fico triste muitas vezes. 

Eu estou sempre triste. 

2  Para mim tudo se resolverá bem. 

Eu não tenho certeza se as coisas darão certo para mim. 

Nada vai dar certo para mim 

3 Eu faço bem a maioria das coisas 

Eu faço errado a maioria das coisas 

Eu faço tudo errado 

4 Eu me divirto com muitas coisas 

Eu me divirto com algumas coisas 

Nada é divertido para mim. 

5 Eu sou mau (má) de vez em quando. 

Eu sou mau (má) com frequência. 

Eu sou sempre mau (má). 

6 De vez em quando eu penso que coisas ruins vão me acontecer. 

Eu temo que coisas ruins me aconteçam. 

Eu tenho certeza que coisas terríveis me acontecerão 

7 Eu gosto de mim mesmo. 

Eu não gosto muito de mim mesmo 

Eu me odeio 

8 Normalmente eu não me sinto culpado pelas coisas ruins que acontecem 

Muitas coisas ruins que acontecem são minha culpa. 

Tudo de mau que acontece é por minha culpa. 

9 Eu não penso em me matar 

Eu penso em me matar mas não o faria 

Eu quero me matar 

10 Eu nao sinto vontade de chorar de vez em quando. 

Eu sinto vontade de chorar frequentemente. 

Eu sinto vontade de chorar diariamente  

11 Eu me sinto preocupado de vez em quando 

Eu me sinto preocupado frequentemente 

Eu me sinto sempre preocupado 

12 Eu gosto de estar com as pessoas 

Frequentemente eu não gosto de estar com as pessoas 

Eu não gosto de estar com as pessoas 

13 Eu tenho boa aparência 

Minha aparência tem alguns aspectos negativos 

Eu sou feio  

14 Eu durmo bem à noite 

Eu tenho dificuldade para dormir algumas noites 

Eu tenho sempre dificuldade para dormir à noite  

15 Eu me canso de vez em quando 

Eu me canso frequentemente 

Eu estou sempre cansado  

16 Eu não me sinto sozinho 

Eu me sinto sozinho muitas vezes 

Eu sempre me sinto sozinho  

17 Eu me divirto na escola frequentemente 

Eu me divirto na escola de vez em quando 

Eu nunca me divirto na escola  

18 Sou tão bom quanto outras crianças 

Se eu quiser posso ser tão bom quanto outras crianças 

Não posso ser tão bom quanto outras crianças  

19 Eu tenho certeza que sou amado por alguém 

Eu não tenho certeza se alguém me ama 

Ninguém gosta de mim  

20 Eu sempre faço o que me manda 

Eu não faço o que me manda com frequência 

Eu nunca faço o que me manda. 
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Anexo 2: Escala de Estratégias de Aprendizagem 
                                                                                                                                                   Sempre     Algumas vezes        Nunca 

  

1.Você repete em voz alta, quando vai lendo um texto, para aprender melhor.  

2.Você costuma passar uma linha embaixo das partes importantes do texto.  

3. Quando você faz as tarefas costuma verificar se fez bem e se tudo está certo.  

4. Você percebe quando está com dificuldade para aprender determinados assuntos 

ou matérias. 

 

5. Você resume os textos que o professor pede para estudar.  

6. Quando você estuda, você percebe se não está conseguindo aprender.  

7.Quando você lê um texto, procura escrever com suas palavras o que entendeu da 

leitura, para poder estudar depois. 

 

8. Você consegue ir até o final de uma tarefa, mesmo quando ela é difícil ou muito 

chata. 

 

9. Você presta atenção e consegue ficar concentrado no estudo e na leitura.  

10. Você costuma parar durante a leitura, para saber se está compreendendo o que 

leu. 

 

11. Você tem vontade de ler e estudar.  

12. Você cria perguntas e respostas sobre o assunto que está estudando.  

13.Você tenta descobrir quais são as ideias principais do texto que está lendo ou 

estudando. 

 

14. Você consegue controlar seu medo quando precisa mostrar ao professor o que 

sabe sobre a matéria. 

 

15. Você lê e tenta compreender as figuras, gráficos e tabelas que encontra no texto.  

16. Você costuma fazer um esquema usando as ideias principais do texto.  

17. Quando você estuda, você consegue perceber o quanto está aprendendo.  

18. Você costuma pedir ajuda ao professor quando você não entende o que ele 

explica. 

 

19. Você costuma olhar novamente em casa, o que você escreveu durante as aulas.  

20.Você procura no dicionário o significado de palavras que não conhece.  

21. Você costuma pedir ajuda ao colega ou a alguém de sua casa, quando não entende 

alguma matéria. 

 

22.Em casa, você procura dividir bem as horas livres para poder ter tempo para 

estudar, para brincar, e fazer outras atividades. 

 

23 Você costuma procurar um local calmo e bem iluminado para estudar.  

24. Você tenta manter a calma quando está fazendo alguma tarefa muito difícil.  

25. Você costuma ler outros textos e livros sobre o assunto que o professor explicou 

em aula 

 

26. Você percebe quando não entende o que está lendo  

27. Quando você percebe que não entendeu o que leu, você costuma parar e ler 

novamente. 

 

28.Você costuma estudar ou fazer o dever de casa na “última hora”.*  

29. Antes de começar a estudar ou fazer o dever de casa, você separa todo o material 

que vai precisar. 

 

30. Você costuma desistir quando uma tarefa é difícil ou chata.*.  

31. Você costuma ficar pensando em outra coisa quando o professor está dando 

explicações.* 

 

32. Você escuta música ou assiste televisão enquanto estuda ou faz a lição de casa.*  

33. Durante as aulas, você copia com atenção tudo o que o professor escreve na lousa.  

34. Você costuma escrever bilhetes no caderno ou na sua agenda, para não se 

esquecer das tarefas pedidas pelo professor. 

 

35. Você costuma comer enquanto estuda ou faz o dever de casa.*  

36. Antes de começar a ler um texto você tenta descobrir o assunto a partir das 

figuras ou do título do texto. 

 

37. Você costuma se distrair ou pensar em outra coisa quando está lendo ou fazendo o 

dever de casa:* 

 

38. Você costuma “se esquecer” de fazer o dever de casa.*.  

39. Quando você faz as tarefas ou exercícios costuma se sentir nervoso (a) e com 

medo de estar fazendo errado.* 

 

40. Você se sente cansado quando lê, estuda ou faz o dever de casa. *  

(*) Questões com valores para pontuação de resposta invertidos. 
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Anexo 3: Análise da Escala de Estratégias de Aprendizagem item por item no 
que concerne ao tipo de estratégia de aprendizagem 

 

1. Estratégia de ensaio (estratégia cognitiva)  

2. Estratégia de ensaio (estratégia cognitiva)  

3. Rever – regulação (estratégia metacognitiva)  

4. Estratégia de monitoramento (estratégia metacognitiva)  

5. Elaboração (estratégia cognitiva)  

6. Estratégia de monitoramento (estratégia metacognitiva)  

7. Elaboração (estratégia cognitiva)  

8. Motivação e persistência (estratégia metacognitiva)  

9. Monitoramento da atenção (estratégia metacognitiva)  

10. Monitoramento da compreensão (estratégia metacognitiva)  

11. Motivação (estratégia metacognitiva)  

12. Elaboração (estratégia cognitiva)  

13. Organização  (estratégia cognitiva)  

14. Controle das emoções (estratégia metacognitiva)  

15. Organização  (estratégia cognitiva)  

16. Organização  (estratégia cognitiva)  

17. Estratégia de monitoramento (estratégia metacognitiva)  

18. Procurar ajuda (estratégia metacognitiva)  

19. Regulação (estratégia metacognitiva)  

20. Procurar ajuda (estratégia metacognitiva)  

21. Procurar ajuda (estratégia metacognitiva)  



124 

 

22. Regulação – gerenciamento do tempo (estratégia metacognitiva)  

23. Regulação – organização do ambiente (estratégia metacognitiva)  

24. Controle das emoções (estratégia metacognitiva)  

25. Compreensão da leitura (estratégia cognitiva)  

26. Compreensão da leitura (estratégia metacognitiva)  

27. Monitoramento da compreensão da leitura (estratégia metacognitiva)  

28. Regulação – gerenciamento do tempo (estratégia metacognitiva)  

29. Regulação – organização do ambiente (estratégia metacognitiva)    

30. Motivação e persistência (estratégia metacognitiva)  

31. Monitoramento da atenção (estratégia metacognitiva)  

32. Regulação – organização do ambiente (estratégia metacognitiva)  

33. Ensaio (estratégia cognitiva)  

34. Planejamento (estratégia metacognitiva)  

35. Regulação – organização do ambiente (estratégia metacognitiva)  

36. Elaboração (estratégia cognitiva)  

37. Monitoramento da atenção (estratégia metacognitiva)  

38. Planejamento (estratégia metacognitiva)  

39. Controle das emoções (estratégia metacognitiva)  

40. Controle das emoções (estratégia metacognitiva) 
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Anexo 4 

 

Questionário sociodemográfico 

Idade: 

Sexo: 

Série: 

Tipo de escola: 

Cidade: 

Histórico de reprovação:  
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Anexo 5 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Vossa instituição sendo convidada como voluntária a participar da pesquisa: “Depressão 
no contexto escolar da região Nordeste: uma abordagem psicossociológica” 

GARANTIA DE ESCLARECIMENTO, LIBERDADE DE RECUSA E GARANTIA DE SIGILO: Você 
será esclarecido(a) sobre a pesquisa em qualquer aspecto que desejar. Você é livre para 
recusar-se a participar, retirar seu consentimento ou interromper a participação a 
qualquer momento. A sua participação é voluntária e a recusa em participar não irá 
acarretar qualquer penalidade ou perda de benefícios. 

O(s) pesquisador(es) irá(ão) tratar a sua identidade com padrões profissionais de sigilo. Os 
resultados da pesquisa serão enviados para sua instituição e permanecerão confidenciais.  

Eu, _______________________________________ fui informada (o) dos objetivos da 
pesquisa acima de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que em 
qualquer momento poderei solicitar novas informações e motivar minha decisão se assim 
o desejar. O(a) professor(a) orientador(a) _____________________________ e o(a) 
professor(a) co-orientador(a) ______________________________________certificaram-
me de que todos os dados desta pesquisa serão confidenciais.  

 

Declaro que concordo em participar desse estudo. Recebi uma cópia deste termo de 
consentimento livre e esclarecido e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as 
minhas dúvidas. 

 

 

 

Nome  Diretor da Instituição Data 

Nome  Assinatura do Pesquisador Data 

Nome  Assinatura da Testemunha Data 

 

 

 

 


