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RESUMO 

No Brasil, as pesquisas indicam que há uma população não clínica com índices elevados de 

sintomas depressivos, o que justifica a importância de investigações científicas que abordem a 

questão. Um dos instrumentos mais presente nas pesquisas que abordam o fenômeno da 

depressão é o Inventário de Depressão de Beck – BDI-II que serve para rastrear os sintomas 

desta psicopatologia. A depressão está associada outras variáveis, dentre elas, as habilidades 

sociais e ao rendimento acadêmico, tal aspecto é instigante para discutir as possíveis relações 

entre sintomas depressivos e variáveis do contexto escolar.  
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INTRODUÇÃO 

A depressão maior é uma condição comum, com uma prevalência durante a vida de 

15% (SADOCK, 2007).  O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais da 

Associação Americana de Psiquiatria (DSM-IV-TR, 2000) caracteriza um Episódio Depressivo 

Maior pela existência de um humor deprimido durante um período mínimo de duas semanas e 

perda de interesse ou prazer em quase todas as atividades. Além destes sinais, a pessoa deve 

experimentar pelo menos mais quatro sintomas que devem persistir na maior parte do dia, 

praticamente em todos os dias consecutivos (DSM-IV-TR, 2000).  

Os estudos com população não clínica em escolas e universidades têm apontado à 

presença de sintomas depressivos em estudantes, sugerido que a sintomatologia depressiva 

poderá gerar menor uso de estratégias de aprendizagem, tem implicações na qualidade da 

atenção sustentada, no desempenho e rendimento escolar, esses elementos estão relacionados 

a autorregulação da aprendizagem. No Brasil há estudos que abordam a temática, no entanto 

há uma lacuna de estudos que associam sintomas depressivos à autorregulação da 

aprendizagem. O presente estudo teórico tem como objetivo discutir as possíveis relações entre 

sintomas depressivos e variáveis relacionadas a aprendizagem. 

MATERIAL E MÉTODO 

A discussão inicial apresentada no decorrer deste material é resultado das leituras e 

discussões de estudos científicos. Os procedimentos usados para construí-lo foram:  

i.  Leitura e discussão inicial dos textos. 

ii.  Fichamento contendo as ideias principais e as secundárias dos autores. 



iii.  Sistematização deste resumo síntese. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Fatores Relacionados a Aprendizagem e Sintomas Depressivos  

Estudos brasileiros nesta temática, em estudantes no ambiente escolar ou acadêmico 

têm sugerido a existência de sintomas depressivos nessa população não clínica.  A pesquisa de 

Silva et al. (2010) com estudantes e médicos residentes de um curso de pós-graduação em 

Radiologia e Diagnóstico por Imagem do Rio de Janeiro, com idade entre 20 a 40 anos, 

identificou os níveis de ansiedade e depressão, e sua interferência na motivação e no 

desempenho dos estudantes.  

Os achados de Silva et al. (2010) apontaram que  56% dos estudantes  apresentaram 

depressão quanto à atuação profissional e acadêmica. E sugeriu que o baixo desempenho 

acadêmico e profissional está relacionado à vivência de um processo estressor, desencadeado 

por falta de determinação e organização dos estudantes, problemas socioeconômicos e 

familiares que originam um processo ansiogênico e/ou depressivo, desestruturando o 

desempenho deles durante a sua especialização. 

A pesquisa de Amaral et al. (2008) investigou a prevalência de sintomas depressivos 

em estudantes do curso de medicina da Universidade Federal de Goiás, comparou com a 

população em geral e verificou a possibilidade de determinado período do curso atuar como fator 

de risco. Entre os 287 acadêmicos selecionados do primeiro ao sexto ano através de sorteio 

aleatório simples, 26,8% apresentaram sintomas depressivos de acordo com escores do 

Inventário de Depressão de Beck estabelecidos para este estudo. Em relação ao sexo, 

encontrou-se 33,5% de mulheres e 19% de homens com sintomas depressivos. Os sintomas 

tristeza, anedonia, baixa auto-estima, perfeccionismo, irritabilidade, desinteresse por pessoas, 

redução da capacidade de trabalho e cansaço excessivo foram mais relatados pelos 

participantes. 

Estudando fatores relacionados  à  sintomas depressivos em adolescentes , o estudo 

de Souza et al. (2008)   com 1.145 participantes entre  11 a 15 anos, da cidade de Pelotas 

encontraram uma prevalência de depressão de 2,1% associada à baixa condição 

socioeconômica, histórico de fracasso acadêmico, ausência de prática religiosa, abuso de álcool 

nos últimos 30 dias e indicativo de transtorno de conduta. A pesquisa transversal de Zinn-Souza 

et al. (2008) com 724 estudantes, com idades entre 14 e 18 anos do Município de São Paulo, 

apresentou   uma prevalência de sintomas depressivos de 7,5%, com um índice mais elevado 

no sexo feminino.  

Cruvinel e Boruchovitch (2009) verificaram a relação entre depressão e rendimento 

escolar em 169 estudantes com idade entre 8 a 15 anos.  Os resultados sugeriram a existência 

de diferenças significativas entre rendimento escolar em matemática e sintomas depressivos, 

bem como entre rendimento escolar tanto em português quanto em matemática e o repertório de 

estratégias de aprendizagem dos participantes. Além disso, encontrou uma correlação 



significativa e negativa entre os sintomas de depressão e o repertório de estratégias de 

aprendizagem dos participantes, quanto maior a presença de sintomas depressivos, menor o 

relato do uso de estratégias de aprendizagem. 

Outros pesquisadores estudaram a sintomatologia depressiva a diferentes variáveis 

acadêmicas. Dentre eles, Tomé e Matos (2006), num estudo com 242 adolescentes entre 10 e 

16 anos, verificaram se os participantes com baixo rendimento escolar possuíam mais incidência 

de sintomas de depressão e utilizavam menos estratégias de cooping do que aqueles com 

melhores rendimentos. Os participantes com baixo rendimento escolar demonstraram mais 

sintomas de depressão, contudo, não houve evidencias de que adolescentes com mais sintomas 

depressivos usassem menos estratégias de cooping. 

Baptista et al. (2006) pesquisaram sobre as relações entre sintomatologia depressiva, 

atenção sustentada e desempenho escolar de 62 estudantes com idade entre 15 e 24 anos, 

desses 33, 8% apresentaram sintomas depressivos. A severidade da sintomatologia depressiva 

correlacionou negativamente tanto com o desempenho escolar quanto com a qualidade da 

atenção. A comparação entre os grupos com e sem sintomas de depressão demonstrou que o 

primeiro apresentou desempenho escolar pior e déficit de atenção. 

CONCLUSÃO 

As pesquisas mencionadas sugerem que há uma população não clínica de 

adolescentes, jovens e adultos estudantes com sintomas depressivos. Esse fator poderá 

ocasionar consequência na vida escolar, inclusive, com efeitos negativos na aprendizagem.  

Considerando as possíveis consequências e as características da depressão clínica, é possível 

sugerir que estudantes com sintomas depressivos podem apresentar dificuldades, e possível 

insucesso escolar. 
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