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RESUMO 
 
A presente pesquisa, intitulada “Depressão na Escola: A Arte como proposta de intervenção 
pedagógica no Ensino de Ciências” teve como objetivo a criação de uma proposta de intervenção 
pedagógica para o ensino de ciências, baseada nos Três Momentos Pedagógicos (3 MPs), direcionada 
para as questões relacionadas à depressão na adolescência. Buscando efetivamente: - Examinar o 
índice de depressão dos adolescentes entre 10 e 19 anos, através da análise do documento da OMS; 
- Verificar as possíveis causas do aumento da depressão na adolescência; - Constatar os principais 
sintomas da depressão na adolescência. Esta pesquisa se classifica quanto aos objetivos como uma 
pesquisa documental e bibliográfica que, segundo Gil (2002, p. 62-3) apresenta vantagens por ser 
“fonte rica e estável de dados”, da pesquisa documental vale-se de materiais que não recebem ainda 
um tratamento analítico. Para o desenvolvimento da pesquisa, em um primeiro momento, foi feito um 
levantamento bibliográfico que, segundo Gil (2002, p.45). A diferença essencial entre ambas está na 
natureza das fontes. A pesquisa foi baseada no que relata a OMS (Organização Mundial da Saúde) 
sobre Depressão na adolescência, no qual, a ênfase foi em adolescentes na  faixa  etária  de  10  a 19  
anos brasileiras. O papel do educador é manter a comunicação com seus alunos fazendo com que se 
sintam à vontade para falarem sobre suas dificuldades, além de incentivar a comunicação entre eles. 
Nesta pesquisa a Arte é tomada com o intuito de fazer com que os alunos expressem suas dores e 
sofrimentos, porque a arte tem o poder de comunicação. Conforme o documento publicado na OMS a 
arte pode aliviar o estresse, diminuir a ansiedade e ajudar a combater a depressão. 

Palavras-Chave: Depressão; Intervenção Pedagógica; Ensino de Ciências; Arte. 



 

ABSTRACT 
 
 

The present research, entitled "Depression at School: Art as a proposal for a pedagogical intervention 
in Science Teaching" aimed to create a proposal for a pedagogical intervention for the teaching of 
science, based on the Three Pedagogical Moments (3 MPs), directed for issues related to depression 
in adolescence. Effectively seeking: - To examine the rate of depression among adolescents between 
10 and 19 years old, through the analysis of the WHO document; - Check the possible causes of 
increased depression in adolescence; - Find out the main symptoms of depression in adolescence. This 
research is classified in terms of objectives as a documental and bibliographic research which, 
according to Gil (2002, p. 62-3) has advantages for being a "rich and stable source of data", documental 
research uses materials that do not receive still an analytical treatment. For the development of the 
research, at first, a bibliographic survey was carried out, according to Gil (2002, p.45), the bibliographic 
research is very similar to documental research. The essential difference between the two is in the 
nature of the sources. The subjects of this research were based on what the WHO (World Health 
Organization) reports on Depression in adolescence, in which the emphasis was on adolescents aged 
10 to 19 years in Brazil. The role of the educator is to maintain communication with their students, 
making them feel free to talk about their difficulties, in addition to encouraging communication between 
them. In this research, Art comes with the intention of making students express their pain and suffering, 
because art has the power to communicate, without the use of words. according to WHO art can relieve 
stress, reduce anxiety and help fight depression. 

Key words: Depression; Pedagogical Intervention; Science Teaching; Art. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

A depressão na adolescência tem se apresentado como um dos temas mais 

debatidos na atualidade. O cenário atual mostra índices assustadores do crescente 

número de adolescentes que apresentam sintomas relacionados à depressão. A 

Organização Mundial de Saúde (OMS) divulgou nos últimos anos que uma em cada 

seis pessoas entre 10 e 19 anos tem algum indício de depressão e que as condições 

de saúde mental são responsáveis por 16% da carga global de doenças e lesões em 

pessoas com idade entre 10 e 19 anos. O estudo também mostra que, metade de 

todas as condições de saúde mental começa aos 14 anos de idade, porém, o grande 

problema apontado por este estudo é que a maioria dos casos não é detectada nem 

tratada. O relatório da OMS divulgou também que, o suicídio é a terceira principal 

causa de morte entre adolescentes de 15 a 19 anos. 

Baseado nestes dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), a arte será  

estudada  e   aprofundada   como   uma   possível   proposta   de   intervenção 

pedagógica. A arte no cenário atual tem sido utilizada como um recurso expressivo, 

a fim de conectar os mundos internos e externos dos indivíduos. A arte é um reflexo 

do ser humano, podendo representar sua essência pensante, dialogando e 

proporcionando um trabalho interdisciplinar. A arte segundo Vygotsky (2009), é o 

movimento da ponderação humana sobre o pensamento que nos move, é criação e 

recriação que envolve o homem em sua complexidade, é instrumento pedagógico de 

percepção e comodidade da realidade e das frustrações humanas. Desde o início 

dos tempos é possível observarmos a presença da arte na humanidade. O homem 

primitivo e sua arte rupestre é um excelente exemplo dessa presença artística que 

evoluiu com o passar dos séculos e, ainda, se encontra em movimento até os dias 

atuais nas mais diferentes formas de expressão. Seja manifestada em forma 

ritualística, seja para comunicar ou expressar algo, seja como um meio de prazer, de 

libertar a criatividade ou até mesmo uma forma de trazer harmonia e equilíbrio, a arte 

está presente. 

Herbert Read, em sua obra “A educação pela arte” aborda vários aspectos 

da criatividade humana e do exercício dela, bem como os fatores que influenciam na 

imaginação no momento da criação e das obras como sendo frutos das 

individualidades e, desta forma conecta a análise proposta aqui com a educação. 

(DAGMAR 2013). 
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A arte ajuda na elaboração de símbolos, a trazer o que está inconsciente, 

materializar a subjetividade. A fala, por exemplo, pode ser mascarada, porém, o fazer 

através da arte não, porque as sensações materializam a subjetividade, através das 

expressões tais como: corporal, da dança, da música, do desenho etc. JUNG (1978), 

afirma que: 

“O inconsciente pessoal contém lembranças perdidas, reprimidas 
(propositalmente esquecidas), evocações dolorosas, percepções que, por 
assim dizer, não ultrapassam o limiar da consciência, isto é, percepções dos 
sentidos que por falta de intensidade não atingiram a consciência e conteúdo 
que ainda não amadureceram para a consciência. Corresponde à figura da 

sombra, que frequentemente aparece nos sonhos.” (JUNG, 1978, p. 58). 

 
 

“Muitas vezes as mãos sabem resolver enigmas que o intelecto em vão lutou 

por compreender.  Modelando um sonho, podemos  continuar a sonhá-lo com mais 

detalhes, em estado de vigília, e um acontecimento isolado, inicialmente ininteligível, 

pode ser integrado na esfera da personalidade total, embora inicialmente o sujeito não 

tenha consciência disto.” (JUNG, 1958/1984h, §180). 
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2 CONCEITOS GERAIS E REVISÃO DE LITERATURA 
 
 

Esta revisão de literatura abordará o percurso teórico para a elaboração deste 

trabalho, no intuito de facilitar a compreensão dos tópicos que norteiam a estrutura 

desta pesquisa. A revisão da literatura está organizada em quatro tópicos: - A saúde 

mental dos adolescentes de acordo com a OMS; - A Arte nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais para a Educação Básica; - O Ensino de Ciências e, por último - A Arte como 

terapia para problemas depressivos. 

 
2.1 Saúde mental dos Adolescentes 

 
 

A adolescência se caracteriza como uma das fases mais importantes do ser 

humano. É nesta fase que os adolescentes estão se esculpindo, se descobrindo e se 

organizando enquanto seres complexos para uma vida adulta. Apesar da maioria dos 

adolescentes na faixa etária de 10 a 19 anos, terem a saúde mental em dia, tem uma 

parte deste público que está vulnerável a ter problemas depressivos, promover o bem- 

estar e protegê-los de fatores que os levam a este caos, é um papel importantíssimo 

para a vida adulta e para o desenvolvimento destes adolescentes. 

Segundo a OMS, a adolescência é um período crucial para o desenvolvimento 

e manutenção de hábitos sociais e emocionais importantes para o bem-estar mental. 

Ambientes de apoio na família, na escola e na comunidade em geral também são 

importantes. conforme os dados da OMS; 

 
Alguns adolescentes estão em maior risco de problemas de saúde mental 
devido às suas condições de vida, estigma, discriminação ou exclusão, além 
de falta de acesso a serviços e apoio de qualidade. Estes incluem 
adolescentes que vivem em ambientes frágeis e com crises humanitárias; 
adolescentes com doenças crônicas, transtorno do espectro autista, 
incapacidade intelectual ou outra condição neurológica; adolescentes 
grávidas, pais adolescentes ou aqueles em casamentos precoces e/ou 
forçados; órfãos; e adolescentes que fazem parte de minorias étnicas ou 
sexuais ou outros grupos discriminados. (OMS, 2021). 

 
Sabe-se o quão difícil é identificar o estado depressivo nas pessoas, 

principalmente entre os adolescentes, que costumam não dialogar com adultos. Com 

aumento do número de adolescentes em estado depressivo, faz-se necessário 

aprendermos a observar os sinais por eles apresentados. Geralmente, as crianças e 

os adolescentes quando em estado depressivo, costumam ficar apáticos, com 

dificuldades de dormir, começam a criar medos que não apresentavam, alguns 
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sintomas graves como: a falta de apetite; afastamento de seus familiares; excesso de 

cuidado e medo com aqueles que ele ama. 

 
“Algumas situações como separação dos pais, uma mudança de residência, 
cidade ou escola, ou até mesmo luto podem desencadear um quadro de 
estresse na criança, que sem saber lidar com o próprio corpo emocional, 
passa a manifestar no corpo o sofrimento, se queixando de dores na cabeça, 
nas costas e na barriga. Cabe ao seu responsável perceber as mudanças do 
comportamento do pequeno.” (TOLEDO, 2015, p. 15). 

 
Conforme dados divulgados pela OMS, uma em cada seis pessoas entre 10 

e 19 anos têm sintomas depressivos. As condições de saúde mental são responsáveis 

por 16% da carga global de doenças e lesões em pessoas com idade entre 10 e 19 

anos. Metade de todas as condições de saúde mental começa aos 14 anos de idade, 

mas a maioria dos casos não é detectada nem tratada. Em todo o mundo, a depressão 

é uma das principais causas de doença e incapacidade entre adolescentes. O suicídio 

é a terceira principal causa de morte entre adolescentes de 15 a 19 anos. As 

consequências de não abordar as condições de saúde mental dos adolescentes se 

estendem idade adulta, prejudicando a saúde física e mental e limitando futura 

oportunidades. A influência da mídia e as normas de gênero podem exacerbar a 

disparidade entre a realidade vivida por um adolescente e suas percepções ou 

aspirações para o futuro. Outros determinantes importantes para a saúde mental dos 

adolescentes são a qualidade de vida em casa e suas relações com seus pares. 

Violência (incluindo pais severos e bullying) e problemas socioeconômicos são 

reconhecidos riscos à saúde mental. Crianças e adolescentes são especialmente 

vulneráveis à violência sexual, que tem uma associação clara com a saúde mental 

prejudicada. Contudo, o estímulo da saúde mental e a prevenção de transtornos são 

fundamentais para ajudar adolescentes a prosperar. 

A depressão pode evadir, porém se não tratada pode trazer prejuízos a longo 

prazo, tanto social, quanto pessoal e principalmente durante a fase escolar, de acordo 

com Fonseca (2011, apud MARQUES, 2014, p.13) os jovens que sofrem de 

depressão e ansiedade moderada ou severa podem enfrentar uma diminuição do seu 

desempenho escolar. À medida que os sintomas de depressão aumentam a 

capacidade de concentração do estudante e a energia física e mental, diminui a 

motivação. O olhar docente se torna de suma importância, para detectar os primeiros 

sintomas do estado depressivo de seus alunos, o professor deve estar atento a 

mudanças, como isolamento, falta de atenção, oscilações emocionais, e motivacionais 

como a autoestima.  
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Apesar da depressão ser um fator que interfere no rendimento escolar, 

segundo Brumback e Cols (1980), 

 

as 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 motivação da 
criança em participar de atividades escolares. (apud CRUVINEL; 
BORUCHOVITCH, 2004, p. 370). 
 

 

Segundo Bahls e Bahls (2002, p. 4) as mais ocorrentes na adolescência são: 

transtornos de ansiedade (30% a 80%), a distimia (33%), o abuso de substâncias (20% 

a 30%), o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade (50%) e os transtornos 

de conduta (10% a 80%). 

 
Embora o diagnóstico de depressão infantil não seja nem deva ser papel dos 
educadores, a escola e o professor desempenham uma função 
extremamente relevante no reconhecimento dos sintomas de depressão, uma 
vez que a presença da depressão de fato interfere no rendimento do aluno e 
tende a influir no emprego de estratégias de aprendizagem. (BRUMBACK E 
COLS, 1980, apud CRUVINEL; BORUCHOVITCH, 2004, p. 376). 
 

Sabe-se que nem sempre é fácil lidar com a depressão, principalmente, com 

adolescentes em fase escolar. Contudo, se sabe que muitos adolescentes sofrem 

calados, outros extravasam, na rebeldia e na hiperatividade, tudo por medo de ser 

descoberto, e de não ser compreendido por seus pais, educandos e a família. Estes 

estados depressivos, muitas vezes, levam adolescentes a pensamentos obscuros e 

até mesmo o suicídio, segundo a OMS (2021); 

 
Estima-se que 62 mil adolescentes morreram em 2016 como resultado de 
autolesão. O suicídio é a 3ª principal causa de morte entre adolescentes mais 
velhos (15 a 19 anos). Quase 90% de todos os adolescentes do mundo vivem 
em países de baixa ou média renda; no entanto, mais de 90% dos suicídios 
acontecem entre adolescentes que moram nesses países. As tentativas de 
suicídio podem ser impulsivas ou associadas a um sentimento de 
desesperança ou solidão. Os fatores de risco para o suicídio são 
multifacetados, incluindo o uso nocivo do álcool, abuso na infância, estigma 
que dificulta a busca de ajuda, barreiras para conseguir os cuidados e acesso 
aos meios. A comunicação em mídias digitais sobre o comportamento suicida 
é uma preocupação emergente para essa faixa etária. 
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 Assim foi observado a importância do educador observar seus alunos, e a 

importância de encorajá-los a nunca desistir, mesmo com as dificuldades, e que o 

educador deve buscar novas metodologias e intervenções, para melhorar a autoestima 

e o desenvolvimento escolar, fazendo com que estes alunos em estado depressivo 

tenha a oportunidade de desenvolver sua personalidade, seu emocional e sua 

capacidade criativa. Dito isto, o professor deve explorar ao máximo as suas habilidades 

e consequentemente expandir seus horizontes. Pois, é na alegria do aprender a ser 

pleno que o ser humano encontra sua paz interior. 

 
2.2 - A arte nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) 

 
 

A arte está presente desde o início da humanidade. O homem primitivo e sua 

arte rupestre é um excelente exemplo, que evoluiu com o passar dos séculos e, ainda, 

se encontra em constante mudança, nas diferentes formas de expressão, seja ela para 

expressar algo, como meio de prazer, liberar a criatividade, ou até mesmo trazer 

equilíbrio, a arte se faz presente. A arte na escola já foi considerada matéria, disciplina, 

atividade, mas sempre mantida à margem das áreas curriculares tidas como mais 

“nobres”. Esse lugar menos privilegiado corresponde ao desconhecimento, em termos 

pedagógicos, de como se trabalha o poder da imagem, do som, do movimento e da 

percepção estética como fontes de conhecimento (PCNs 1998. p.26). Conforme o 

registro do documento, em 1971 através da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB) institui-se que a arte seria incluída no currículo escolar com o título de 

Educação Artística, mas foi considerada “atividade educativa” e não disciplina, 

tratando de maneira indefinida o conhecimento. Somente em 1996 com a 

reformulação da LDB foi criada 9.394/96 a Educação Artística foi imposta como 

disciplina obrigatória e, somente em 2005 o nome Educação Artística foi documentada 

como Arte e incluída no currículo escolar com conteúdos específicos. A arte em sala 

de aula não tem a intenção de formar “artistas” e sim colaborar para formação integral 

de cidadãos críticos e expressivos. Os PCNs (1998) destacam que, o conhecimento 

da arte abre perspectivas para que o aluno tenha uma compreensão do mundo na 

qual a dimensão poética esteja presente: “a arte ensina que nossas experiências 

geram um movimento de transformação permanente, que é preciso reordenar 

referências a cada momento, ser flexível”.  
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Isso significa que criar e conhecer são indissociáveis e, a flexibilidade é 

condição fundamental para aprender. Segundo os PCNs (1998), a Arte contribui para 

a aprendizagem em outras áreas curriculares. O documento descreve que: 

As manifestações artísticas são exemplos vivos da diversidade cultural dos 
povos e expressam a riqueza criadora dos artistas de todos os tempos e 
lugares. Em contato com essas produções, o estudante pode exercitar suas 
capacidades cognitivas, sensitivas, afetivas e imaginativas, organizadas em 
torno da aprendizagem artística e estética. Ao mesmo tempo, seu corpo se 
movimenta, suas mãos e olhos adquirem habilidades, o ouvido e a palavra se 
aprimoram, quando desenvolve atividades em que relações interpessoais 
perpassam o convívio social o tempo todo. Muitos trabalhos de arte 
expressam questões humanas fundamentais: falam de problemas sociais e 
políticos, de relações humanas, de sonhos, medos, perguntas e inquietações 
de artistas, documentam fatos históricos, manifestações culturais particulares 
e assim por diante. Nesse sentido, podem contribuir para a contextualização 
dos Temas Transversais, propiciando uma aprendizagem alicerçada pelo 
testemunho vivo de seres humanos que transformaram tais questões em 
produtos de arte. (PCNs, 1998. p.37). 

 

Em contrapartida, ao estudar arte na escola o estudante além de praticar 

diversas modalidades, ele desenvolve uma perspectiva sobre a natureza e a 

sociedade, aperfeiçoando capacidades, suas expressões, suas sensibilidades, tanto 

para si, como para com os outros, além de ter conhecimento e respeito a todas as 

diversidades culturais e sociais. De acordo com o documento, a Arte em conjunto com 

as outras áreas de conhecimento trabalhadas na escola, poder-se-ia problematizar 

situações em que os alunos teriam a oportunidade de perceber a multiplicidade de 

pensamentos, ações, atitudes, valores e princípios relacionados, à ética; meio 

ambiente; orientação sexual; saúde; trabalho, consumo e cidadania; comunicação e 

tecnologia informacional; pluralidade cultural, além de outros temas locais definidos na 

organização escolar. Para trabalhar os temas transversais na área de Arte, deve- se 

ainda levar em consideração as especificidades da área, procurando nos conteúdos 

aspectos que os integrem a ela (PCNs 1998.p.38). Em concordância a arte na escola 

tem um papel, além de” formas artísticas”, o aluno poderá aperfeiçoar suas percepções, 

imaginação e raciocínio, tanto em questões sociais, como em todas as outras áreas 

curriculares. A Arte é uma disciplina interdisciplinar, ou seja, ela estabelece relação 

com diversas disciplinas curriculares, nas quais contribuirão para o estudante 

compreender e expressar-se através da linguagem artística, compondo para um ensino 

aprendizagem expressivo. A arte é uma disciplina que contribui como nenhuma outra 

para um caminho que ensina a cooperatividade, que insere o aluno ao trabalho coletivo, 

mas que, ao mesmo tempo fortalece sua individualidade
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Segundo os PCNs (1998, p. 43), aprender arte envolve não apenas uma 

atividade de produção artística pelos alunos, mas também compreender o que fazem 

e o que os outros fazem, pelo desenvolvimento da percepção estética, no contato com o 

fenômeno artístico visto como objeto de cultura na história humana e como conjunto de 

relações. É importante que os alunos compreendam o sentido do fazer artístico, ou seja, 

entendam que suas experiências de desenhar, cantar, dançar, filmar vídeos, gravar ou 

dramatizar não são atividades que visam a distraí-los da “seriedade” das outras áreas. 

Acredita-se que, ao fazer e conhecer arte, o aluno percorre trajetos de aprendizagem 

que propiciam conhecimentos específicos sobre sua relação com o mundo. Além disso, 

desenvolvem potencialidades (como percepção, observação, imaginação e 

sensibilidade) que podem contribuir para a consciência do seu lugar no mundo e para 

a compreensão de conteúdo das outras áreas do currículo. 

 
2.3 - O Ensino de Ciências 

 
 

Ciência! A palavra deriva do latim “scientia”, cujo significado é "conhecimento" 

ou "saber", em outras palavras, a Ciência busca compreender fenômenos naturais e 

sociais. Baseado nos conceitos da Base Nacional Comum Curricular 2019 (BNCC), a 

base de ciências é constituída por três unidades temáticas: - Matéria e Energia: a qual 

contempla o estudo de materiais e suas transformações, fontes e tipos de energia 

utilizados na vida em geral, na perspectiva de construir conhecimento sobre a 

natureza da matéria e os diferentes usos da energia. - Vida e Evolução: que propõe o 

estudo de questões relacionadas aos seres vivos (incluindo os seres humanos), suas 

características e necessidades, e a vida como fenômeno natural e social, os 

elementos essenciais à sua manutenção e à compreensão dos processos evolutivos 

que geram a diversidade de formas de vida no planeta.- Terra e Universo: em que 

busca a compreensão de características da Terra, do Sol, da Lua e de outros corpos 

celestes – suas dimensões, composição, localizações, movimentos e forças que 

atuam entre eles. Os objetos de conhecimento são distribuídos dentro dessas 

unidades temáticas. Essas três unidades temáticas serão trabalhadas ao longo de 

todos os anos que compõem o ensino fundamental, contemplando tanto os anos 

iniciais (ensino fundamental 1), quanto os anos finais (ensino fundamental 2). 
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Conforme a BNCC/Ciências 2017, p.325) descreve que; 
 
 

Ao estudar Ciências, as pessoas aprendem a respeito de si mesmas, da 
diversidade e dos processos de evolução e manutenção da vida, do mundo 
material – com os seus recursos naturais, suas transformações e fontes de 
energia –, do nosso planeta no Sistema Solar e no Universo e da aplicação 
dos conhecimentos científicos nas várias esferas da vida humana. Essas 
aprendizagens, entre outras, possibilitam que os alunos compreendam, 
expliquem e intervenham no mundo em que vivem. 

 
Nos anos finais do ensino fundamental a BNCC menciona sobre a 

curiosidade, as vivências, os saberes e o interesse dos alunos. Considera-se que nos 

anos finais os alunos carregam em sua bagagem educacional um certo conhecimento 

sobre o que é a ciência, e sua importância social. O aluno nesta fase busca o saber, 

expõe seus conhecimentos relacionados a suas vivências e compreendem sobre a 

importância como cidadãos. Conforme a BNCC (p. 343) descreve, à medida que se 

aproxima a conclusão do Ensino Fundamental, os alunos são capazes de estabelecer 

relações ainda mais profundas entre a ciência, a natureza, a tecnologia e a sociedade, 

o que significa lançar mão do conhecimento científico e tecnológico para compreender 

os fenômenos e conhecer o mundo, o ambiente, a dinâmica da natureza. Além disso, 

é fundamental que tenham condições de ser protagonistas na escolha de 

posicionamentos que valorizem as experiências pessoais e coletivas, e representem 

o autocuidado com seu corpo e o respeito com o do outro, na perspectiva do cuidado 

integral à saúde física, mental, sexual e reprodutiva. Em síntese, foi constatado que 

ao decorrer do ensino fundamental anos finais em ciências tem o comprometimento 

com o letramento científico, desenvolvendo a compreensão nos campos sociais, 

tecnológicos e naturais do mundo. 

 Segundo a BNCC, a área de Ciências da Natureza deve garantir o 

desenvolvimento de oito competências específicas, entre elas “avaliar aplicações e 

implicações políticas, socioambientais e culturais da ciência e de suas tecnologias 

para propor alternativas aos desafios do mundo contemporâneo, incluindo aqueles 

relativos ao mundo do trabalho” e “agir pessoal e coletivamente com respeito, 

autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, recorrendo aos 

conhecimentos das Ciências da Natureza para tomar decisões frente a questões 

científico-tecnológicas e socioambientais e a respeito da saúde individual e coletiva, 

com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários”, tratando a 

disciplina de ciências como algo aplicável na sociedade. 
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2.4 A Arte como terapia para problemas Depressivos 

 
 

A Arte é uma forma de expressão, tanto de sentimentos quanto da 

criatividade, ela possibilita o encontro íntimo da pessoa que desenvolve habilidades 

artísticas, seja ela dança, música, desenho, pintura, entre tantas outras possibilidades 

artísticas, sujeitos em estado depressivo devem buscar a transformação de suas 

dores, desejos e sentimentos. A Arte pode tornar-se uma facilitadora para que o sujeito 

em estado depressivo consiga comunicar-se internamente e externamente, ou seja, é 

uma forma de comunicar algo que não se consegue colocar por palavras. 

Para Urrutigaray (2011) o fazer arte torna-se terapêutico, pois, propicia a 

integração de uma personalidade, mediante a aplicação de técnicas e práticas 

expressivas que facilitam a materialização de formas, através de conteúdos 

projetados. Além disso, permite a identificação funcional das mesmas, já que 

possibilitam a sua integração, restituindo ao indivíduo os sentimentos que estavam 

faltosos acerca de si próprio, dando ao sujeito que a utiliza como prática o deleite de 

desfrutar de si mesmo. A arte traz o diálogo e a comunicação, contribui para um amplo 

entendimento do mundo. 

Conforme publicado pela OMS (2019); 
 
 

Nas últimas duas décadas, houve um grande aumento na pesquisa sobre os 
efeitos das artes na saúde e no bem-estar, juntamente com os 
desenvolvimentos na prática e nas atividades políticas em diferentes países 
da Região Europeia da OMS e em outros lugares. Este relatório sintetiza a 
evidência global sobre o papel das artes na melhoria da saúde e do bem- 
estar, com um enfoque específico na Região Europeia da OMS. Os resultados 
de mais de 3.000 estudos identificaram um papel importante para as artes na 
prevenção de doenças, promoção da saúde e gerenciamento e tratamento de 
doenças ao longo da vida. 

 

Conforme a publicação no portal do Governo Brasileiro na Rede internacional 

de Educação de técnicos em saúde (RETS,2019) o relatório destaca que algumas 

intervenções artísticas não apenas produzem bons resultados, mas também, podem ser 

mais econômicas que os tratamentos biomédicos comuns. Como elas podem ser 

adaptadas para pessoas de diferentes origens culturais, intervenções artísticas também 

seriam uma alternativa para envolver grupos minoritários ou de difícil acesso. 
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Vários países buscam agora desenvolver sistemas de prescrições sociais e 

artísticas, nos quais os médicos da atenção básica podem encaminhar seus pacientes 

para atividades artísticas. O relatório analisou os benefícios para a saúde, por meio da 

participação ativa ou passiva, em cinco grandes categorias. As artes cênicas incluem 

música, dança, canto, teatro e cinema e as artes visuais abrangem artesanato, design, 

pintura e a fotografia. A literatura está relacionada à escrita, leitura e participação em 

festivais literários e a cultura envolve ir a museus, galerias, shows, teatro. Já as artes 

online estão ligadas a animação, artes digitais entre outras. 

Prosseguindo com base no que descreve o relatório do estudo da OMS, sobre 

como a arte contribuir para a melhora de pessoas com problemas físicos e mentais, 

esclarece a importância do estudo da Arteterapia, sendo ela uma uma nova disciplina 

hibrida desenvolvida apenas por médicos psicólogos, psiquiatras no qual favorece o 

caminho do autoconhecimento. É uma prática que utiliza a arte como principal meio 

de comunicação entre paciente e terapeuta, o terapeuta e o facilitador que utiliza da 

arte para facilitar suas práticas terapêuticas, é através das técnicas artísticas que o 

paciente resgata seu “eu” e utiliza de sua criatividade para comunicar-se, para expor 

suas dores e seus sofrimentos. A Organização Mundial da Saúde elabora e traz a 

definição de saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e 

social, e não simplesmente a ausência de doença ou enfermidade (OMS,1946). 

A seguir, são retratados alguns trechos extraídos de Ciornai, S. do ano de 2014 em 

“Percursos  em Arteterapia" 

Arte terapia é o termo que designa a utilização de recursos artísticos em 

contextos terapêuticos; esta é uma definição ampla, pois pressupõe que o processo 

do fazer artístico tem o potencial de cura quando o cliente é acompanhado pelo arte 

terapeuta experiente, que com ele constrói uma relação que facilita a ampliação da 

consciência e do autoconhecimento, possibilitando mudanças. É um campo de 

interface com especificidade própria, pois não se trata de simples “fusão” de 

conhecimentos de arte e de psicologia. Isso significa que não basta ser psicólogo e 

“gostar de arte” ou ser artista arte-educador e “gostar de trabalhar com pessoas com 

dificuldades especiais”. A formação em Arteterapia além das matérias de arte e 

psicologia necessárias, compreende também, um corpo teórico e metodológico 

próprios, que abrange conhecimentos da história da arte terapia, conhecimento dos 

processos psicológicos gerados tanto no decorrer da atividade artística como na 

observação de trabalhos de arte, conhecimento das relações entre processos 



12  

criativos, terapêuticos dos diferentes materiais e técnicas, conhecimento dos 

fundamentos teóricos e metodológicos da abordagem, vivência pessoal e prática 

supervisionada. A Arteterapia é um caminho através do qual cada indivíduo pode 

encontrar possibilidades de expressão para, através de técnicas e materiais 

artísticos, processar, elaborar e redimensionar suas dificuldades na vida. (Trechos 

extraídos de Ciornai, S. "Percursos em Arteterapia", 2004). 

De acordo com Fonseca (2011, apud MARQUES, 2014, p.13) os jovens que 

sofrem de depressão e ansiedade moderada ou severa podem enfrentar uma 

diminuição do seu desempenho escolar. À medida que os sintomas de depressão 

aumentam a capacidade de concentração do estudante e a energia física e  mental, 

diminuem a motivação. As alterações do sono, a baixa autoestima e autoavaliação 

negativa que normalmente acompanham a depressão também prejudicam o 

desempenho acadêmico. Segundo Wong et al (2006, apud MARQUES, 2014, p.13), 

a idade que se inicia os muitos problemas de saúde mental é o período de faculdade 

18 a 24 anos. Ele afirma que os jovens que ingressam no ensino superior podem 

enfrentar novas mudanças sociais e intelectuais que poderão contribuir para um 

aumento do risco de sofrer de depressão, ansiedade ou estresse. A entrada no 

Ensino Superior é um momento alegre e de muita felicidade por estar iniciando uma 

nova fase, pode ser um acontecimento estressante para alguns alunos. Os 

estudantes do primeiro ano estão particularmente em risco, uma vez que, enfrentam 

uma série de novos desafios durante o período de transição de começar uma nova 

vida na universidade ou faculdade. 

Levando em consideração esta introdução e este referencial teórico, a 

presente pesquisa de TCC buscou compreender as possíveis causas que 

desencadeiam os mecanismos que levam ao aumento significativo dos sintomas de 

depressão entre os adolescentes em fase escolar. Este trabalho, também tem o 

intuito de mostrar como a arte poderá ser utilizada como uma proposta de 

intervenção pedagógica em salas de aulas, contribuindo para que estes jovens 

possam se expressar. Falar de suas dores e sofrimentos.
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3 METODOLOGIA 

 

A sistematização desta pesquisa caracterizou-se como uma pesquisa 

documental e bibliográfica que, segundo Gil (2002, p. 62-3) apresenta vantagens por 

ser “fonte rica e estável de dados”: não implica altos custos, não exige contato com 

os sujeitos da pesquisa e possibilita uma leitura aprofundada das fontes. Para o 

desenvolvimento da pesquisa, em um primeiro momento, foi feito um levantamento 

bibliográfico, segundo Gil (2002, p.45), a pesquisa bibliográfica assemelha-se muito 

à pesquisa documental. A diferença essencial entre ambas está na natureza das 

fontes. Enquanto a pesquisa bibliográfica se utiliza fundamentalmente das 

contribuições dos diversos autores sobre determinado assunto, a pesquisa 

documental vale-se de materiais que não recebem ainda um tratamento analítico, ou 

que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetos da pesquisa. Este 

levantamento foi desenvolvido através dos dados disponíveis pela OMS. 

 O panorama desta pesquisa foi adotado para obter os objetivos de pesquisa, 

com caracteristica procedimental de intervenção didática, conforme Magda Soares  

às “estratégias didáticas” como “procedimentos fundamentados em teorias e 

princípios linguísticos e psicológicos, mas suficientemente flexíveis para que, na 

prática pedagógica, possam superar as dificuldades interpostas por fatores externos 

que interfiram na aprendizagem dos alfabetizandos” (SOARES, 2016, p. 53), Estas 

estratégias são ferramentas para relacionar o conhecimento e o aluno, nas quais 

devem  suprir a necessidade do aluno, e não de uma determinada teoria.  

A abordagem de dados foi qualitativa, que segundo Gil (2002) depende de 

alguns fatores, tais como a extensão da amostra e os instrumentos de pesquisa. Este 

processo define-se como a continuidade de atividades, que envolvem redução e 

categorização de dados, a sua interpretação e redação. vale destacar que por ser 

uma pesquisa documental com levantamento bibliográfico, as pesquisas elaboradas 

com base em documentos são importantes não porque respondem definitivamente 

a um problema, mas porque proporcionam melhor visão desse problema ou, então, 

hipóteses que conduzem a sua verificação por outros meios Gil (2002). 
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A pesquisa documental caminha juntamente com a pesquisa bibliográfica, as 

vezes, se fazendo difícil identificar, a pesquisa bibliográfica é constituída por materiais 

já elaborados, na pesquisa documental se utiliza de fontes relevantes, que ainda não 

foram tratadas minuciosamente e por ser rica em seus objetivos específicos, está na 

capacidade do pesquisador em compreender os dados, para isso a pesquisa foi 

estruturada em 3 etapas, sendo elas (1) Pré análise, (2) Organização de material, (3) 

Tratamento de dados. 

 
 

3.1 Pré-análise 
 
 

Nesta etapa os procedimentos de pré-análise foram baseados no que cita 

Gil (2002). A análise de conteúdo é onde se procede à escolha dos documentos, à 

formulação de hipóteses e à preparação do material para análise. Esta pré análise 

foi ajustada periodicamente com análise documental dos dados disponíveis pela 

OMS nos quais foram analisados os dados sobre a depressão entre crianças e 

adolescentes em idade escolar (brasileira). Com o suporte e os relatos da OMS, 

buscou-se averiguar o índice de depressão em crianças e adolescentes em idade 

escolar, suas possíveis causas nesta faixa etária, buscando ainda, investigar os 

principais sintomas para este grande aumento de depressão em crianças e 

adolescentes em idade escolar. Apontar a Arte como uma contribuição para o 

desenvolvimento do ensino em Ciências. 

A segunda é a exploração do material, que envolve a escolha das unidades, 

a enumeração e a classificação. A terceira etapa, por fim, é constituída pelo 

tratamento, inferência e interpretação dos dados (Bardin, S. D.). 

 

3.2 Organização do trabalho 
 
 

O levantamento do material consiste numa etapa importante, porque vai 

possibilitar ou não a riqueza das interpretações e inferências. Esta é a fase da 

descrição analítica, a qual diz respeito ao corpus (qualquer material textual coletado) 

submetido a um estudo aprofundado, orientado pelas hipóteses e referenciais 

teóricos. Dessa forma, a codificação, a classificação e a categorização são básicas
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nesta fase (Bardin, 2006). Para compreender as possíveis causas que desencadeiam 

os mecanismos que levam ao aumento significativo de depressão entre os 

adolescentes em fase escolar, no decorrer da pesquisa foi feito um levantamento com 

dados apresentados pela OMS, para obter números nacionais de crianças e 

adolescentes com depressão. Em seguida, foi feita uma pesquisa sobre a Arte e como 

ela é utilizada em terapias para diminuir casos depressivos. A ênfase foi demonstrar 

como a arte pode ser utilizada como uma proposta pedagógica juntamente com o 

ensino de ciências, para minimizar estes índices, justamente na faixa etária que 

demonstram dificuldades em expressar suas dores e sofrimentos 

 

3.3 Tratamento de dados. 
 
 

Seguindo os pressupostos da pesquisa documental, com caráter bibliográfico 

para o tratamento dos dados, foi feita a análise do documento disponível pela OMS, 

sobre depressão entre crianças e adolescentes em idade escolar, no qual foi 

analisado, qual a idade de maiores casos de depressão, as principais causas deste 

aumento significativo de depressão nesta faixa etária e quais os principais sintomas. 

Também foram analisadas algumas referências (Bordin,2014; Jung, 1978; 

Urrutigaray, 2009; Valladares, 2004; Vygotsky,2009) bibliografías referente à Arte e 

Arteterapia, com intuito de contribuir no processo de ressignificação do ensino- 

aprendizagem de crianças e adolescentes em estado de depressão. 

Neste contexto e a partir da análise documental, a Arte foi o cenário para a 

elaboração de uma proposta de intervenção pedagógica no ensino de ciências. 
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4 APRESENTAÇÃO DA PESQUISA E ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 
 

A pesquisa aponta que a arte no ensino de ciências se constitui como um elemento 

potente na realização de atividades que proporcionem momentos de reflexão e 

contribuição no tratamento de alguns estados depressivos. A arte desempenha um 

papel potencialmente vital na educação onde o educando reúne diversos elementos de 

sua experiência, para formar um novo significado ao todo. Embora seja considerado 

dispensável por muitos, o papel da arte é fundamental na construção de um cidadão 

criativo, reflexivo, sensível, responsável, ousado, capaz de criar possibilidades de 

elaboração artística, intervindo na sociedade, compreendendo os diferentes processos 

de aprendizagem das múltiplas linguagens, num contexto histórico-social (PCNs, 

2000). A partir destes resultados elaborou-se uma proposta de intervenção pedagógica 

a ser desenvolvida em uma aula de ciências, tendo como cenário a Arte. Podendo esta, 

ser adaptada para o ano/série que desejar. 

A intervenção pedagógica é uma interferência feita por um profissional da 

educação sobre o processo de desenvolvimento e aprendizagem do estudante 

quando uma dificuldade é identificada podendo ser feita de forma individual ou 

institucional. O objetivo dessa ação envolve possibilitar que o aluno compreenda e 

absorva os conteúdos desenvolvidos na escola. A intervenção pedagógica modifica o 

processo educacional na medida em que o docente precisa traçar estratégias para 

abordar o conteúdo ABREU(2020). Este recurso além de compreender o aluno e o 

problema, busca explicar e corrigir tendo como objetivo incentivar o senso crítico, 

favorecendo as potencialidades, a autonomia e a criatividade dos alunos, da mesma 

forma possibilita ao docente buscar alternativas para que cada aluno busque o 

entendimento do conteúdo a ser trabalhado, este recurso traz ao educador, uma 

possibilidade de compreender seu aluno, como também combater as dificuldades 

escolares, e peculiaridade de cada aluno. Ferreiro (1996) afirma que, atualmente, 

muitos professores aplicam atividades que estimulam a criatividade, criam desafios e 

garantem os avanços no aprendizado, além de valorizar o conhecimento já pré- 

estabelecido e respeitar o contexto social de seus alunos. 
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4.1 Orientação Sexual: Abordagem pedagógica da saúde sexual 

 
 

Conforme o PCNs, o ensino de ciência permite introduzir e explorar as 

informações relacionadas aos fenômenos naturais, à saúde, à tecnologia, à sociedade e 

ao meio ambiente, favorecendo a construção e ampliação de novos conhecimentos. 

Para isso necessita-se de educadores comprometidos, com bem-estar dos educandos, 

da escola e da família, este educador deve contemplar atividades que proporcionem 

novas descobertas. Ao tratar do tema Orientação Sexual, busca-se considerar a 

sexualidade como algo inerente à vida e à saúde, que se expressa no ser humano, do 

nascimento até a morte. Relaciona-se com o direito ao prazer e ao exercício da 

sexualidade com responsabilidade. Engloba as relações de gênero, o respeito a si 

mesmo e ao outro e à diversidade de crenças, valores e expressões culturais 

existentes numa sociedade democrática e pluralista. Inclui a importância da prevenção 

das doenças sexualmente transmissíveis/Aids e da gravidez indesejada na 

adolescência, entre outras questões polêmicas. Pretende contribuir para a superação 

de tabus e preconceitos ainda arraigados no contexto sociocultural brasileiro (PCNs). 

 Conforme o tema da pesquisa, a depressão é preponderante e causas muitas 

consequências, principalmente nesta faixa etária entre os 10 e 19 anos, que já é uma 

fase muito delicada, na qual ocorrem diversas mudanças hormonais, e  psicológicas, 

ocasionando alguns distúrbios e estados depressivos com muito mais frequência, 

além de surgirem muitas dúvidas e curiosidades, dores e sofrimento. O educador de 

Ciências da Natureza tem o dever de orientar seus alunos ao respeito pelo próprio 

corpo e do outro, fazer refletir sobre as diferenças, promover reflexões e discussões 

com a finalidade de sistematizar o desenvolvimento do aluno, levando em conta 

princípios morais de cada um dos envolvidos. Além de ser um assunto pautado para 

as aulas de ciências, esse tema pode e deve ser trabalhado em todas as outras áreas 

da educação e qualquer ano do ensino. 

No decorrer da pesquisa foram propostas algumas atividades de carácter de 

intervenção pedagógica aplicadas com o tema estruturador: Orientação Sexual, e a 

arte no ensino de ciências, com o intuito de trabalhar questões relacionadas à 

depressão na adolescência, promovendo discussões e reflexões de uma forma criativa, 

abrangendo as necessidades do aluno, criando um ambiente favorável para que 

tenham a chance de falar ou expressar suas dúvidas e seus anseios. 
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4.2 Os três Momentos Pedagógicos 

 
 

A proposta didática dos Três Momentos Pedagógicos (3 MPs) – 

Problematização Inicial, Organização do Conhecimento e Aplicação do Conhecimento 

– (DELIZOICOV; ANGOTTI, 1990; DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2002; 

2009), é atualmente incorporada em diversas propostas de ensino, desde a 

elaboração de materiais didáticos até como organizadores/estruturadores de 

desenhos curriculares (MUENCHEN; DELIZOICOV, 2012). Segundo Muenchen e 

Delizoicov (2014, p. 620, destaque do autor), os 3 MPs estão assim estruturados: 

 

Problematização Inicial: apresentam-se questões ou situações reais que os 
alunos conhecem e presenciam e que estão envolvidas nos temas. Nesse 
momento pedagógico, os alunos são desafiados a expor o que pensam sobre 
as situações, a fim de que o professor possa ir conhecendo o que eles 
pensam. 
Organização do Conhecimento: momento em que, sob a orientação do 
professor, os conhecimentos [...] [científicos] necessários para a 
compreensão dos temas e da problematização inicial são estudados. 
Aplicação do Conhecimento: momento que se destina a abordar 
sistematicamente o conhecimento incorporado pelo aluno, para analisar e 
interpretar tanto as situações iniciais que determinaram seu estudo quanto 
outras que, embora não estejam diretamente ligadas ao momento inicial, 
possam ser compreendidas pelo mesmo conhecimento. 

 
Freire (1987), propõe que o diálogo inicie em torno da problematização de 

questões próximas à realidade dos educandos, das contradições existenciais e sociais 

para que esses possam elaborar um novo conhecimento e que sejam alcançados em 

sala de aula, tornando indivíduos conscientes, autônomos e críticos. 

Perante o exposto foram desenvolvidas algumas intervenções para o ensino 

de Ciências, com enfoque nas Artes, para se trabalhar assuntos como a orientação 

sexual bem como, constatar casos depressivos entre os alunos e contribuir para a 

melhora destes sintomas. 

Os 3 MPS sugere que na problematização inicial, o educador relacione o 

estudo de conteúdos com situações reais, nos quais os alunos conhecem e vivenciam, 

mas que não apresentam um conhecimento científico, é nessa etapa que o educador 

deverá conduzir o aluno, implementando o conhecimento para a realização da 

situação problematizadora. 
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Na sequência vem a organização de conhecimento, momento em que o 

educador orienta e estabelece uma relação entre a experiência e o conhecimento 

prévio do aluno ao conteúdo, desenvolvendo conceitos científicos, para resolver a 

problematização inicial, ou seja, é o momento em que o educador formaliza os 

conceitos. 

Quanto a aplicação dos conhecimentos, e o momento em que o educador 

articula métodos para que o aluno tenha a capacidade de usar o que foi estudado, com 

as situações reais, compreendendo a importância da teoria e dos conceitos. Segundo 

Delizoicov e Angotti (2002), a abordagem temática tem a preocupação com a 

apreensão dos conhecimentos e sua utilização, além da sua aproximação com 

fenômenos ligados a situações vividas pelos educandos. Os autores também admitem 

que os 3 MPs são usados na ação didático-pedagógica de outras disciplinas escolares, 

além de Ciências e favorece o encontro dos componentes do ensino: aluno, professor, 

meio social e conhecimento. 

Na lógica dos 3 MPs percebe-se que “ensinar não é transferir conhecimento, 

mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção” (FREIRE, 2011, 

p.24) dispensando situações em sala de aula, em que o aluno seja apenas o receptor. 

 Dessarte o educador deve mediar seus alunos a fim, de criar possibilidades, 

construir conhecimento científico sobre as questões que envolvam suas vidas, de 

modo que o diálogo entre educador, aluno, escola e a família se torne um processo 

contínuo que perdure por todo o ensino aprendizagem. 

 
4.3 Propostas de Intervenções Pedagógicas baseadas nos 3 MPs 

 
 
Proposta de Intervenção 1 

Puberdade, que bicho é esse? 

 
1º Momento: Problematização Inicial 

Inicialmente se estabelecerá uma conversa geral sobre a temática 

puberdade com os alunos, debater sobre as situações reais vivenciadas por eles e 

assuntos relacionados à orientação sexual, fazer um levantamento de 

conhecimentos prévios e/ou matemáticos pertinentes sobre o tema, com o propósito 

de apreciar a compreensão e suas vivências. 
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2º Momento: Organização do Conhecimento 

 
Este momento é descrito pelo desenvolvimento de conceitos sobre a temática 

Orientação sexual, a realização de atividades envolvendo o assunto puberdade em 

situações problema e o exercício de auto reconhecimento. Ao escutarem a música, 

“Não Vou Me Adaptar” , os alunos deverão entrar em uma discussão: O que a música 

quer dizer? O que tem a ver com a puberdade? O que se consegue relacionar com 

minha  vivência?  Os  alunos  devem  expor  sua  compreensão  sobre  o  que  é a 

puberdade, as mudanças no corpo e na mente, fazer com que os alunos falem sobre 

situações por eles vivenciadas, tornando para o educador uma ótima oportunidade 

de conhecer seus alunos, e de seus alunos criarem confiança em seu educador. Os 

adolescentes têm muito medo de falar sobre determinados assuntos, mas são 

imprescindíveis para seu desenvolvimento físico e mental. Baseado no contexto, o 

educador deve acender a criatividade e o conhecimento científico da temática em 

seus alunos. 

  Música 

(Disponível em: 
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=9008) (Letra 
de Nando Reis e Música de Arnaldo Antunes) 

  Não Vou Me Adaptar 

Eu não caibo mais nas roupas que eu cabia 

Eu não encho mais a casa de alegria 

Os anos se passaram enquanto eu dormia  

E quem eu queria bem me esquecia 

Será que eu falei o que ninguém ouvia?  

Será que eu escutei o que ninguém dizia? 

Eu não vou me adaptar, me adaptar (3x)  

Eu não tenho mais a cara que eu tinha No espelho essa cara já não minha 

É que quando eu me toquei achei tão estranho  

A minha barba estava deste tamanho 

Será que eu falei o que ninguém ouvia?  

Será que eu escutei o que ninguém dizia?  

Eu não vou me adaptar, me adaptar 

Não vou me adaptar! Me adaptar 
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 3º Momento: Aplicação do conhecimento 
 

E neste momento, que se deve pensar em estratégias para romper com os 

tradicionais exercícios de fixação, nos quais não estimulam a criticidade, 

restringindo apenas a memorização e reprodução, impossibilitando e ou limitando 

a aprendizagem. Assim, o desejável é que as atividades propostas nesse momento 

possibilitem o diálogo, para analisar se o aluno adquiriu a capacidade de argumentar 

e de participar, de forma crítica, das decisões que envolvem os temas/problemas 

contemporâneos (MUENCHEN, 2010). Inúmeras são as possibilidades para que o 

aluno demonstre que obteve a compreensão e o conhecimento sobre o conteúdo 

estudado, como por exemplo: Escrever uma música com melodias, ao som de 

violão; fazer uma pequena interpretação sobre alguma situação que vivenciaram; 

fazer uma história em quadrinhos à mão livre ou com recursos tecnológicos; produzir 

um curta; produzir um documentário, desenhar; pintar; usar recortes, e colagens. 

Deixar os alunos usarem a “criatividade”. Ou seja, ser criativo é ser original, é ser 

capaz de imaginar soluções novas para os problemas que surgem a cada dia. Tem- 

se um exemplo de atividade na figura 1: 

 

Imagem 1- As mudanças- Acervo Pessoal 
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Esta imagem reflete o conhecimento de uma menina de 11 anos na qual 

está passando pela puberdade, reflete as mudanças de seu corpo, de seu 

comportamento e suas angústias, através de uma atividade em que o aluno se auto 

representa, é uma forma do educador constatar a compreensão sobre conteúdo 

estudado e uma forma de expressão do aluno, aos que estão em estado depressivo 

a arte é um facilitador para poderem se comunicar. Por meio da fantasia o 

adolescente amplia o conhecimento e a compreensão de si mesmo. 

(VIGOTSKI,1996). 

 

Proposta de Intervenção 2 

Aprendendo com um curta- Espelho torcido 

1º Momento: Problematização inicial 

 
"Espelho Torcido" é um grito de desabafo de uma jovem mulher que vê 

seu corpo ser considerado "fora dos padrões" de beleza. O filme contesta a 

definição de um corpo belo mostrando que o sublime se encontra até em corpos 

considerados esteticamente feios. A obra é uma busca pela autoaceitação da 

cineasta em relação a seu próprio corpo. (Luiza Junqueira. Experimental • 2013 • 2 

min) 

2º Momento: organização do conhecimento 

 
Com a apresentação do curta, iremos fazer uma roda de conversa em 

que os alunos irão discutir, refletir e expor seus pensamentos sobre os padrões de 

beleza impostos pela sociedade e suas consequências. O que é bonito? e o feio o 

que é? Nesta faixa etária dos 10 aos 19 anos, percebe-se que os deboches, as 

piadinhas entre eles sobre a aparência começam surgir, bem como bullying 

(principal causa do aumento de casos depressivos nas escolas) e suicídios no 

Brasil, tornando-se um bom caminho para promover um debate sobre padrões de 

beleza. 
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 3º Momento: Aplicação do conhecimento  

  
Ao fim da discussão cada aluno irá descrever de forma criativa o que 

é bonito e o que é feio, para esta descrição, será feito rabiscos em uma folha sulfite, 

com os olhos fechados, assim que terminados colorir conforme a imaginação surgir, 

logo tentar enxergar algo, alguma imagem nesta obra, e transcrever de forma mais 

delineada possível, e concluir o que é ser feio, e o que é ser bonito? Como 

demonstração de atividade figura 2 e figura 3, O belo e a Fealdade, acervo pessoal. 

 

  
 
 

 

Figura 2: O Belo e a Fealdade-Sentido do Feio. Acervo pessoal 
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O importante neste momento é que o aluno analise e interprete a situação 

inicial, com a atividade proposta, o papel do educador neste momento é fazer com que 

os alunos valorizem suas qualidades, suas capacidades, que melhorem a autoestima 

e principalmente respeitar as diferenças, a adolescência e cheia de conturbações e 

mudanças, eles observam seus defeitos e dos outros, a preocupação com o corpo 

ideal e a aparência é constante, muitas das vezes acaba atrapalhando o 

desenvolvimento físico e mental do indivíduo. O educador terá um papel inevitável 

neste processo. 

Figura 3: O Belo e a Fealdade-Sentido do Belo. Acervo pessoal. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Este trabalho de pesquisa, foi elaborado a partir de um descontentamento pessoal 

referente à depressão e como ela foi encarada por muitos que estavam em meu 

convívio. Hodiernamente a depressão vem sido discutida com mais frequência, 

baseado nisso a grande maioria das pessoas acreditam saber sobre o assunto, ou 

entendem o problema, porém, não compreendem que a depressão é uma doença e 

uma das mais devastadoras, porque além de destruir o indivíduo doente, ela é capaz 

de desestruturar uma família inteira e, infelizmente, percebe-se que atualmente as 

crianças e os adolescentes são os mais atingidos. Minha inquietação maior e 

sofrimento sempre foi em ver como as pessoas, mesmo entendendo sobre o assunto, 

praticam o julgamento e a crítica a estes indivíduos doentes. A preocupação maior é 

ver estas atitudes deploráveis dentro de escolas e universidades. A palavra empatia 

hoje em dia é a mais falada (virou modismo), do que de fato aplicada. Sendo ela de 

origem grega, empatheia que significa paixão ou ser muito afetado por algo, ou ainda, 

pelo dicionário que se refere à capacidade de se identificar com outra pessoa, de sentir o 

que ela sente e de querer o que ela quer. Ao invés de serem criticados, os indivíduos que 

estão em estado depressivo precisam ser compreendidos, serem escutados sem 

cobranças, ter suporte e acolhimento sem julgamento. 

Em virtude dos fatos mencionados foi proposto como tema central, a 

Depressão na escola: A arte como intervenção pedagógica para o ensino de ciências, 

no qual teve como objetivo principal buscar alternativas para os educadores 

constatarem os principais sintomas de depressão e verificar suas principais causas. 

Conforme divulgado pela OMS, o Brasil possui um dos maiores números de 

adolescentes em idade escolar que sofre de depressão, e um dos maiores números 

de suicídios. Baseado nestas informações buscou-se alternativas para que o educador 

fique atento a pequenas mudanças de comportamento, deixando de tratá- los como 

“aluno problema''. Atualmente, a depressão é um assunto falado na TV, nas mídias e 

redes sociais, mas deixam apenas para especialistas a constatação. Por este motivo, 

salientamos a importância das propostas pedagógicas apresentadas na pesquisa, 

pois, o educador terá como constatar alguns casos depressivos e buscar alternativas 

para ajudá-lo. 

A depressão é uma doença mental, que pode ser tratada e até mesmo curada, 

se diagnosticada no início, a adolescência é uma fase na qual iniciam as perturbações, 

as dúvidas, a curiosidade e junto dela as dificuldades em expor seus anseios e suas 
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angústias. Tendo em vista o grande número de adolescentes em fase escolar, que 

sofre de casos depressivos, orienta-se a arte como intervenção para o ensino de 

ciências ou qualquer outra área do conhecimento, que segundo estudos a arte e 

atividades artísticas, tem o poder de aliviar o estresse, diminuir a ansiedade e combater 

a depressão, além disso a arte contribui para a construção do ser, e para a saúde 

mental desses indivíduos, e quando falamos de arte, não é só pintura de quadros, e 

sim o artesanato, a dança, a música, o teatro, enfim, a arte tem uma capacidade de 

fazer com que possamos expressar com as mão e o corpo, o que a fala não consegue. 

Espera-se que esta pesquisa venha contribuir com a compreensão e a importância de 

se constatar casos/sintomas depressivos na escola e, que o uso da arte se espalhe 

entre as áreas do saber, tornando os indivíduos criativos e críticos perante a sociedade 

e a família e, principalmente, que este aluno se expresse da maneira que lhe for mais 

propícia
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