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RESUMO

O tema proposto partiu da necessidade de falar sobre a depressão e seus sintomas, bem como eles podem agravar-se no meio acadêmico. A 
compreensão do termo depressão faz-se necessária para se compreender algumas indagações que surgiram no decorrer deste trabalho, e foi aqui 
compreendida como transtorno psiquiátrico, uma perturbação do estado psicológico, e não uma tristeza passageira. Sua classificação é feita de 
acordo com o quadro clínico apresentado pelo um paciente em consulta médica. E vale lembrar que por ser uma da doença assídua na atualidade, 
é de suma importância a conscientização da sociedade sobre o preconceito por má informação a seu respeito, e sobre o uso indiscriminado da 
expressão “depressão”. A proposta aqui presente procurou evidenciar como os sintomas da depressão podem influenciar vários aspectos da vida, 
além de expor situações que se fizeram necessárias para superá-los e dar continuidade à graduação, sendo elas por limitações da mesma, ou por 
limitações que em determinados momentos foram impostas por aqueles que desconheciam o assunto. O trabalho apontado faz parte da história 
de vida da graduanda e buscou estabelecer uma conexão entre a percepção e as diversas linhas de pensamento correntes sobre a depressão. 
Pretendeu com o trabalho demonstrar como as experiências de vida contribuíram para a construção de uma visão de mundo própria, ainda que 
incompleta, e como o meio acadêmico contribui para agravar ou melhorar as impressões sobre o assunto, visto que o conhecimento foi sendo 
construído a partir de diversas camadas, tanto emocionais quanto de valores sociais. Por meio do método autobiográfico, esperou-se criar uma 
linha de raciocínio que permitisse uma melhor compreensão do assunto pesquisado, apesar da linguagem subjetiva, de certa forma das 
experiências, buscou-se contribuir para que o assunto ganhe cada vez mais relevância para o meio acadêmico, pois, foi possível perceber que 
ainda hoje a depressão é um assunto limitado às poucas áreas do conhecimento acadêmico. A utilização  do método autobiográfico,  justifica-se  
por sua  contribuição com a ciência,  com a disseminação de informações, e sensibilização a respeito da situação de um depressivo no meio 
acadêmico, destacando sua  ocorrência em outros setores da educação, nos mais diversos cursos, entre eles o de pedagogia. A pesquisa 
proporcionou a análise acerca das implicações da patologia aqui abordada e o quanto esse assunto é pouco abordado no meio acadêmico, além 
de refletir sobre como a depressão ainda é vista por muitos como uma coisa banal e sem importância. Pretendeu-se dar visibilidade às 
dificuldades enfrentadas pelas pessoas que sofrem com essa síndrome grave e que precisa ser tratada por especialistas, pois é uma doença que 
pode atingir qualquer pessoa, independente da esfera social ou econômica na qual esteja inserida. Concluiu-se que o aumento da ansiedade e 
estresse durante o processo de graduação, podem ser fatores que contribuem para piora do quadro clínico da depressão, e em situações como 
estas o estudante que sofre de algum transtorno mental, fica ainda mais sujeito ao constrangimentos, como em situações em que ocorra 
dificuldades de acompanhar o raciocínio de alguns professores e colegas, ao relacionar com meus pares, ou mesmo em permanecer em sala de 
aula ou realizar tarefas que são exigidas em tempo determinado, uma vez que no ensino superior, é exigido dos alunos autonomia, destreza e 
capacidade de gerir o tempo com diferentes tarefas e disciplinas.
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