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“Espera-se que o professor desenvolva no seu aluno, em primeiro 

lugar, o homem de entendimento, depois, o homem de razão, e, 

finalmente, o homem de instrução. Este procedimento tem esta 

vantagem: mesmo que, como acontece habitualmente, o aluno nunca 

alcance a fase final, terá mesmo assim beneficiado da sua 

aprendizagem. Terá adquirido experiência e ter-se-á tornado mais 

inteligente, se não para a escola, pelo menos para a vida.” 

Immanuel Kant 



RESUMO  

Os ritmos biológicos fazem parte da vida dos seres vivos desde os mais simples até o mais 

complexos. No homem, um dos ritmos biológicos mais importantes é o ciclo sono-vigília 

(CSV), que representa um comportamento indispensável para a saúde uma vez que a privação 

do sono pode levar a déficits de atenção e de memória, alterações de humor e sonolência 

diurna que podem prejudicar o desempenho escolar. Apesar disso, o CSV é um assunto pouco 

discutido no âmbito escolar. Assim, o objetivo desta pesquisa foi abordar os conteúdos sobre 

o ciclo sono-vigília, de forma contextualizada com o tema saúde, para estimular hábitos de 

sono saudáveis.  Esta pesquisa foi desenvolvida em uma escola estadual com 33 estudantes do 

3º ano do ensino médio e está dividida em quatro etapas: 1ª) Estudo do conteúdo e análise do 

livro didático adotado pela escola para subsidiar as atividades contempladas na unidade 

didática (UD) e além da aproximação com a professora de biologia da turma para avaliar a 

viabilidade de horários para o desenvolvimento da UD; 2ª) Levantamento dos conhecimentos 

prévios dos alunos, por meio de questionário, para nortear a elaboração da UD; 3ª) 

Desenvolvimento e aplicação de uma UD baseada na aprendizagem significativa, e 

caracterização dos hábitos de sono dos estudantes, e 4ª) Avaliação da UD como uma proposta 

viável para trabalhar os conceitos sobre ritmos biológicos. Os conhecimentos prévios dos 

estudantes a respeito do CSV são escassos e este assunto não está contemplado nos livros do 

ensino médio adotados pela escola. Foram observadas concepções alternativas, 

principalmente quanto às diferenças individuais de sono, que podem contribuir para a 

ocorrência de hábitos inadequados de sono, como relatado pelos adolescentes deste estudo. As 

atividades desenvolvidas durante a UD foram bem recebidas e avaliadas posteriormente pelos 

alunos que se mostraram participativos e motivados. Após a UD o conceito sobre ritmo 

biológico foi ampliado e os estudantes passaram a identificar que o CSV muda ao longo da 

vida devido a fatores biológicos e sócio-culturais. Assim, a UD elaborada neste estudo 

representa uma proposta viável para trabalhar os conceitos sobre ritmos biológicos 

contextualizados ao tema saúde, no ensino médio. 
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ABSTRACT 

Biological rhythms are part of the life from the simplest to the most complex living beings. In 

humans, one of the most important biological rhythms is the sleep-wake cycle (SWC), which 

represents an indispensable behavior for health, since sleep deprivation can lead to deficits in 

attention and memory, mood and daytime sleepiness which may affect school performance. 

Nevertheless, the SWC is a content rarely discussed in schools. Thus, the aim of this research 

was to address contents of the sleep-wake cycle, related to the content of Health to encourage 

healthy sleep habits. This study was conducted in a public school with 33 students of the 3rd 

year of high school and is divided into four stages: 1st) Study and analysis of the content of 

the textbook adopted by the school to subsidize the activities covered in the teaching unit 

(TU) and approximation with the biology teacher from the class to evaluated the feasibility of 

schedules for the development of TU; 2nd) Survey of students' prior knowledge, through a 

questionnaire, to guide the development of the TU; 3rd) Development and implementation of 

a TU based on meaningful learning and characterization of the students sleep habits, 4th) 

Evaluation of the TU as a viable proposal to teach biological rhythms concepts. Previous 

knowledge of students about the SWC are scarce and this content is not covered in the books 

adopted by the school. Alternative conceptions were observed, particularly with regard to 

individual differences in sleep, which may contribute to the occurrence of inadequate sleep 

habits, as reported by the adolescents in this study. The activities developed during UD were 

well received by the students who showed participative, motivated and evaluated positively 

the procedures used by the researcher. After the TU, students' knowledge about the concept of 

biological rhythms has been increased and they started to identify that the SWC changes 

throughout life and occur due biological and socio-cultural factors. Thus, the UD elaborated 

in this study represents a viable proposal to teach the concepts of biological rhythms 

contextualized to the content of Health, in high school.  

 

Keywords: biological rhythms, health, sleep-wake, teaching unit. 
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APRESENTAÇÃO 

Ao ingressar no Programa de Pós Graduação em Ensino de Ciências Naturais e 

Matemática (PPGECNM) trouxe comigo o desejo de preencher uma lacuna apresentada pelas 

pesquisas que envolvem a educação sobre o sono no contexto escolar (MATHIAS et al., 

2006; SOUSA et al., 2007). A lacuna identificada nessas pesquisas foi a ausência da temática 

sono na sala de aula que, segundo os pesquisadores (MATHIAS et al., 2006; GUIMARÃES e 

AZEVEDO, 2010; SOUZA, J. et al., 2011), poderiam estar favorecendo a prática de 

comportamentos relacionados a maus hábitos de sono, uma vez que o conhecimento exerce 

influência sobre o comportamento dos indivíduos.  

A partir dessa constatação foi que começamos a pensar sobre a seguinte questão: 

Como abordar os conteúdos relacionados ao sono, especificamente ao ciclo sono-vigília, de 

modo a aumentar o conhecimento que os adolescentes já têm sobre ele? Ao contribuir para a 

aprendizagem desse tema procura-se também diminuir as consequências intensificadas pela 

privação de sono. De acordo com Sanchez et al. (2007) “A qualidade e o estilo de vida estão 

fortemente relacionados à qualidade do sono. Desta forma, a má qualidade de vida interfere 

no sono e a falta de sono interfere na qualidade de vida.”. 

Sendo assim, a ausência ou redução do sono noturno acarreta uma série de 

consequências como: déficits de atenção e de memória, lentidão no processamento cognitivo, 

prejuízos no desempenho escolar e em tarefas que exigem habilidade motora, além de 

hipertensão, câncer, obesidade, entre outros. Entretanto, a cada dia é mais comum as pessoas 

manterem horários irregulares de dormir e acordar, o que favorece a redução das horas de 

sono para realizar inúmeras tarefas diárias (KECKLUND e AKERSTED, 1997). 

Trabalhos anteriores sinalizam a necessidade de divulgação de tal tema no âmbito 

escolar (LOUZADA e MENNA-BARRETO, 2004; MATHIAS et al., 2006; SOUSA et al., 

2007; AZEVEDO et al., 2008). Apesar disso, o ensino de ciências carece de materiais 

didáticos direcionados ao desenvolvimento de ações educativas relacionadas ao sono. Por 

isso, propusemo-nos a elaborar e aplicar um instrumento de ensino que busca abordar os 

conteúdos relacionados ao sono. Para isso optamos por uma abordagem contextualizada com 

o tema saúde e embasada nas proposições da teoria da aprendizagem significativa visando à 

compreensão das condições favoráveis à saúde e a promoção do autocuidado.  

À vista dessas considerações, buscou-se propiciar à escola a vivência do ciclo sono-

vigília e incentivar o desenvolvimento de hábitos de sono saudáveis visando o bem estar 

físico e mental dos estudantes. O instrumento de ensino elaborado para atender esse objetivo 



foi uma unidade didática que envolve atividades que consideram as situações cotidianas dos 

educandos, suas necessidades e interesses, contribuindo assim para: a conscientização do 

aprendiz sobre o direito à saúde, a sensibilização para a busca da compreensão de seus fatores 

condicionantes e a preparação cognitiva para conviver com as condições sociais impostas, o 

que corrobora para a formação de cidadãos reflexivos e atuantes socialmente. 

Para tratar dos aspectos aqui apresentados, essa dissertação está organizada em cinco 

tópicos. Inicia-se com a introdução, a qual contempla também a justificativa e os objetivos da 

pesquisa buscando mostrar ao leitor a importância de um estudo dessa natureza para a 

educação que busca a formação para a vida. Em seguida, no tópico 2, trataremos do 

referencial teórico que norteou a pesquisa, dessa forma abordamos o sono, sob a perspectiva 

temática freireana, contextualizando com o tema saúde no ensino de biologia, e a unidade 

didática como estratégia de ensino para favorecer a aprendizagem significativa do tema em 

estudo. 

No terceiro tópico apresentamos o método utilizado para o desenvolvimento do 

estudo, com as informações sobre os sujeitos e o contexto da pesquisa, o percurso 

metodológico com a descrição das etapas da pesquisa, dos procedimentos e dos instrumentos. 

No quarto tópico, ressaltam-se os resultados obtidos e a discussão. É importante lembrar que 

nesse tópico destaca-se o instrumento de ensino como o produto acadêmico da dissertação 

(Apêndice A).  

Por último, no tópico 5, faremos as considerações finais acerca dos resultados obtidos. 

Também estão inclusos, ao final do trabalho, documentos que complementaram e 

fundamentaram a investigação que são os apêndices (A à F) e anexos (A à F).
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1. INTRODUÇÃO  

1.1 Justificativa 

A crescente expansão do conhecimento científico vem corroborando para alterações 

no contexto escolar e nas relações humanas, e impondo novos desafios e responsabilidades às 

disciplinas das ciências. Diante disso, enfatiza-se a necessidade de formar cidadãos reflexivos 

e atuantes socialmente. Nesse contexto, vários documentos orientadores do processo de 

ensino e aprendizagem sinalizam a necessidade de inserção de temas atuais relevantes para a 

formação cultural dos alunos. 

A exemplo disso, os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM) 

(BRASIL, 1999) propõem que o aluno deve ser apto:  

A analisar os fazeres humanos identificando aspectos éticos, morais, 

políticos e econômicos envolvidos na produção científica e 

tecnológica, bem como na sua utilização; o aluno se transporta de um 

cenário meramente científico para um contexto em que estão 

envolvidos vários aspectos da vida humana. Uma educação que 

formará indivíduos sensíveis e solidários, cidadãos conscientes dos 

processos e regularidades de mundo e da vida, capazes assim de 

realizar ações práticas, de fazer julgamentos e de tomar decisões. 

Nessa perspectiva, é papel da escola tratar de temas dessa natureza a fim de fornecer 

argumentos para que os alunos possam refletir sobre as questões éticas, políticas e sociais 

envolvidas nas temáticas contemporâneas, o que auxiliará na socialização e popularização do 

saber científico e tecnológico.  

Diante dessas considerações, o cidadão, para participar de discussões em torno de 

temas atuais de dimensão social, política e econômica, temas geradores, depende de uma base 

sólida de conhecimentos que deve ser oferecida pela escola. Para alguns autores a capacidade 

de entender tais debates é hoje tão importante quanto o saber ler e escrever (JUSTINA e 

FERLA, 2006). 

Sendo assim, entende-se que o ensino de biologia deve estar voltado para a 

compreensão de como a vida se organiza e estabelece interações (BRASIL, 2002), o que vai 

além de um ensino centrado apenas na transposição das informações científicas.  

Os educadores devem, dessa forma, participar ativamente na inclusão dos temas 

geradores no planejamento de suas aulas, pois o conteúdo pode estar situado no contexto de 

questões familiares e relacionado com experiências extraescolares dos alunos, sugerindo uma 
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íntima relação com a qualidade de vida dos educandos, o que facilita a aprendizagem 

(AULER, 2008), a exemplo dos assuntos relacionados ao sono, entre eles o ciclo sono-vigília. 

Uma vez apresentada a importância da inserção dos temas geradores nas aulas de 

biologia, passa-se a pensar como isso pode ser posto em prática e quais estratégias 

pedagógicas podem ser utilizadas para essa inserção. Ao considerar a necessidade, que 

emerge da expansão do conhecimento científico, de buscar na educação a formação para a 

vida, uma alternativa para abordar esses conteúdos é o ensino contextualizado (FÁVARO et 

al., 2003). Esta é uma tendência atual da biologia no ensino médio (BRASIL, 1999) e está 

sendo bem aceita pela comunidade educacional (LIDEMANN et al., 2009). 

Apesar da polissemia do termo “contextualização” esclarecida pelos pesquisadores 

Ricardo e Zylbersztajn (2007), no presente estudo será considerado em um sentido mais 

amplo, envolvendo não apenas o conhecimento prévio dos educandos, mas também suas 

necessidades e interesses, o que corrobora para uma educação voltada a formação cidadã. Isso 

significa dizer que o ensino contextualizado enfatiza a relação entre o novo conteúdo a ser 

aprendido e os elementos do domínio vivencial dos educandos, preocupando-se em não 

delimitar o alcance do conhecimento tratado, mas sim dar significado ao aprendizado 

(BRASIL, 1999).  

O ensino sob essa perspectiva pedagógica caracteriza a abordagem temática proposta 

por Paulo Freire. Nesse contexto é identificado um tema que servirá de base para a seleção 

dos conteúdos científicos necessários para compreendê-lo. Os conteúdos, por sua vez, são 

selecionados de acordo com as características dos alunos, o ambiente sociocultural em que 

vivem e os aspectos epistêmicos, inerentes a cada área do conhecimento (DELIZOICOV et 

al., 2007).  

De acordo com Moreira (1997), os conteúdos a serem ensinados precisam atrair o 

desejo de conhecimento dos estudantes, e isso, geralmente, acontece quando o assunto 

apresenta alguma relação com os saberes prévios deles, o que faz com que eles se integrem ao 

processo de ensino e aprendizagem. Por isso, uma das preocupações constantes que convive 

com a maioria dos professores é o que fazer para estimular o aluno a sentir interesse pelos 

temas abordados em sala de aula. Ao fazer isso, a aprendizagem é favorecida, assim como 

defende Ausubel em sua teoria da aprendizagem significativa (AUSUBEL, 2003).  

Sono é um tema que desperta naturalmente o interesse dos educandos, é sugerido pelos 

PCN a partir do ensino fundamental, além de envolver conteúdos potencialmente 

significativos, tanto no aspecto lógico como no psicológico (AUSUBEL, 2003). Assim, 

considerando a proposição da LDB/96 e da resolução CNE/98 de que o aprendizado de 
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Ciências, iniciado no ensino fundamental, deve ser complementado e aprofundado no ensino 

médio, podemos utilizar como orientação das atividades desta UD, trechos extraídos dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais de Ciências Naturais (BRASIL, 1997), a exemplo de: 

O aspecto rítmico das funções do corpo humano pode ser abordado em 

conexão com o mesmo aspecto observado para os demais seres vivos, 

evidenciando-se o aspecto da natureza biológica do ser humano. Algumas 
funções rítmicas interessantes e facilmente observáveis são a floração e a 

frutificação de plantas ao longo do ano, o estado de sono e vigília no ser 

humano e nos demais animais, a menstruação nas mulheres, o cio entre os 
animais, etc. Pode-se ainda estabelecer relações entre os ritmos fisiológicos e 

os geofísicos, como o dia e a noite e as estações do ano. Os ritmos 

fisiológicos estão ajustados aos geofísicos, embora sejam independentes. Por 
exemplo: o ciclo sono-vigília está ajustado ao ciclo dia-noite (movimento da 

Terra em torno de seu eixo). Se isolarmos uma pessoa dentro de uma 

caverna onde o ciclo dia-noite inexista, ela continuará tendo períodos de 

sono e períodos de vigília, mas o tamanho de cada um desses períodos se 
modificará. 

A manutenção adequada da alternância diária entre o estado de sono e vigília, ou seja, 

a regularidade do ciclo sono-vigília, é fundamental para a qualidade de vida de todos os 

indivíduos, uma vez que a redução e/ou hábitos inadequados de sono repercutem nas 

atividades realizadas durante a vigília podendo causar: déficits de atenção e de memória 

(ANDRADE e MENNA-BARRETO, 2002; RIBEIRO, 2003; ANTUNES et al., 2007), 

cansaço, mudanças emocionais (DAHL e LEWIN, 2002). Além disso, em casos de extrema 

privação de sono, pode aumentar a tendência para: a queda da imunidade (PALMA et al., 

2007) e a obesidade (CRISPIM et al., 2007), por exemplo. O estudo desse ciclo, portanto, 

contribui para a discussão da saúde no contexto social, o que pode favorecer a prática de 

comportamentos favoráveis à saúde (FERNANDES et al., 2005) e ao desempenho escolar 

(BROWN et al., 2002; CORTESI et al., 2004; GALLASCH e GRADISAR, 2007).    

O reconhecimento dos prejuízos atribuídos à redução do sono noturno favoreceu, e 

vem favorecendo cada dia mais, a elaboração de estratégias focadas a contribuir para 

melhores hábitos de sono dos estudantes, por isso algumas propostas de educação sobre o 

sono foram desenvolvidas e avaliadas no contexto escolar. Entre elas, podemos citar a 

educação sobre o sono (MATHIAS et al., 2006, SOUSA et al., 2007), a exposição didática 

Sono e Saúde (SANCHEZ et al., 2007) e o projeto, de âmbito nacional apoiado pelo Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), de feira de ciências O tempo 

na vida. Todas essas estratégias visavam propiciar às escolas a vivência dos ritmos biológicos 

e incentivar o desenvolvimento de hábitos de sono saudáveis visando melhores condições de 

vida, o que sugere a abordagem de uma educação para a saúde. Tais estratégias se 

configuraram como intervenções pedagógicas de forma desvinculada dos conteúdos escolares 



17 

 

e sem o propósito de inserir a temática sono no cronograma educacional, o que as diferem 

desta pesquisa uma vez que os conteúdos selecionados para abordar tal tema tinham uma 

relação com os conteúdos tradicionais do currículo escolar e a unidade didática elaborada 

funcionará com um material pedagógico para ser utilizada pelos professores de biologia com 

o intuito de incentivar a inserção desse tema no cronograma escolar de aula. 

A Organização Mundial da Saúde - OMS define saúde como “o completo estado de 

bem-estar físico, mental e social, e não simplesmente a ausência de enfermidade”. Assim, 

libertando-se do conceito de saúde associado à doença, entende-se que para se ter saúde é 

preciso ter uma boa qualidade de vida. Assim, a educação para a saúde alcançará seus 

objetivos ao contribuir para a conscientização do aprendiz para o direito à saúde, a 

sensibilização para a busca da compreensão de seus fatores condicionantes e a preparação 

cognitiva para responder às condições sociais impostas (SANTOS e BARBONI, 2010).  

Os educadores como mediadores no processo de ensino e aprendizagem devem criar 

situações para que o aluno possa refletir sobre os hábitos que favorecem ou não a promoção 

da sua saúde, sensibilizando-os para a prática de comportamentos propícios a uma boa 

qualidade de vida. Assim, a abordagem de conteúdos sobre o ciclo sono-vigília no ambiente 

escolar, ao fornecer subsídios para o aluno conhecer o próprio corpo e dele cuidar, se faz 

necessária (LOUZADA e MENNA-BARRETO, 2004; CORTESI et al., 2004; SOUSA et al., 

2007; AZEVEDO et al., 2008). 

Ao tratar sobre conteúdos relacionados ao tema sono é particularmente relevante 

voltar a atenção para os adolescentes, pois nessa faixa etária do desenvolvimento as 

modificações corporais e emocionais próprias da puberdade se manifestaram também na 

forma de alterações dos padrões de sono que repercutem toda a fase da adolescência, o que 

constituem significativa preocupação no âmbito da Saúde Pública e da Educação (Graham, 

2000; Louzada e Menna-Barreto, 2004). Associado a isso, tem-se a influência das atividades 

sociais agindo fortemente na organização de horários desses indivíduos (Louzada e Menna-

Barreto, 2004) e a interferência de razoável grau de independência psicológica dos 

adolescentes em relação aos pais (Pratta e Santos, 2007), o que corrobora para a redução e 

horários irregulares de dormir sem nenhuma reflexão sobre os agravos à saúde (Gradisar et 

al., 2011). Por isso, os alunos do 3º ano do ensino médio constituem um público alvo para o 

desenvolvimento desta pesquisa.  

A ausência desse tema na sala de aula pode intensificar os prejuízos ocasionados pelos 

maus hábitos de sono, pois quando não se reconhece a importância do sono para a saúde e 

bem estar mental, outra atividade poderá substituí-lo. Este fato é corroborado pela ausência 
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deste tema na maioria dos livros didáticos de ciências e biologia, uma vez que esse recurso 

ainda tem forte influência sobre o que deve ser ensinado e aprendido (LIBÂNEO, 2002). 

Além disso, o corpo docente não recebeu a formação adequada para tratar de assuntos 

relacionados aos ritmos biológicos (LOUZADA e MENNA-BARRETO, 2007) e a educação 

para a saúde (OLIVEIRA e SILVA, 1990). 

Como estratégia para abordar o tema sono, utilizou-se uma unidade didática. Essa 

estratégia representa uma das alternativas para a organização dos conteúdos e as atividades a 

serem desenvolvidas com os estudantes (CARVALHO et al., 1999; FRESCHI e RAMOS, 

2009), possibilita a “a utilização de materiais diversificados, e cuidadosamente selecionados, 

ao invés da ‘centralização’ em livros texto” (MOREIRA, 2005), o que representa uma 

propriedade importante quando se pretende trabalhar com temas geradores. Além disso, 

favorece situações de aprendizagem diferentes, nas quais o aluno possa participar como parte 

interessada e o professor como mediador entre o conhecimento científico e o aluno (SILVA e 

FREITAS, 2006).  

1.2 Objetivos da pesquisa 

O objetivo geral desta pesquisa foi abordar os conteúdos relacionados ao sono de 

modo a sensibilizar o aluno do ensino médio quanto a importância do sono para o bem estar 

físico e mental, e com isso estimular a busca por hábitos de sono saudáveis.   

Para implementar esta proposta, a pesquisa se desenvolveu a partir dos seguinte 

objetivos específicos: 

a) Verificar a presença de conteúdos que abordassem o sono como um ritmo biológico no 

livro didático adotado pela escola; 

b) Identificar os conhecimentos prévios sobre os ritmos biológicos para subsidiar a elaboração 

da UD; 

c) Caracterizar os hábitos de sono dos adolescentes; 

d) Elaborar e aplicar uma unidade didática sobre o tema em estudo que permitam a ampliação 

do conhecimento dos estudantes sobre ritmo biológico; 

e) Avaliar as possibilidades e limitações da UD como estratégia de ensino para uso pelo 

professor; 

f) Identificar a opinião dos alunos sobre a atuação do professor e as estratégias de ensino 

utilizadas na unidade didática. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Temas geradores no ensino de biologia: abordando a ritmicidade biológica 

2.1.1 Evidências sobre a importância de temas geradores 

Os seres vivos e o ambiente se deparam dia-a-dia com os desafios inerentes à vida. 

Neste sentido, o rápido desenvolvimento científico e tecnológico impôs novos desafios à 

sobrevivência do homem e à manutenção dos recursos naturais. Estas mudanças trouxeram 

consigo a necessidade de incorporar à prática docente e aos programas de ensino os 

conhecimentos científicos relevantes para a formação cultural dos alunos (DELIZOICOV et 

al., 2007). Diante dessa necessidade sugere-se, um ensino baseado na abordagem de temas da 

atualidade, que considere os acontecimentos presentes na sociedade e que possua utilidade 

social (NASCIMENTO e VON LINSINGEN, 2006). 

Trata-se, portanto, de uma perspectiva pedagógica baseada no tema gerador que tem 

sua inspiração nas ideias de Paulo Freire. Nesse sentido, os PCN estruturam o currículo da 

educação fundamental em temas transversais e organiza cada disciplina de acordo com eixos 

temáticos. Segundo Delizoicov et al. (2007), os temas geradores têm como princípios básicos:  

Uma visão de totalidade e abrangência da realidade; a ruptura com o 

conhecimento no nível do senso comum; adotar o diálogo como sua 
essência; exigir do educador uma postura de crítica, de problematização 

constante, de distanciamento, de estar na ação e de se observar e se criticar 

nessa ação; apontar para a participação, discutindo no coletivo e exigindo 
disponibilidade dos educadores.   

Esses princípios vão ao encontro das orientações complementares aos Parâmetros 

Curriculares Nacionais – PCN+ (BRASIL, 2002) quando sugerem que os objetivos do ensino 

médio em cada área do conhecimento devem envolver, de forma combinada, o 

desenvolvimento de conhecimentos práticos e contextualizados, que respondam às 

necessidades da vida contemporânea, ao mesmo tempo em que contemplem o 

desenvolvimento de conhecimentos mais amplos e abstratos que correspondam a uma cultura 

geral e a uma visão do mundo natural e social. Nesse contexto, os PCN+ deixam claro que os 

conhecimentos disciplinares padronizados, na forma de informações e procedimentos 

estanques devem ser substituídos pela promoção de competências gerais, que articulem 

conhecimentos, sejam estes disciplinares ou não. Para o desenvolvimento dessas 

competências precisamos compreender os processos e o desenvolvimento de linguagens em 
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função das disciplinas que devem ser trabalhadas como campos dinâmicos de conhecimento e 

de interesses, e não como listas de saberes oficiais. 

De acordo com Freire (1975) a educação tem que ir muito além da repetição e alcançar 

a formação de educandos capacitados para atuar de forma consciente e transformadora na 

sociedade em que vivem. Nesse contexto, o ensino não pode ter como objetivo principal 

apenas a transposição de informações, mas necessita de professores que, ao entenderem essa 

proposta de ensino, se sensibilizem e tomem consciência de que o aluno deve ser visto como 

parte integrante do processo ensino-aprendizagem. Isso é também sugerido pelos PCN+ 

quando propõe que um estudante formado para a vida precisa desenvolver habilidades e 

competências que vão além de reproduzir dados, denominar classificações ou identificar 

símbolos. Isso significa dizer que ele deve: 

• saber se informar, comunicar-se, argumentar, compreender e agir; 

• enfrentar problemas de diferentes naturezas; 
• participar socialmente, de forma prática e solidária; 

• ser capaz de elaborar críticas ou propostas; e, 

• especialmente, adquirir uma atitude de permanente aprendizado. (BRASIL, 

2002) 

Assim, o ensino deve ser voltado para a realidade do aluno, de modo que os temas 

geradores sejam vinculados a problemas da vida real dos estudantes, o que possibilita o 

desenvolvimento da capacidade de tomada de decisão (MURPHY e McCORMICK, 1997). 

Neste contexto em que o ser humano é o sujeito de sua aprendizagem, aprende nas relações 

com o ambiente onde vive, e que esse ambiente está em constante transformação no que diz 

respeito a socialização, as formas de expressão, as crenças, os valores, as expectativas e a 

contextualização sociofamiliar dos alunos, a divulgação do saber científico não pode ser 

enfrentada com as mesmas práticas docentes de décadas anteriores (DELIZOICOV et al., 

2007).   

Pensando nisso, Tozoni-Reis (2006) sugere que a metodologia mais aceitável para se 

trabalhar os temas geradores, é aquela que dispensa um programa pronto e atividades 

tradicionais de escrita e leitura executada de forma mecânica. O diálogo é, portanto, o método 

através do qual as situações abstraídas do cotidiano e as contidas no tema gerador são 

problematizadas (FREIRE, 1975). 

A dinâmica de educação problematizadora pensada por Paulo Freire vai além da ideia 

de se utilizar um problema cotidiano do educando para, a partir dele, inserir conceitos pré-

selecionados pelo educador. A problematização deve favorecer que o educando se confronte 

com situações de seu cotidiano, desestabilizando seu conhecimento anterior e criando uma 

lacuna que o faça sentir necessidade de buscar aquilo que ele não sabe (NASCIMENTO e 
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VON LINSINGEN, 2006). A experiência de vida do educando é, portanto, o ponto de partida 

de uma educação que o considera num contexto de vida passível de ser conhecido e 

modificado (DELIZOICOV, 1983). 

A dialogicidade, assim como a problematização, não pode ser compreendida de 

maneira simplificada, reduzindo-a a ideia de que o educador deve dialogar, conversar, com o 

educando. O educador, na concepção dialógica, deixa de depositar conteúdos na cabeça dos 

alunos, para assumir o papel de mediador do processo de ensino e aprendizagem. Assim, “o 

educador, enquanto educa, é educado, em diálogo com o educando que, ao ser educado, 

também educa” (FREIRE, 1975). De acordo com Paulo Freire (1975), a dialogicidade inicia-

se antes mesmo da interação entre educador e educando em sala de aula. Ela está presente nos 

momentos de planejamento que antecedem o ato educativo propriamente dito, ainda na fase 

de elaboração do programa, quando aquele se pergunta sobre o que vai dialogar com os 

educandos. 

A abordagem temática sob a concepção progressista freireana é norteada tanto pela 

problematização quanto pela dialogicidade, e aproxima-se da abordagem CTS por romper 

com o tradicionalismo curricular de ciências quando contemplam situações cotidianas dos 

estudantes para selecionar os temas a serem trabalhados no processo de ensino e 

aprendizagem. Além disso, ambas as propostas preocupam-se em realizar uma 

contextualização dos conhecimentos resultantes da cultura da ciência e da tecnologia 

integrando-os à realidade do aluno (NASCIMENTO e VON LINSINGEN, 2006). Entretanto, 

também se distanciam em alguns pontos como, por exemplo, o foco da abordagem temática 

está no homem, na visão humanística de Freire (1975) os temas geradores devem ter sua 

origem na situação concreta dos educandos, enquanto que na visão clássica CTS o foco é nas 

questões ambientais e no desenvolvimento de habilidades para a argumentação e a 

participação. Segundo Santos e Mortimer (2001), as propostas CTS enfatizam um modelo de 

tomada de decisão tecnocrática em relação a custos e benefícios, valorizando a racionalidade, 

o que também as diferenciam da abordagem temática, nessa a tomada de decisão está centrada 

no desenvolvimento de valores para ação responsável.  

A organização da programação de acordo com a abordagem temática pode ser um dos 

critérios que ajudarão os educadores a selecionar o que dos conhecimentos científicos e das 

informações veiculadas pela mídia precisa ser abordado no processo educativo, uma vez que a 

função educativa da escola contemporânea é a de promover a organização coerente da 

informação fragmentada, recebida por meio de mecanismos e meios de comunicação cada dia 

mais poderosos e de influência mais sutil (GÓMEZ, 2003). 
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Nesse sentido, o papel do professor é propor um ensino que vá além da aprendizagem 

do conhecimento básico dominante, assumindo, assim, responsabilidades que envolvam a 

manifestação da vida em toda sua complexidade, em toda sua rede de relações com uma 

comunidade, para permitir um modo institucional de conhecer e, portanto, de ensinar o mundo 

e todas as suas manifestações (NASCIMENTO e ALVETTI, 2006). Dentro dessa proposta de 

educação para a conscientização, Delizoicov et al. (2007) propõem que:  

Os temas geradores foram idealizados com um objeto de estudo que 

compreende o fazer e o pensar, o agir e o refletir, a teoria e a prática, 
pressupondo um estudo da realidade em que emerge uma rede de relações 

entre situações significativas individual, social e histórica, assim com uma 

rede de relações que orienta a discussão, interpretação e representação dessa 
realidade.  

Diante dessas considerações, surge o questionamento de como adotar a abordagem 

temática para tratar de temas atuais, presentes na sociedade e com significativa utilidade 

social, de modo a favorecer um aprendizado prático, crítico e, portanto, significativo? 

Pensando nisto, entende-se que uma nova proposta de ensino de biologia no ensino 

médio deve estar voltada para as necessidades e interesses dos estudantes, de modo que eles 

sejam capazes de transpor o conhecimento escolar para situações do seu cotidiano, ou seja, 

uma educação promotora de um ensino com oportunidade para os estudantes realizarem 

atividades individuais ou coletivas, onde possam discutir, avaliar, emitir pareceres, acatar ou 

rejeitar ofertas de produções.  

Dessa forma, para que o aluno sinta-se parte integrante na construção do 

conhecimento deve-se motivá-lo, ou seja, o professor deve criar situações de desequilíbrio 

para despertar o seu interesse. Em um contexto de mundo em construção perguntas e desafios 

estimulam a participação do aluno, aprender é fruto de esforço, logo se o educando não se 

esforça em busca de uma solução que o satisfaça em relação ao desafio que lhe foi proposto a 

aprendizagem significativa não será favorecida. Nesse sentido, o professor deve propor 

situações-problema, desafios e questões instigantes utilizando uma metodologia que 

oportunize diferentes estratégias e permita a participação ativa dos estudantes no processo de 

aprendizagem. Assim, o desejo, à vontade, a curiosidade e a disponibilidade interna para 

aprender ganham fundamental importância. 

Assim, é fundamental propor iniciativas no âmbito de sala de aula que não 

simplesmente insiram novos conteúdos de biologia, mas que conectem conhecimentos atuais 

ou clássicos com a realidade do estudante. Para isso podem ser utilizados textos de divulgação 

científica e informações divulgadas pela mídia, além de situações, problemas e analogias 

envolvendo eventos cotidianos, ou seja, diferentes atividades didáticas ordenadas que se 



23 

 

articulam para a realização de objetivos específicos, como é o caso das Unidades Didáticas. O 

fato de o trabalho com UD permitir a utilização de diferentes atividades pode possibilitar o 

exercício de diferentes habilidades, fazendo com que todos tenham oportunidade de se sentir 

bem, independentemente da maior ou menor dificuldade que tenham com uma ou outras das 

habilidades trabalhadas (DELIZOICOV et al., 2007). O educador é que deve escolher a 

metodologia que mais se adapta a seu contexto escolar, o importante é que o aluno perceba as 

relações entre ciência e sociedade relevantes para seu posicionamento crítico em diferentes 

situações de sua vida cotidiana.  

2.1.2 O ciclo sono-vigília e principais relatos históricos da ritmicidade 

O sono é uma atividade nervosa superior que ocorre de forma cíclica e periódica em 

diversas espécies do reino animal, e ao se intercalar com a vigília compõe o ciclo sono-vigília 

também representado pelos comportamentos de repouso e atividade, respectivamente 

(FERNANDES, 2006). Apesar de ser caracterizado pela redução normal da consciência e da 

reação aos estímulos externos, é constituído por uma série de estados de atividade encefálica 

e, em alguns deles, o encéfalo está tão ativo quanto na fase da vigília (PURVES et al., 2006), 

por isso definir o sono não é tarefa tão fácil, seja sob o aspecto fisiológico, seja com base na 

descrição comportamental de um indivíduo dormindo.  

De acordo com Fernandes (2006), durante o sono, a resposta a estímulos auditivos, 

visuais, tácteis e dolorosos é reduzida ou abolida em relação à vigília, principalmente no 

estado de sono profundo, o que requer um estímulo com intensidade maior para trazer a 

pessoa de volta à vigília. O nível de estimulação dependerá do estágio de sono em que a 

pessoa que dorme se encontra, pois cada estágio ou fase do sono apresenta características 

fisiológicas e comportamentais diferentes. A partir das variáveis fisiológicas (eletromiograma, 

eletro-oculograma e eletrencefalograma) são caracterizados dois padrões fundamentais de 

sono, o não-REM (sem movimentos oculares rápidos) e o REM (com movimentos oculares 

rápidos).  

O sono não-REM é constituído pelos estágios I, II, III e IV, apresentando-se em grau 

crescente de profundidade. Nessa fase do sono ocorre o relaxamento muscular com relativa 

manutenção do tônus, redução dos movimentos corporais de forma progressiva, aumento 

crescente de ondas lentas no eletrencefalograma, respiração e eletrocardiograma regulares. No 

sono REM, também denominado de paradoxal ou dessincronizado, o padrão 

eletroencefalográfico se assemelha ao da vigília ou ao estágio I do sono não-REM, e, apesar 

da atonia muscular, observam-se movimentos corporais, predominantemente na face e nos 
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membros, e emissão de sons, o que evidencia a sua natureza paradoxal.  Além disso, as ondas 

cerebrais apresentam ritmos rápidos e de baixa voltagem, a respiração e o eletrocardiograma 

são irregulares, e é nesse sono em que ocorrem os sonhos. Esses dois tipos de sono se 

alternam de modo a compor o ciclo não-REM e REM do sono noturno, considerando 8 horas 

de duração de sono, esse ciclo se repete de 5 a 6 vezes e duram cerca de 80 minutos cada, 

sendo 20 a 25% de estágio REM (RODRIGUES e ARRUDA, 2009). 

Como mencionado anteriormente, o sono constituem um ciclo e representa um ritmo 

biológico. Esses ritmos são definidos como sendo as oscilações relativamente regulares 

expressas por todos os seres vivos desde o plano mais geral dos comportamentos de 

populações até o plano celular, e por isso podemos considerar como um dos aspectos 

essenciais à sobrevivência das espécies no planeta (LOUZADA e MENNA-BARRETO, 

2007). Essas variações ocorrem de forma recorrente, periódica e previsível, geralmente 

sincronizadas aos ciclos ambientais.  

A ritmicidade muda ao longo da vida, assim como a relevância dos ciclos ambientais 

capazes de promover a sincronização dos ritmos biológicos (MENNA-BARRETO e WEY, 

2007). Alterações na secreção dos hormônios que agem sobre os sistemas de temporização e a 

atuação de sincronizadores sociais, representados pelas rotinas familiares e horários da escola 

e/ou trabalho, são os maiores responsáveis pelas mudanças na expressão do ciclo sono-vigília. 

Para entender a influência dos ciclos ambientais nos ritmos biológicos em humanos, 

pesquisas experimentais foram realizadas em condições de luminosidade constantes, a 

exemplo dos experimentos realizados por Jurgen Aschoff. Observando o efeito do claro e 

escuro constante ao quais os seres humanos e outros animais eram submetidos por muitos 

dias, relatou que a duração do ritmo circadiano foi modificada em diversas espécies animais. 

Para todos os experimentos avaliados, o Dr. Jurgen Aschoff mostra que os animais de hábito 

diurno, incluindo os seres humanos, a condição de escuro constante acelera a ocorrência das 

oscilações desses ritmos, enquanto que na de claro constante aumenta a duração dos ritmos 

circadianos, entretanto a ocorrência da ritmicidade se mantém (BARRERA-MERA, 2013). 

  Essas condições representam o que é chamado de livre-curso em que podemos dizer 

que os ritmos representam a expressão de relógios biológicos endógenos. Sendo assim, o 

relógio endógeno é capaz de manter a periodicidade, mas para que o indivíduo consiga 

sincronizar suas atividades de forma mais precisa, as pistas ambientais são fundamentais 

(SHWEIKI, 2001). 

O núcleo supraquiasmático (NSQ) é considerado o relógio biológico primário e se 

encontra na região cerebral conhecida como hipotálamo (Figura 1). Além deste, há outros 
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relógios biológicos que estão distribuídos de forma periférica pelo corpo humano, tais como: 

rins, fígado, timo, pele, entre outros, funcionando como osciladores secundários capazes de 

gerar os ritmos endógenos (GOLOMBEK, 2001). Em conjunto, esses osciladores formam o 

sistema de temporização.  

 

 

Figura 1. Estruturas do sistema de temporização responsáveis pela detecção da luz. 

Fonte: Autoria de Raimundo Neto, adaptado de imagens do site shutterstock, 2014. 

 

O caráter endógeno dos ritmos proporciona à espécie uma capacidade antecipatória, 

que lhe permite organizar recursos e atividades antes que sejam necessárias. O 

neurofisiologista P. Anokhin (1974 apud MARQUES e MENNA-BARRETO, 2003), em seu 

livro sobre o condicionamento reflexo, propôs que os organismos reagiam ativamente às 

alterações ambientais além de anteciparem algumas dessas alterações, justamente aquelas 

consideradas decisivas para a sobrevivência e cuja regularidade dava sentido à antecipação.  

Isso significa dizer que esses organismos expressam determinados ritmos biológicos 

capazes de antecipar uma fase mais propícia do ciclo ambiental para a sobrevivência. A 

expressão de um ritmo pode ser fundamental também para garantir uma determinada função – 

respiração, por exemplo – ou antecipar uma mudança no meio interno – como a secreção de 

um hormônio. Os organismos dotados dessa propriedade de antecipação a eventos recorrentes 

periódicos se mostraram viáveis e sobreviveram, conservando-a até hoje nas diversas formas 

que os relógios biológicos têm assumido nas diferentes espécies (MARKUS et al., 2003). 
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É importante lembrar que não devemos confundir antecipação com capacidade de 

previsão de eventos (MENNA-BARRETO, 2003), dizer que: “amanhã teremos um dia 

chuvoso”, por exemplo, é apenas um caso muito particular de antecipação realizada pelo 

nosso cérebro. 

Apesar dos relógios biológicos serem responsáveis por gerar nossos ritmos, eles 

precisam ser orientados para se expressar de forma adequada e sincronizada (ARAUJO e 

MARQUES, 2002). Dessa forma, os eventos que constituem a organização temporal externa e 

interna criam balizas temporais capazes de orientar a expressão dos ritmos biológicos. A 

organização temporal interna é composta de uma sequência de eventos ordenados no tempo 

que acontecem internamente no nosso organismo: picos hormonais, oscilações da temperatura 

corporal, entre outros. Já a externa, pode ser exemplificada pela influência que o ciclo 

ambiental de claro e escuro exerce sobre os ritmos, no caso do ciclo sono-vigília é a 

informação luminosa que sincroniza a expressão dele. Isso significa dizer que o sistema 

nervoso utiliza o ciclo claro-escuro como sinalização do ambiente para expressar os ritmos de 

maneira adequada (LOUZADA e MENNA-BARRETO, 2007). Louzada e Menna-Barreto 

(2007) ainda esclarecem que a luz altera a expressão dos ritmos biológicos porque inibe a 

secreção de melatonina pela glândula pineal.  

Para entender melhor, esses pesquisadores explicam como a luz age nesse processo 

(Figura 1): a luz provoca alterações elétricas na retina, essas alterações chegam as células 

ganglionares que, por sua vez, transmitem as informações ao cérebro por meio de seus 

axônios, que, juntos, formam os nervos ópticos. Essa informação luminosa utilizada pelo 

sistema de temporização entra no sistema nervoso através do hipotálamo, local onde estão os 

chamados núcleos supraquiasmáticos, aglomerados de neurônios capazes de gerar um padrão 

oscilatório (período em torno de 24 horas) de impulsos nervosos. Esses neurônios se 

comunicam com a glândula pineal enviando sinais da presença ou ausência de luz e com isso 

ajusta a produção de melatonina à fase escura (MARQUES e MENNA-BARRETO, 2003). As 

células da retina apresentam, portanto, duas funções: informações visuais e luminosas. 

Hoje, compreende-se que a manutenção dos sistemas de organização temporal, assim 

como a sincronização dos ritmos biológicos são essenciais para a preservação da saúde. Se os 

ritmos biológicos não são expressos de forma adequada, nosso organismo sofrerá uma 

desorganização interna, que, a médio e longo prazo, desencadeará inúmeros problemas de 

saúde. A regularidade desse ciclo é tão importante para a saúde que as pessoas que não 

conseguem dormir a quantidade e a qualidade de sono necessária tendem a apresentar déficits 

de atenção, lentidão no processamento cognitivo que afeta a memória e prejuízos em tarefas 
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que exigem habilidade motora (ANDRADE e MENNA-BARRETO, 2002; ANTUNES et al., 

2007). Em situações de extrema privação de sono observa-se ainda um aumento na tendência 

do indivíduo desenvolver hipertensão, câncer e obesidade. Nesse sentido, um conhecimento 

básico sobre como o próprio corpo funciona faz necessário. 

A ritmicidade da matéria viva bem como a interação dela com os ciclos geofísicos, 

como o ciclo dia e noite, é objeto de estudo da Cronobiologia (ARAUJO e MARQUES, 

2002). Desta forma, compreender como os seres vivos interagem com as recorrências 

temporais e como os diferentes organismos são capazes de sincronizar as suas atividades a 

estas variações recorrentes são objetivos dessa área da biologia (MARKUS et al., 2003). 

Apesar de ser uma disciplina de constituição formal recente, a Cronobiologia ganha força na 

metade do século XX para caracterizar o tempo como dimensão temporal determinante da 

organização da matéria viva, pois: “admitir o tempo como dimensão fundamental significa 

reconhecer o caráter determinante que a organização temporal tem sobre a viabilidade das 

espécies” (Cerijido,1988 apud MARQUES e MENNA-BARRETO, 2003)   

De acordo com Marques e Menna-Barreto (2003), uma das primeiras descrições 

detalhadas e com caráter mais científico foi feita por Andróstenes de Thasos em 325 a.C. 

(apud SCHILDKNECHT, 1983) que descreveu, com riquezas de detalhes, o movimento 

periódico diário das folhas da planta Tamarindus indicus, vulgarmente conhecido por 

tamarindo. Este, provavelmente, é o primeiro relato documentado de um ciclo de 

atividade/repouso em plantas. 

No entanto o primeiro relato que podemos considerar como realmente científico sobre 

a ritmicidade ocorreu em 1729 (ARAUJO e MARQUES, 2002), no qual o astrônomo francês 

Jean Jacques de Mairan apresentou para a Academia Francesa de Ciências que os movimentos 

foliares de uma planta denominada sensitiva mantida em um lugar considerado isolado de 

ciclos ambientais de claro/escuro (apud MOORE-EDE et al., 1982) permaneciam oscilando, 

com um período de 24 horas, mesmo nessas condições. O relato desse pesquisador francês 

pode ser considerado como o marco inicial dos trabalhos experimentais envolvendo ritmos 

biológicos, assim como uma das primeiras sugestões do possível caráter endógeno da 

ritmicidade, uma vez que o experimento demonstrou indícios da existência de um sinal 

temporal interno com relativa independência dos sinais ambientais. Durante os anos seguintes, 

a cronobiologia conviveu com a controvérsia sobre a origem endógena versus exógena dos 

ritmos que foi abandonada apenas no final da década de 1980, permanecendo a 

endogenicidade como característica dos ritmos biológicos (MARQUES e MENNA-

BARRETO, 2003). Atualmente a cronobiologia é difundida no mundo inteiro, especialmente 
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no que diz respeito a um dos fenômenos que mais chama a atenção do ponto de vista dessa 

dimensão temporal: os ritmos biológicos.  

Assim sendo, os conhecimentos sobre a cronobiologia devem ser mais divulgados, 

tanto no âmbito escolar quanto no familiar (MATHIAS et al., 2006; SOUSA et al., 2007; 

SEIBT et al., 2009; SOUZA, J. et al., 2011). Pode-se começar, portanto, pela escola por ser 

uma instituição responsável pela organização e disseminação de saberes que envolve 

estudantes, familiares e educadores. 

2.1.3 Contextualizando a ritmicidade com o tema saúde 

O conceito de saúde presente no senso comum é, comumente, atribuído apenas ao 

significado de ausência de doença. Geralmente as pessoas se referem à saúde como um 

simples tratar de doenças (SANTOS e BARBONI, 2010), valorizando assim o modelo 

preventivo de educação de saúde cujo objetivo é apenas prevenir enfermidades (OLIVEIRA, 

2005). Essa concepção pode ser considerada um obstáculo ao entendimento da interação entre 

educação e saúde esclarecida pelos PCN (BRASIL, 1998), fazendo com que o conhecimento 

na área da saúde seja associado apenas a profissionais que trabalham diretamente na 

recuperação de pacientes, a exemplo de médicos e enfermeiros. 

Apesar dessa constatação, a temática da saúde foi formalmente introduzida no 

currículo escolar pela lei n. 5.692 com o objetivo de: “levar a criança e o adolescente ao 

desenvolvimento de hábitos saudáveis quanto à higiene pessoal, alimentação, prática 

desportiva, ao trabalho e ao lazer, permitindo-lhes a sua utilização imediata no sentido de 

preservar a saúde pessoal e a dos outros” (Parecer CFE no 2.264/74 apud Parâmetros 

Curriculares Nacionais: Saúde).  

Nesse contexto, libertando-se do conceito de saúde associado à doença, entendemos 

que para se ter saúde é preciso ter uma boa qualidade de vida, e isso envolve desde o direito à 

saneamento básico e serviços hospitalares até o acesso à educação, lazer e alimentação 

adequada (SANTOS e BARBONI, 2010). De acordo com as considerações de Mathias et al. 

(2006) o ensino de saúde deve ocorrer de maneira ampla e interdisciplinar, de modo a 

favorecer práticas pessoais possíveis de serem compartilhadas com a sociedade e de promover 

mudanças na busca de uma vida saudável. 

À vista dessas considerações, a educação para a saúde alcançará seus objetivos ao 

contribuir para a conscientização do aprendiz para o direito à saúde, a sensibilização para a 

busca da compreensão de seus fatores condicionantes e a preparação cognitiva para responder 

às condições sociais impostas. Assim, em um processo de ensino e aprendizagem apoiado na 



29 

 

teoria da aprendizagem significativa, é do professor o papel de mediar o desenvolvimento da 

educação para a saúde, para isso ele deve entender que não basta apenas abordar noções 

científicas referentes à saúde, mas sim mediar a interação dela com a realidade social dos 

alunos e prepará-los para tomar decisões que visem a melhoria da qualidade de vida.     

Sendo assim, ao considerar o professor uma peça fundamental na mediação da 

educação para a saúde, a escola se constitui no espaço estratégico para tal processo uma vez 

que reúne, por um período importante, crianças, adolescentes, professores, profissionais da 

educação e representantes da comunidade educativa (CERQUEIRA, 2007).   

Como mediador, os educadores devem levar o aluno a pensar sobre as consequências 

negativas trazidas pela adoção de hábitos não saudáveis, contribuindo para que ele tome 

consciência dos problemas que estão afetando a sua saúde e compreenda, enquanto cidadão, o 

seu direito de lutar por melhores condições na qualidade de vida. Dentro desse contexto que a 

abordagem de conteúdos relacionados à ritmicidade no ambiente escolar se faz necessária. 

Todos têm certa familiaridade com o tema sono, muitas vezes fazem parte de 

comentários cotidianos relacionados às consequências trazidas pela falta de oportunidade para 

dormir da forma como se deseja. Essa proximidade com tal tema está associada ao fato de que 

a alternância diária do estado de sono e de vigília constituir um dos ritmos mais evidentes e 

presentes no cotidiano dos indivíduos (AHLGREEN e HALBERG, 1990).  

No estudo do ciclo sono-vigília podem-se abordar vários fatores determinantes dos 

padrões de sono, dentre eles o biológico, o físico, o sócio-econômico e o cultural, permitindo, 

assim, a discussão da saúde no contexto social e educacional ao relacionar o padrão de sono 

ao estilo de vida das pessoas, aos valores e às concepções alternativas frente aos hábitos de 

sono, e às demandas sociais de trabalho, estudo e de lazer. Isso vai ao encontro daquilo que os 

PCN esclarecem como objeto de estudo da Biologia para o ensino médio. 

É objeto de estudo da Biologia o fenômeno vida em toda sua diversidade de 

manifestações. Esse fenômeno se caracteriza por um conjunto de processos 

organizados e integrados, no nível de uma célula, de um indivíduo, ou ainda 
de organismos no seu meio. Um sistema vivo é sempre fruto da interação 

entre seus elementos constituintes e da interação entre esse mesmo sistema e 

demais componentes de seu meio. As diferentes formas de vida estão 
sujeitas a transformações, que ocorrem no tempo e no espaço, sendo, ao 

mesmo tempo, propiciadoras de transformações no ambiente (BRASIL, 

1999). 

Fica clara a valorização da dimensão temporal relacionada às oscilações que ocorrem 

nos organismos vivos quando os PCN afirmam que “As diferentes formas de vida estão 

sujeitas a transformações, que ocorrem no tempo e no espaço [...]”, porém não se encontram 

orientações como a importância da regularidade dos ritmos biológicos que possam favorecer 
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uma melhor qualidade de vida e melhores condições de aprendizagem. Por outro lado, a partir  

do questionamento de Louzada e Menna-Barreto (MENNA-BARRETO e WEY, 2007) pode-

se indagar sobre a inserção do ensino sobre o ritmo sono-vigília na escola: 

Se o conhecimento de temas como sexualidade, drogas e nutrição, por 

exemplo, contribui para que o jovem adquira hábitos mais saudáveis, por que 

não incluir nessa lista os ritmos biológicos, os mecanismos e os fenômenos 
relacionados ao ciclo vigília-sono?  

Diante dessas proposições, vários aspectos relacionados ao padrão de sono podem ser 

discutidos, fornecendo o aporte necessário para que o aprendiz do ensino médio conheça seu 

próprio corpo, respeite seus limites, e, assim, possam refletir e escolher de forma crítica e 

consciente os seus hábitos cotidianos. 

De acordo com Seibt et al. (2009), entender a ritmicidade dos seres vivos é 

compreender as diferenças individuais fisiológicas e a relação dessas variações com o 

comportamento humano ao longo das 24 horas de um dia. Isso significa dizer que durante 

esse período de tempo cada indivíduo se encontra em estado funcional distinto, não sendo 

possível exigir o mesmo nível de desempenho em qualquer horário do dia, para a realização 

de qualquer tarefa. Dessa forma, esse entendimento fornece subsídio para que todos os seres 

humanos gerenciem suas atividades conforme o funcionamento dos seus ritmos biológicos. A 

escola deve, então, contemplar a abordagem desse conteúdo, de maneira mais sistêmica e 

orientada, para que o aluno aprenda a ler o mundo e a interagir com ele (SOBRINHO, 2009). 

Dentro da temática ritmicidade, ao falar sobre hábitos de sono é particularmente 

relevante voltar a atenção para os adolescentes, pois  é nessa faixa etária do desenvolvimento 

que modificações corporais e emocionais próprias da puberdade se manifestaram também na 

forma de alterações dos padrões de sono, o que constituem significativa preocupação no 

âmbito da Saúde Pública e da Educação (CARSKADON, 1990; ANDRADE et al., 1993; 

GRAHAM, 2000; LOUZADA e MENNA-BARRETO, 2004).  

Nessa faixa etária, modificações hormonais acontecem durante a maturação física e 

geram o chamado atraso de fase na expressão dos ritmos biológicos, ou seja, os horários de 

dormir e acordar passam a ocorrer mais tardiamente na ausência de obrigações escolares e 

sociais (LOUZADA e MENNA-BARRETO, 2004). Associadas a isso, tem-se a influência das 

atividades sociais, a demanda cultural e o uso excessivo de aparelhos eletrônicos 

(computador, celular e televisão) agindo fortemente na organização de horários desses 

indivíduos, além da diminuição da influência direta dos pais na determinação dos horários de 

dormir (GIANNOTTI e CORTESI, 2002). Juntas, essas alterações que acontecem durante a 

adolescência, intensificam as mudanças de comportamento próprias dessa idade, 
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caracterizando-se por uma relação mais independente com meio familiar, e novas atividades 

vão tomando o lugar do sono, aumentando, assim, a redução do sono noturno e os efeitos da 

privação de sono, o que justifica a preocupação quanto a saúde e educação acima citada.  

Desse modo, a desorganização dos ritmos biológicos ocasionada por essas 

modificações confere implicações importantes para as atividades de aprendizagem no âmbito 

escolar e fora dele. Pesquisadores da área de cronobiologia esclarecem essas implicações ao 

encontrar uma relação entre baixo rendimento escolar e algumas características referentes a 

alterações no padrão de sono, dentre elas: horários de dormir mais tardios, irregularidades nos 

horários de sono, menor duração de sono, relatos mais frequentes de queixa de sono e 

elevados níveis de sonolência diurna (RANDAZZO et al., 1998; GIANNOTTI e CORTESI, 

2002). 

Diante das contribuições desses pesquisadores e considerando a influência que o 

conhecimento exerce sobre o comportamento, Programas de educação sobre o sono foram 

desenvolvidos em escolas públicas e particulares com o objetivo de incentivar a prática de 

comportamentos que pudessem contribuir para melhorar o sono dos adolescentes (SOUSA et 

al., 2007), e demonstraram resultados satisfatórios quanto ao desenvolvimento de atitudes 

adequadas para um sono de boa qualidade, os adolescentes passaram a desenvolver hábitos 

que indicam a incorporação das medidas de educação sobre o sono e a relevância desse tema 

ao seu cotidiano. 

Assim, entende-se que as pesquisas têm evidenciado a necessidade de divulgação da 

importância do ritmo sono-vigília para melhoria na qualidade de vida e de mudanças de 

hábitos e valores. No entanto, educadores do ensino de ciências ainda não estão preparados 

para abordar tal temática em sala de aula em virtude da carência do tema na estrutura 

curricular acadêmica, o que pode favorecer o desenvolvimento de concepções alternativas e 

ideias errôneas pelos educadores, como observado por Souza, J. et al. (2011), que ao levá-las 

para a sala de aula serão repassadas aos estudantes. 

 Diariamente, algumas pessoas devem se questionar a respeito dos melhores horários 

para estudar e praticar exercícios ou quantas horas deve-se dormir para se sentir bem. Tais 

questionamentos também se apresentam em sala de aula e revelam indícios do interesse do 

aluno por temas que contemplam situações cotidianas e da preocupação com a qualidade de 

vida, o que é importante quando se pretende estimular a aprendizagem significativa de 

conteúdos que conduzam a sensibilização dos escolares para a tomada de decisões quanto aos 

hábitos de sono e sua relação com a saúde e o bem-estar. 
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Dessa forma, na tentativa de minimizar o efeito das consequências de um ensino 

inadequado e de abordar o tema sono de modo contextualizado com a saúde propusemo-nos a 

elaborar e aplicar um conjunto de atividades pedagógicas, a partir de uma unidade didática.  

2.2 Unidade didática como recurso para favorecer a aprendizagem significativa 

Aprendizagem significativa geralmente é um dos grandes objetivos que os educadores 

pretendem alcançar. Porém falar sobre esse tipo de aprendizagem é sempre uma tarefa difícil 

dada a complexidade desse conhecimento. Sendo assim, neste capítulo não existe a pretensão 

de esgotar as discussões acerca deste assunto, mas sim, levantar informações importantes que 

nos ajudem a compreender a importância da aprendizagem significativa no contexto escolar 

por meio de uma unidade didática.  

A teoria da aprendizagem significativa, desenvolvida por David Ausubel em 1963, 

surge com a intenção de apresentar uma teoria cognitiva de aprendizagem em oposição a uma 

aprendizagem mecânica (AUSUBEL, 2003). Nesse contexto, Moreira (2007) apresenta duas 

condições para a ocorrência da aprendizagem significativa. Primeiro, os conceitos científicos 

a serem aprendidos têm que ser potencialmente significativos, tanto no aspecto lógico como 

no psicológico. O significado lógico depende da natureza do conteúdo, assim “apreender uma 

lista de palavras ligadas arbitrariamente” não é logicamente significativo, enquanto o 

significado psicológico é dependente das ideias relevantes na estrutura cognitiva que cada 

indivíduo tem (AUSUBEL, 2003).  

Segundo, o aluno precisa apresentar a predisposição em querer aprender determinado 

conteúdo, se o indivíduo quiser apenas memorizar o conteúdo de forma arbitrária e literal, 

então a aprendizagem será mecânica (MOREIRA, 2007). Por isso, para Pellizzari et al. (2002) 

na teoria da aprendizagem significativa: 

o que é sugerido é a participação ativa do sujeito, sua atividade auto-
estruturante, o que supõe a participação pessoal do aluno na aquisição de 

conhecimentos, de maneira que eles não sejam uma repetição ou cópia dos 

formulados pelo professor ou pelo livro-texto, mas uma reelaboração 

pessoal.  

Diante dessas referidas condições, as proposições de Ausubel consideram que os 

indivíduos apresentam uma estrutura cognitiva interna com a qual as novas ideias serão 

relacionadas de formas particulares. Nesse contexto, a seguinte consideração de sua própria 

autoria resume a ideia mais importante de sua teoria:  

Se tivesse que reduzir toda a psicologia educacional a um só princípio, diria 

o seguinte: o fator isolado mais importante que influencia a aprendizagem é 
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aquilo que o aprendiz já sabe. Averigue isso e ensine-o de acordo 

(AUSUBEL, 1978 apud MOREIRA, 1997). 

Assim, a aprendizagem significativa é um processo controlado pelo aprendiz no qual 

um novo conhecimento se relaciona de maneira não arbitrária e substantiva (não-literal) à sua 

estrutura cognitiva. Como explica Moreira (1997), sob uma visão crítica e contemporânea da 

teoria da aprendizagem significativa de Ausubel, a não-arbitrariedade e a substantividade são 

as características básicas da aprendizagem significativa. Não-arbitrariedade quer dizer que o 

conteúdo potencialmente significativo se relaciona com conhecimentos específicos relevantes 

e não com qualquer aspecto da estrutura cognitiva, os quais Ausubel chama de subsunçores. A 

substantividade significa dizer que é a substância, a essência, do novo conhecimento que é 

incorporado à estrutura cognitiva, e não as palavras propriamente ditas que são usadas para 

expressá-las.  Assim, o aprendiz não depende de determinados signos em particular, ele 

entende o significado expresso de diferentes maneiras. 

A teoria de aprendizagem significativa embora proposta originalmente por Ausubel 

(1968 apud MOREIRA, 1997), é compatível com outras teorias construtivistas como constata 

Moreira (1997, 2005, 2007), por isso é importante conhecer a visão de alguns autores para 

entender o assunto com maior clareza e as contribuições deles para o conceito de 

aprendizagem significativa. 

 Visão clássica de Ausubel, aqui a estrutura cognitiva do aprendiz é a 

variável crucial para a aprendizagem. 

 Visão humanística de Novak, em que o lado afetivo da questão passa a 

ser valorizado, para haver aprendizagem significativa o aluno precisa querer aprender 

sob essa perspectiva. A construção do conhecimento humano se faz, portanto, 

integrando positivamente pensamentos, sentimentos e ações, o que conduzirá ao 

engrandecimento pessoal. 

 Visão interacionista social de Gowin assemelha-se muito a uma 

abordagem vygostkyana. Para ele, o objetivo primeiro do processo de ensino e 

aprendizagem é compartilhar significados. Usando materiais educativos do currículo, 

o professor apresenta o significado ao aluno e o aluno, por sua vez, devolve ao 

professor o significado que captou. 

 Visão cognitiva contemporânea de Johnson-Laird, em que as pessoas 

captam o mundo exterior a partir da construção de representações mentais dele. O 

aprendiz, frente a um novo conhecimento, constrói um modelo mental (um análogo 
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estrutural dessa situação), em sua memória de trabalho, para dar significado as novas 

informações. 

 Visão autopoiética de Maturana, sob essa visão o aluno é uma máquina 

autopoiética, ou seja, produzem sua própria organização e subordinam todas as suas 

mudanças à manutenção dessa organização. O professor e o material educativo são os 

agentes perturbadores que modificarão a estrutura dos conhecimentos prévios sem 

alterar sua organização. 

 Visão computacional de Araujo e Veit aproxima-se com a dos modelos 

mentais, assim, a mente humana é vista como um sistema computacional 

representacional, ou seja, ela recebe as informações sensoriais do mundo, processa-as, 

computa-as e gera representações mentais para compreendê-las. Nessa visão, a 

construção dos modelos de situações físicas ocorre com a utilização de determinada 

ferramenta computacional. 

 Visão crítica de Moreira, o autor defende que na sociedade 

contemporânea não basta construir os conhecimentos de maneira significativa, é 

preciso adquiri-lo também de modo crítico. Em outras palavras, 

o aluno poderá fazer parte de sua cultura e, ao mesmo tempo, não ser 
subjugado por ela, por seus ritos, mitos e ideologias. É através dessa 

aprendizagem que ele poderá lidar construtivamente com a mudança sem 

deixar-se dominar por ela, manejar a informação sem sentir-se impotente 

frente a sua grande disponibilidade e velocidade de fluxo, usufruir e 
desenvolver a tecnologia sem tornar-se tecnófilo (MOREIRA, 2005).    

Embora se observem visões diferentes em relação a tal conceito, todos concordam que 

a aprendizagem significativa se dá quando o aluno consegue relacionar o novo conhecimento 

com o conhecimento prévio. Assim, todos concordam que se aprende a partir do que já se tem 

na estrutura cognitiva, por isso é fundamental que o aprendiz esteja disposto a aprender. 

Pensando nesses dois pré-requisitos fundamentais que Ausubel advoga para o 

desenvolvimento da aprendizagem significativa, com os quais aqueles autores também 

concordam, o que se pode fazer para facilitar esse tipo de aprendizagem? De acordo com as 

proposições de Ausubel, Moreira (1997) esclarece que é preciso dar atenção ao conteúdo e a 

aquilo que o aprendiz sabe, procurando manipular os dois. Assim, o conteúdo a ser ensinado 

precisa atrair o desejo de conhecimento dos estudantes, e isso, geralmente, acontece quando o 

assunto apresenta alguma relação com os saberes prévios deles, o que faz com que eles se 

integrem ao processo de ensino e aprendizagem. 
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De acordo com Santos (2010), o nível de disposição do aluno para a realização de 

aprendizagens significativas, depende de algumas condições que estão relacionadas ao 

universo do aluno e a questões da própria situação de ensino que é resultante da pré-

disposição do professor em promover uma aprendizagem significativa ou não. Dentro desse 

contexto: 

Perseguir, pois uma aprendizagem profunda significa organizar os elementos 
que compõem a situação de ensino de forma motivante e desafiadora e 

cuidar da relação pessoal com os alunos para que ela possa ser suporte para o 

despertar no universo do aluno, um panorama favorável ao “mergulho 
necessário”.  

Ao mesmo tempo em que o conteúdo precisa ser coerente a estrutura cognitiva do 

aluno, possível de ser aprendido, ele precisa provocar instabilidade cognitiva para que o 

educando vá ao encontro das respostas. Dessa forma, é da responsabilidade do docente 

organizar os conteúdos de forma sequencialmente lógica para que o aluno possa acompanhar 

a progressão do conhecimento e sentir-se motivado a aprender, e, além disso, procurar formas 

criativas e estimuladoras de desafiar os alunos, provocando a sede de aprender.  

Uma das alternativas para planejar a organização dos conteúdos e as atividades a 

serem desenvolvidas com os estudantes é a Unidade Didática (ZABALA, 1998; GALIAZZI, 

2004; FRESCHI e RAMOS, 2009). Unidade didática ou unidade de aprendizagem, assim 

como Galiazzi (2004) prefere chamar, é uma forma alternativa de planejamento, elaboração e 

organização dos trabalhos constituída dialogicamente em sala de aula. Nesse contexto, a 

autora reconhece que é preciso valorizar outros conhecimentos, além do científico, 

[...] entre eles o conhecimento que o aluno traz, as informações da mídia, as 
crenças, ideologias, pois entendemos que o objetivo da escola é enriquecer o 

conhecimento do aluno, favorecendo aprendizagens que o capacitem a tomar 

decisões ambientalmente responsáveis (GALIAZZI, 2004).    

Para isso, o professor precisa conhecer as ideias já construídas pelos educandos, fruto 

da interação com a vida cotidiana, e problematizá-las, com a finalidade de desestruturar as 

explicações contidas no conhecimento de senso comum dos alunos e, logo após, a partir da 

dialogicidade que emerge das problematizações, levá-los à compreensão do conhecimento 

científico. De acordo com Delizoicov et al. (2007), a metodologia dos momentos pedagógicos 

é fornecida como alternativa viável para estabelecer uma dinâmica de atuação docente em sala 

de aula que contemple a abordagem de temas geradores, pois permite a contextualização e a 

dialogicidade, favorecendo uma significativa interação professor-alunos e aluno-aluno. Esses 

momentos pedagógicos distinguem-se em três, de acordo com funções específicas e 
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diferenciadas entre si, a saber: problematização inicial (PI), organização do conhecimento 

(OC) e aplicação do conhecimento (AC), apresentados por Delizoicov e Angotti (1991).  

No primeiro momento (PI), apresentam-se as situações reais vinculadas às questões 

próximas à vida do aluno e que estão envolvidas nos temas geradores selecionados, com a 

finalidade de estimular os alunos a expor o que estão pensando sobre as situações, permitindo 

a explicitação de suas ideias prévias, além de fazer com que o aprendiz sinta a necessidade de 

adquirir outros conhecimentos que ainda não detém. 

O segundo, organização do conhecimento, visa a sistematização dos conhecimentos 

selecionados como necessários a compreensão dos temas em estudo e da problematização 

inicial, sob a orientação do educador. Nesse momento, o aluno tem a oportunidade de 

participar de diversas atividades, planejadas pelo professor, para a compreensão científica das 

situações problematizadas, o que permite o aluno compará-las com as situações que 

vivenciam. 

A aplicação do conhecimento tem por objetivo abordar de forma sistemática o 

conhecimento que o aluno vem incorporando, para analisar e interpretar tanto as situações 

iniciais como as novas situações que, mesmo não estando diretamente relacionada ao motivo 

inicial, podem ser compreendidas pelo mesmo conhecimento. Desse modo, o que pretende-se 

com esse momento é capacitar os alunos para a aplicação do conhecimento, no intuito de 

formá-los para que articulem, constante e rotineiramente, o saber científico com situações 

reais as quais se submetem cotidianamente.   

Esse tipo de educação requer, portanto, um novo tipo de profissional cuja prática 

pedagógica contemple estratégias de ensino diversificadas e situações contextualizadas a 

realidade dos educandos, visando ajudar o educando a compreender diferentes valores e 

alternativas para selecionar por si mesmo o caminho possível a percorrer (FREIRE, 1975). 

Nesse contexto, as aprendizagens se relacionam não só com conteúdos conceituais, 

mas necessariamente com conhecimentos de procedimentos e de atitudes, e valores. Dessa 

forma, ao construir uma unidade didática deve-se pensar sobre o que se deseja que o aluno 

aprenda e traçar objetivos de modo a elencar esses estes três tipos de conteúdos: conceituais, 

atitudinais e procedimentais. Não precisam ser traçados muitos objetivos, como afirma 

Sanmartín (2000), podem ser poucos, porém coerentes com as aprendizagens que se pretende 

alcançar, com as atividades propostas, com os recursos utilizados e o tempo programático 

para o ensino. 

Diversas pesquisas na área de cronobiologia sobre ritmo biológico mostram a relação 

entre falta de conhecimento em tal assunto e maus hábitos relacionados a um dos ritmos, o 
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ciclo sono-vigília, como também mostra o interesse do aluno pelo tema (MATHIAS et al., 

2006, SOUSA et al., 2007; AZEVEDO et al., 2008). Por isso a escolha de abordar 

determinado conteúdo que apresenta consonância com os PCN+, esses esclarecem a seguinte 

importância de se dominar determinados conhecimentos biológicos: 

Dominar os conhecimentos biológicos para compreender os debates 

contemporâneos e deles participar, no entanto, constitui apenas uma das 

finalidades do estudo dessa ciência no âmbito escolar. [...] Representa 
também uma maneira de enfrentar as questões com sentido prático que a 

humanidade tem se colocado, desde sempre, visando à manutenção de sua 

própria existência e que dizem respeito à saúde, à produção de alimentos, à 

produção tecnológica, enfim, ao modo como interagem com o ambiente para 
dele extrair sua sobrevivência.  

Diante dessas considerações, o que pretendemos neste trabalho é que o aluno do 

ensino médio entre em contato com os conteúdos relacionados ao sono entendendo a 

importância do sono para a saúde e bem estar, e com isso incentivar a busca por hábitos de 

sono saudáveis. Nesse contexto, a unidade didática estruturada segundo a dinâmica dos 

momentos pedagógicos apresentados por Delizoicov e Angotti (1991), e desenvolvida a partir 

da abordagem temática norteada pela problematização e dialogicidade foi proposta como 

ferramentas para favorecer a aprendizagem significativa.  

3. MÉTODO 

Descrevemos a seguir os sujeitos e o contexto da pesquisa, além disso, o percurso 

metodológico seguido para alcançar os objetivos deste estudo, para melhor situar o leitor, 

organizaremos esta seção em três tópicos: etapas da pesquisa, procedimentos e instrumentos 

utilizados. 

3.1 Sujeitos e contexto da pesquisa 

A escolha do método de ensino é, enquanto categoria do processo de ensino, 

fundamental para o desenvolvimento e transformação da estrutura cognitiva dos educandos. 

Para isso deve-se levar em consideração o processo de assimilação consciente do 

conhecimento pelo aluno, bem como as condições do ensino e da aprendizagem. Essas 

condições incluem tudo o que o trabalho pedagógico-docente pode proporcionar para que se 

atinjam os objetivos do ensino (LIBÂNEO, 2002). Diante dessas considerações será realizada 

aqui uma caracterização geral do aluno e da escola envolvidos na pesquisa. 

O presente estudo envolveu uma turma do 3º ano do ensino médio do turno matutino 

pertencente à Escola Estadual Presidente Roosevelt, que atende ao ensino médio regular e 
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está situada no centro da cidade de Parnamirim (RN). A escolha da escola foi sugerida pela 

professora orientadora deste trabalho que estava desenvolvendo outro projeto de pesquisa com 

alunos do PIBID no mesmo período. Assim, a afinidade criada entre a orientadora deste 

estudo e a professora de biologia da escola possibilitou o desenvolvimento deste trabalho, 

uma vez que a pesquisadora não exerce a função de professora. 

A escola dispõe de uma equipe pedagógica bem estruturada e de uma direção ativa e 

empenhada na organização do ensino. Essa instituição de ensino oportuniza o 

desenvolvimento de projetos de pesquisa de várias áreas do ensino por considerar importante 

para a formação de um estudante atualizado com as informações científicas contemporâneas, 

o que contribui para a construção consciente do conhecimento pelo aluno.  

A escolha da turma do estudo se deu mediante aos horários disponíveis e favoráveis a 

aplicação da unidade didática.  Assim, ao considerar que a pesquisadora não era o professor 

de biologia da escola, o desenvolvimento da pesquisa ocorreu durante as aulas cedidas pelos 

professores de biologia e de outras disciplinas, apenas a professora de biologia da turma 

acompanhava a aula quando o horário era cedido por ela, entretanto nenhuma intervenção era 

feita no desenvolvimento nesse momento.  

Diante dessas considerações, a turma dois do 3º ano foi a que se encaixou nessas 

condições. A quantidade de alunos matriculados nessa turma era 39 dos quais 33 

frequentavam as aulas, mas geralmente a assiduidade se concentrava em torno de 31 alunos. 

Dentre os alunos assíduos, 22 eram do sexo feminino e 9 do sexo masculino com idades entre 

16 e 20 anos, sendo que aproximadamente 69% tinham 16 anos de idade. 

No período que tivemos contato com esses alunos, pudemos perceber que a maioria 

deles tinham boas referências na escola. O grupo nos pareceu relativamente participativo e 

demonstrou vínculos de amizade no que diz respeito a seus núcleos de afinidade e a turma em 

geral tinha uma relação agradável de convivência.  

3.2 O percurso metodológico  

3.2.1 As quatro etapas da pesquisa  

A realização desse estudo se deu em quatro etapas, sendo: 1ª) Estudo do conteúdo e a 

análise do livro que subsidiaram as atividades contempladas na UD e aproximação com a 

professora de biologia da escola para analisar a viabilidade de horários para o 

desenvolvimento da UD; 2ª) Levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos para 

nortear a elaboração da UD; 3ª) Desenvolvimento e aplicação de uma UD baseada na 
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aprendizagem significativa e 4ª) Avaliação da UD como uma proposta viável para abordar 

conteúdos sobre ciclo sono-vigília de modo contextualizado a temática saúde e identificação 

da opinião dos alunos quanto a atuação do professor e as estratégias utilizadas na UD. A 

relação entre as etapas e objetivos pode ser observada na figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Percurso metodológico da pesquisa. 

 Segundo Méheut (2005) deve-se procurar atender a três dimensões: 1) 

epistemológica, relacionada aos conteúdos a serem aprendidos, aos problemas que eles podem 

2ª ETAPA 
 

2º Objetivo específico 
Identificar os conhecimentos 

prévios dos estudantes sobre 

CSV. 

Aplicação e análise de 

questionário. 

 

Estudo sobre os conteúdos 
abordados. 

Levantamento dos horários 
disponíveis no cronograma 

escolar para desenvolver a 

UD. 

1º Objetivo específico 
Verificar a presença de 

conteúdos sobre ritmos 

biológicos no livro didático 
adotado pela escola. 

Revisão bibliográfica de 
pesquisas sobre o CSV. 

Diálogo com a professora 

da disciplina de biologia 

da escola em estudo. 

Análise do livro de 

biologia do ensino médio. 

1ª ETAPA 

 

3º Objetivo específico 

Caracterizar os hábitos de 

sono dos adolescentes.  
 

Aplicação e análise de 

questionário. 

 

4º Objetivo específico 

Elaborar e aplicar uma UD 

baseada na aprendizagem 

significativa. 

Atividades organizadas em 

4 encontros: 

problematizações, 

atividade colaborativa e 
prática, analogia, TDC e 

software. 

3ª ETAPA 

 

5º Objetivo específico 

Avaliar as possibilidades e 

limitações da UD. 

Análise das atividades e 

dos questionários 

realizados durante a UD. 

6º Objetivo específico 

Identificar a opinião dos 

alunos sobre a atuação do 
professor e as estratégias de 

ensino da UD. 

Aplicação e análise de 

questionário. 

4ª ETAPA 
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resolver, e à sua gênese histórica; 2) didática, que analisa as restrições do funcionamento da 

instituição de ensino (programas, cronogramas); 3) psicocognitiva, que analisa as 

características cognitivas dos estudantes que guardam  relação com as possibilidades de 

compreensão do assunto.  

Assim, para atender a dimensão epistêmica foi feito um estudo sobre os conteúdos 

conceituais, além de uma revisão bibliográfica sobre artigos que visavam a elaboração de 

estratégias de ensino sobre os ritmos biológicos (MATHIAS et al. 2006, SOUSA et al. 2007, 

AZEVEDO et al., 2008, LOUZADA e MENNA-BARRETO, 2007). Ainda para esta 

dimensão foi feita a análise dos livros didáticos adotados na referida escola para o ensino 

médio a fim de identificar a presença de assuntos relacionados ao ciclo sono-vigília e atender 

ao 1º objetivo específico.  

O livro, segundo as proposições de Libâneo (2002), sistematiza o conhecimento 

científico e transforma o saber científico em saber para ser ensinado na escola, operacionaliza 

os objetivos de ensino, determina o que deve ser ensinado e aprendido, o que justifica sua 

importância pedagógico-didática como apoio ao professor e a construção do conhecimento 

escolar pelo aluno. Diante da importância que o livro assume no âmbito escolar, foi feita a 

análise dos livros didáticos do ensino médio utilizados na Escola Estadual Presidente 

Roosevelt. A coleção utilizada era composta por três livros, referente a cada um dos níveis de 

ensino médio escolar. Buscava-se, nesses livros, verificar se o tema ritmo sono-vigília estava 

presente e, em caso positivo, analisar criticamente a forma como o conteúdo estava sendo 

abordado, o que orientaria o trabalhado desenvolvido na UD. 

Atendendo à dimensão didática foi feito um contato com a professora de biologia da 

escola para o levantamento dos horários disponíveis no cronograma escolar que viabilizasse a 

aplicação da unidade didática. Assim, a aplicação da UD foi planejada em 7 horas-aula do 

cronograma escolar, pois considerou-se que essa quantidade de aulas é possível de ser 

ministrada em um tempo realista no currículo escolar. 

Por último, a dimensão psicocognitiva foi contemplada por meio de um questionário 

sobre os conhecimentos prévios dos alunos (Anexo A). Este questionário permitiu que o 

segundo objetivo específico fosse alcançado: identificar os conhecimentos prévios dos alunos 

sobre os ritmos biológicos. 

As respostas dos estudantes a esse questionário subsidiaram a elaboração da unidade 

didática, que representa a 3ª etapa desta pesquisa. Além disso, os resultados de outras 

pesquisas também serviram como referência para tal elaboração, pois segundo Alís (2005), os 

estudantes de diferentes contextos, por vezes, compartilham das mesmas ideias sobre os 
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fenômenos que observam, por conseguinte sobre os eventos que participam. Dentre eles, o 

resultado do questionário A saúde e o sono da pesquisa intitulada Inserção de um programa 

de educação sobre o sono com estudantes do pré-vestibular (GUIMARÃES e AZEVEDO, 

2010) no que diz respeito às dúvidas expostas pelos estudantes:  

“Por que eu durmo tão mal? Por que não consigo dormir assim que deito? 

Vou ficar velha mais cedo? Vou ter menos facilidade de aprender?” 

“Por que o adolescente dorme muito? Qual o tempo ideal?” 
 “Quais atividades antes de dormir atrapalham ou ajudam o sono?” 

“Quais são os benefícios do sono? Ele influencia a vida e o desempenho 

escolar?” 

“O que acontece durante o sono?” 
“Como dormir mais e melhor? Como não sentir sono durante o dia?“ 

Apesar do conhecimento prévio de todos os alunos do 3º ano ter sido identificado, a 

intervenção didática foi desenvolvida em uma única turma. Para atender a 4ª etapa deste 

estudo, os limites e possibilidades da UD foram avaliados de forma qualitativa a partir das 

observações do interesse e da participação dos alunos dessa turma durante todas as atividades 

contempladas nessa unidade e as evidências de aprendizagem dos alunos foram verificadas 

por meio dos questionários e atividades realizados durante essa intervenção didática, 

utilizando-se a análise do conteúdo com o enfoque qualitativo (BARDIN, 2011). Além disso, 

nessa ocasião foram identificadas as opiniões dos alunos quanto à atuação do professor e as 

estratégias de ensino utilizadas na unidade didática. 

3.2.2 Procedimentos 

Neste tópico nos deteremos a descrição dos procedimentos relacionados a 

identificação dos conhecimentos prévios e a unidade didática, contemplando os passos 

realizados para a coleta de dados que serão apresentados e discutidos na seção posterior. 

O primeiro contato com a escola em estudo foi o momento da aplicação do 

questionário sobre conhecimento prévio que, como já foi apontado, antecedeu a elaboração e 

aplicação da UD, e foi aplicado durante o período de aula normal dos estudantes. Ao 

optarmos trabalhar com a abordagem temática inspirada nas concepções humanistas 

freireanas, caracterizar o conhecimento prévio dos alunos nos permite a elaborações de 

estratégias didáticas envolvendo situações vinculadas a sua realidade.  

A partir disso, partimos para a elaboração da UD. A unidade didática desenvolvida 

nesse estudo abordou conteúdos sobre o ciclo sono-vigília a partir de conceitos relacionados 

ritmicidade e de modo contextualizado com o tema saúde sob uma organização lógica de 

atividades que iniciará pelos aspectos mais gerais, do que é mais importante na unidade 
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didática, levando em conta a diferenciação progressiva (MOREIRA, 2005), tratando, por 

exemplo, da importância do sono para o bem estar físico e mental, para em seguida abordar 

aspectos específicos que envolvam os processos relacionados a geração desse comportamento 

e medidas de educação sobre o sono, por exemplo.  

O desenvolvimento da UD aconteceu em quatro encontros oferecidos no horário 

normal de aulas, nos três primeiros encontros utilizamos um recurso multimídia (data-show) 

para projetar as apresentações dos conteúdos organizadas em PowerPoint, totalizando 7 horas-

aula. Para isso, consideraram-se as proposições de Ausubel (2003) no que diz respeito às 

condições que favorecem a aprendizagem significativa: a) partir do conhecimento prévio do 

aluno e b) organizar as atividades da situação de ensino de forma motivante, o que favorece a 

disposição do aluno em querer aprender determinado conteúdo, e as recomendações de 

Delizoicov e Angotti (1991) que sugere três momentos pedagógicos da metodologia de ensino 

para a estruturação dessa intervenção didática, a saber: problematização inicial (PI), 

organização do conhecimento (OC) e aplicação do conhecimento (AC). Os procedimentos 

realizados a cada encontro estão resumidas no quadro 1. 

Quadro 1. Síntese das atividades da unidade didática com os respectivos objetivos norteadores. 

ENCONTRO 1 (2 horas/aula) 

Objetivos Atividades 

- Compreender as funções do sono; 

- Identificar as consequências da 

privação do sono. 

- Entender o que é um ritmo biológico 

e suas características; 

- Reconhecer como os ritmos 

biológicos são gerados e quais eventos 

ambientais sincronizam sua expressão; 

 

Explanação do tema e do objetivo geral que se deseja 

alcançar ao final da UD.  

Discussão de uma questão contextualizada sobre a 

importância do sono para a sensibilização e introdução do 

conteúdo, atividade 1 (Apêndice B). 

Análise e interpretação do resultado parcial da atividade 1. 

Demonstração de uma situação hipotética denominada de 

“Entrega de material de construção da empresa Casabella” 

(Apêndice C) para discutir o conceito de ritmo biológico a 

partir da relação com as características dos ritmos 

biológicos (caráter cíclico e a interdependência dos fatores 

que sincronizam os ritmos). 

Relato de um experimento para a abordagem histórica da 

geração do ritmo biológico. 

Utilização de esquema gráfico para discutir a forma como a 

luz sincroniza os ritmos biológicos (Anexo B). 
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ENCONTRO 2 (2 horas/aula) 

- Perceber hábitos pessoais de sono; 

- Compreender o conceito de 

normalidade; 

- Reconhecer as mudanças do ritmo 

biológico ao longo da vida; 

Aplicação do questionário A saúde e o sono (Anexo C) 

para posterior análise dos padrões de sono dos alunos e para 

ativar as ideias deles sobre seus próprios hábitos de sono. 

Discussão do conceito de normalidade em oposição ao de 

valores médios a partir de imagens que representam valores 

máximo e mínimo de variáveis como estatura e duração do 

sono  

Divisão da turma em cinco grupos para o primeiro 

momento da atividade 2 (Anexo D), o quadro de 

ontogênese).  

Realização do primeiro momento da atividade 2 em grupo. 

Para isso, utilizaram coleção de madeira para pintar os 

momentos de sono de cada faixa etária no quadro de 

ontogênese. 

Exposição dos resultados do primeiro momento da 

atividade 2 no quadro de ontogênese (banner) disposto na 

lousa, para posterior discussão.  

ENCONTRO 3 (2 hora/aula) 

- Identificar as diferenças nos padrões 

de sono expressos ao longo da vida. 

- Reconhecer a influência das 

alterações fisiológicas e das atividades 

sociais diárias sobre o ciclo sono-

vigília.  

- Identificar medidas de intervenção 

que favorecem uma boa qualidade de 

sono.  

Apresentação oral do quadro de ontogênese realizada por 

um componente de cada grupo. 

Observação do DVD da “Família Dias” (Anexo E) e 

discussão comparativa com o quadro de ontogênese para a 

realização do segundo momento da atividade 2 (Questão 

sobre a mudança do padrão de sono ao longo da vida).  

Ilustrações representativas das medidas de educação sobre o 

sono. 

Formação dos grupos originais para a realização do 

segundo momento da atividade 2.  

Entrega de material de apoio para leitura extraclasse: “A 

hora certa de aprender” (Texto de divulgação científica) 

(AZEVEDO E LOUZADA, 2008). 

ENCONTRO 4 (1 hora/aula) 

- Aplicar o conhecimento adquirido 

durante as atividades da UD na 

resolução de uma situação-problema. 

Verificação de aprendizagem por meio da atividade 3 

(Apêndice F - Atividade de avaliação final dos conceitos 

abordados na UD). 



44 

 

- Expor sua opinião sobre os 

procedimentos utilizados pelo 

pesquisador. 

Realização do questionário Ensino-aprendizagem na 

visão dos alunos (Anexo F) visando avaliar a opinião dos 

estudantes em relação a aspectos importantes do processo 

de ensino-aprendizagem. 

  Os conteúdos e as atividades contemplados na UD estão em consonância com os objetivos 

gerais e com o tema estruturador para o ensino de biologia Qualidade de vida das populações 

humanas sugeridos pelas Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros 

Curriculares Nacionais – PCN+ (BRASIL, 2002). Além disso, utiliza as orientações 

relacionadas ao bloco temático Ser humano e saúde contido dos PCN (BRASIL, 1997) para o 

ensino fundamental. 

3.2.3 Instrumentos 

Os instrumentos que descreveremos neste tópico são os questionários e atividades 

utilizados no âmbito desta pesquisa e que, juntamente com a aplicação da unidade didática, 

nos forneceram dados que nos permitem avaliar se os objetivos propostos foram alcançados. 

Para avaliar as respostas às questões de caráter objetivo dos instrumentos utilizados foi 

feita uma análise quantitativa utilizando o teste do qui-quadrado (p< 0,05). Associado a isso, 

utilizou-se análise do conteúdo com o enfoque qualitativo (RICHARDSON, 2008; BARDIN, 

2011) para analisar as questões abertas.  

A leitura efetuada pelo analista de conteúdo não é unicamente uma leitura ao pé da 

letra, mas visa realçar o sentido que se encontra no segundo plano (BARDIN, 2011). A 

análise de conteúdo é feita em três etapas: 1) pré-análise: momento no qual se escolhe o que 

será analisado e elabora os indicadores; 2) exploração do material: operações de codificação 

em função dos indicadores previamente formulados; 3) tratamento dos resultados obtidos e 

interpretação: as informações obtidas podem ser tratadas de maneira quantitativa ou 

qualitativa.  

Na primeira parte se escolhe o material analisado. Para a ocasião que foram as 

questões abertas do questionário. Segue-se uma leitura flutuante dos transcritos para 

identificar as partes relevantes para a análise. Com isso determinado inicia-se a codificação do 

texto. São utilizadas unidades de registro temático no qual o texto é recortado em ideias 

constituintes, enunciados e proposições portadoras de significações isoláveis. Isso visará 

descobrir “os ‘núcleos de sentido’ que compõem a comunicação cuja presença, ou frequência 

de aparição pode significar alguma coisa para o objetivo analítico escolhido” (BARDIN, 

1997). Ainda na primeira parte, a partir do momento que se isola os elementos tem que se 
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criar categorias para classificá-las em conjunto. A categorização fornece uma representação 

simplificada dos dados. Ela pode ser entendida como categorias de análise, que de acordo 

com Duarte (2004), podem ser determinadas previamente ou emergir no momento da análise 

pela identificação de conteúdos recorrentes. A análise desenvolvida neste estudo ocorreu com 

a formação de categorias durante as leituras. Na segunda parte toda a organização realizada na 

primeira é colocada em prática, ou seja, ocorre a codificação dos trechos. Na terceira, no que 

tange as perguntas abertas são determinadas as quantidades das categorias.  

O questionário sobre conhecimento prévio (Anexo A) foi aplicado a todos os 

estudantes do 3º ano, totalizando 114 alunos. Esse instrumento contém 11 questões, sendo 

uma de relacionar, uma aberta e nove fechadas, abordando o conhecimento sobre os ritmos 

biológicos com ênfase no CSV, nos comportamentos relacionados aos padrões de sono, e nos 

valores e conceitos frente aos hábitos de sono.  

A atividade 1 (Apêndice B) da unidade didática, tratava de uma questão 

problematizadora de nível introdutório que constava de uma situação hipotética em que o 

aluno era orientado a escolher uma das duas opções de respostas sugeridas e justificar. 

Participaram desse momento 31 estudantes.  

O questionário A saúde e o sono (Anexo C) foi utilizado para subsidiar a interpretação 

dos resultados obtidos a partir do desenvolvimento da intervenção didática, 29 alunos 

respoderam esse questionário. Era composto de 30 questões objetivas sobre a prática de 

comportamentos relacionados aos hábitos de sono no cotidiano dos estudantes. Desse 

instrumento, selecionamos algumas questões para serem discutidas. 

 A atividade 2 (Anexo D) compreendia questões sobre ontogênese, relacionando os 

horários de sono e vigília com o ciclo claro-escuro ambiental em cada faixa etária da vida 

(bebê, criança, adolescente, adulto e idoso). Tratava de uma atividade colaborativa, onde 5 

grupos deveriam ser formados para seu desenvolvimento, a realização dessa atividade foi 

planejada para acontecer em dois momentos. No primeiro deles os estudantes preencheram o 

quadro impresso na folha designada para tal e depois dois alunos de cada grupo expôs os 

resultados da faixa etária pré-selecionada em outro quadro (banner) exposto na lousa da sala, 

utilizando peças de emborrachado, eles colaram com fita adesiva nos horários de sono (peças 

azuis) e de vigília (peças amarelas). O segundo momento dessa atividade contemplava uma 

questão em que os alunos eram solicitados a responder e justificar se sono era o mesmo ao 

longo da vida, ele foi realizado no encontro posterior e com a mesma formação dos grupos. 

Para o primeiro momento dessa atividade, considerando que a construção do quadro 

de ontogênese antecedeu a abordagem e a discussão dos conteúdos envolvidos, esperava-se 
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que os alunos expusessem uma representação baseada no seu conhecimento de mundo. 

Assim, se o conhecimento popular dos educandos for condizente com o conhecimento 

científico atual, o esperado era que eles identificassem a redução na duração do sono ao longo 

da vida, a concentração do sono no período da noite a partir da faixa etária de criança, a 

fragmentação do sono em bebês e idosos, a tendência a matutinidade em crianças, adultos e 

idosos, e o atraso de fase observado na transição da fase de criança para adolescente 

caracterizando uma tendência a vespertinidade. No segundo, a expectativa de resposta para a 

questão aberta é que o aluno apresente os seguintes pontos essenciais para a justificativa de 

que o sono não é o mesmo ao longo da vida: as alterações relacionadas a fatores biológicos e 

sociais interferem no padrão de sono, modificando-o. Entre os fatores biológicos estão as 

alterações hormonais e entre os sociais o aumento das atividades como obrigações cotidianas, 

ambas favorecendo mudanças na duração, qualidade e horário de sono.  

Com base nessas proposições foram criadas as seguintes categorias de análise para as 

respostas: compreende totalmente, compreende parcialmente e não compreende. Onde a 

categoria denominada compreende totalmente reuniria as respostas que estivessem de acordo 

com a expectativa de resposta; compreende parcialmente incluiria os alunos que 

considerassem corretamente apenas um dos fatores que influencia a mudança dos padrões de 

sono; e não compreende quando as respostas não possibilitassem inferências sobre o conceito 

envolvido na expectativa de resposta. 

Para verificar a aquisição dos conhecimentos trabalhados durante a unidade didática, a 

atividade 3 (Apêndice F) foi realizada com 29 alunos no último encontro. Tratava-se de uma 

atividade contextualizada que envolvia os seguintes tópicos abordados: os efeitos da privação 

do sono, o ritmo biológico, a importância atribuída aos bons hábitos de sono para o 

desempenho escolar, as mudanças dos padrões de sono com a idade.  

Em relação a questão 1, para o conceito de ritmo biológico, no último ano do ensino 

médio, esperava-se que o aluno apresentassem em suas respostas as características principais 

desse evento: são gerados pelo próprio organismo, acontece de forma recorrente a cada dia e 

apresenta relação com os ciclos ambientais, as atividades sociais e  os fatores biológicos.  Ao 

considerar essa expectativa de resposta, os resultados foram categorizados em compreende 

totalmente (CT) quando os alunos relatavam as três principais características apresentadas na 

expectativa de resposta, compreende parcialmente (CP) quando considerava pelo menos uma 

das características, não compreende (NC) quando responde de forma incorreta ou contempla 

alguma informação correta, mas não relacionada ao conceito de ritmo biológico, e não 

respondeu (NR).  
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Na questão 2, para a aplicação do conteúdo sobre fatores biológicos e sociais que 

influenciam alterações no padrão de sono ao longo da vida, considerou-se como expectativa 

de resposta os motivos que levam os indivíduos a terem problemas com os horários da escola 

quando atingem a fase da adolescência.  

Na questão 3, em relação a tomada de decisão que o estudante deveria sugerir para a 

resolução do problema enfrentado pelos adolescentes que estudam no turno da manhã, 

esperava-se que os alunos apresentassem em suas sugestões medidas que contemplassem as 

principais características dos ritmos biológicos dos adolescentes, pensando na diminuição dos 

prejuízos que podem estar sendo ocasionados pela privação de sono favorecida pelos turnos 

escolares matutinos.  

Para organizar os resultados das questões 2 e 3 foram criadas categorias a partir da 

leitura das respostas dos estudantes com base nas relações que eles fizeram para expressar seu 

conhecimento. Essas categorias se encontram descritas e representadas a partir de quadros nos 

resultados deste estudo.  

O questionário Ensino-aprendizagem na visão dos alunos (Anexo F), também 

realizado no último encontro com 29 alunos, continha oito afirmativas em que os estudantes 

deveriam avaliar entre 1 e 5 cada uma delas, onde 1 significava discordo totalmente e 5 

concordo totalmente. As primeiras quatro afirmativas pretendiam avaliar a opinião dos alunos 

em relação a atuação do professor quanto ao uso de metodologias ativas de aprendizagem, a 

unidade didática. Enquanto as quatro últimas estavam relacionadas ao processo de 

aprendizagem do aluno.  

 



48 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

4.1 Conhecimentos prévios e hábitos de sono dos estudantes  

A partir do questionário sobre o conhecimento prévio a respeito dos ritmos biológicos, 

os alunos foram solicitados a identificar o nicho temporal de cada animal apresentado, ou 

seja, organizar esses seres vivos no ambiente de acordo com o horário em que se encontram 

em atividade. A figura 3 mostra os resultados quanto à análise das respostas a essa questão.  
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Figura 3. Conhecimento prévio dos alunos sobre nicho temporal dos animais (n=114).  

De acordo com a figura acima, observa-se que a maioria dos estudantes conseguiu 

identificar de forma correta o nicho temporal da borboleta, da vaca, do galo, dos pássaros e do 

cachorro, classificando-os como diurnos, isto é, animais que concentram suas atividades 

durante o dia. Além disso, mais de 70% dos alunos responderam corretamente que os animais: 

morcego, rato e coruja encontram-se em atividade no período da noite, caracterizando-os 

como noturnos (LEVY et al., 2007). No entanto, o peixe, a barata e o gato não foram 

classificados exclusivamente em noturno ou diurno. Grande parte dos educandos mostrou que 

esses animais concentravam as atividades tanto durante o dia quanto a noite.  

De acordo com Tomotani e Oda (2012), identificar a fase de atividade de uma espécie 

parece ser uma tarefa bastante óbvia, mas nem sempre é fácil. Isso deve-se a escassez de 

estudos sistemáticos sobre os padrões temporais de atividades frente a dificuldade de 

realização desses estudos, uma vez que para a correta determinação desses padrões temporais 

são necessárias observações em intervalos regulares, durante dias e noite consecutivas 

(SMALE et al., 2003). Além disso, a mudança do padrão normal de atividade, em resposta a 

alguma perturbação do ambiente natural ou mesmo que fisiologicamente previsível, 
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apresentada por vários animais também dificulta a determinação da fase de atividade dos 

animais.  

Além das limitações no campo da pesquisa, o conhecimento e ideias formadas pelos 

estudantes desde quando crianças se dá a partir das relações com um ambiente que é mediado 

pela natureza, pelas relações sociais e por artefatos materiais (DELIZOICOV et al., 2007). 

Assim, sendo o gato um animal domesticado, o momento de sua atividade pode ser observada 

tanto de dia quanto de noite, dependendo muitas vezes, da rotina familiar. Esta característica 

que pode ter contribuido para o grande número de indivíduos que coloca esse animal tanto de 

dia quanto de noite.  

Em relação ao peixe, observa-se que a  identificação da fase de repouso é uma tarefa 

difícil até mesmo para os pesquisadores da área, pois existem dificuldades de adaptação de 

técnicas de registro em animais aquáticos. Além disso, esses animais não apresentam uma 

postura específica que evidencie um estado particular de repouso ou atividade, e a natação 

contínua em algumas espécies não atendem a um dos critérios que define o estado de repouso 

que é a imobilidade (TUFIK, 2008), o que pode levar o indivíduo a crer que o peixe esteja 

sempre em atividade. 

Além disso, os nichos temporais, dos quais os animais necessitam, contribuem para a 

sobrevivência das espécies, uma vez que proporcionam horários ótimos para menor exposição 

a predadores e obtenção de alimento (MARTINEZ et al., 2008).  Quanto às baratas 

domésticas, observa-se que as mesmas são muito sensíveis ao ressecamento e têm atividade 

noturna, fugindo da luz (RAFAEL et al., 2008). Entretanto, por habitarem os domicílios e 

possuírem um eficiente sistema sensorial, podem ser encontradas durante o dia.  

Para justificar a distribução destes animais nos diferentes nichos temporais, cerca de 

73,8% dos estudantes consideraram que esta organização foi selecionada durante a evolução. 

Nesse questionário, os alunos foram solicitados também a responder se conheciam os 

termos: cronobiologia, ritmos biológicos e relógio biológico (Tabela 1).  

Tabela 1. Porcentagem dos alunos que responderam sim as questões do questionário (n=114).  

Questões (sim/não) % (sim) 

Você já ouviu falar em cronobiologia? 19 

Você já ouviu falar em ritmos biológicos? 42 

Já ouviu falar em relógio biológico? 64 
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A tabela 1 mostra que o termo mais conhecido pelos estudantes é relógio biológico e o 

menos conhecido cronobiologia. O principal meio em que os alunos obtiveram o 

conhecimento a respeito destes termos estão representados na figura abaixo:  
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Figura 4. Meios de informação pelos quais os alunos relataram conhecer os termos: cronobiologia, 

ritmo e relógio biológico. 

De acordo com a figura 4, o meio de informação que mais contribui para que os 

estudantes reconhecessem os termos anteriormente relatados foi o professor, seguido pelo 

livro didático.  O termo cronobiologia pode ser pouco conhecido porque representa uma área 

relativamente nova da biologia, sendo pouco divulgado e restrito ao ambiente universitário e 

de pesquisa. Considerando que nesta ocasião alguns estudantes estavam participando de um 

projeto com graduandos do PIBID que contemplava esta temática, em algum momento os 

alunos podem ter escutado falar, pois durante a aplicação do questionário alguns deles 

perguntaram se era para considerar o professor da turma ou o do projeto. Assim, é possível 

que os estudantes não tenham considerado o seu próprio professor de biologia para responder 

a esta questão. 

Corroborando esta hipótese, quando questionados à respeito da presença deste tema no 

livro didático adotado pela escola, 91% afirmou que o tema era ausente e 69% indicou que o 

assunto não havia sido trabalhado pelo professor. Isso vai ao encontro do resultado da análise 

do livro didático feito pela pesquisadora anteriormente a aplicação deste questionário, 

mostrando que para as três séries do ensino médio conteúdos que tratavam o sono como um 

ritmo biológico não foram encontrados, assim como nenhum conceito cronobiológico. Dessa 
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forma, apresentamos um quadro com sugestões de conteúdos da biologia que apresentam 

potencial para que os conceitos sobre ritmos biológicos sejam trabalhados (Quadro 2).  

Quadro 2. Sugestões para abordar a ritmicidade nas 3 séries do ensino médio. 

Ritmicidade no Ensino Médio 

Nível de Ensino Temas de Biologia Conceito de Cronobiologia 

1º Características dos seres 
vivos 

O que é ritmo biológico.  
A ritmicidade na organização das atividades 

orgânicas dos seres vivos. 

Regularidade dos ritmos biológicos para a 
manutenção da saúde. 

Reprodução humana Caráter rítmico no plano dos comportamentos de 

populações (Reprodução). 

2º Diversidade e 
reprodução das plantas 

Ciclo geofísico claro-escuro e a adaptação das 
plantas. 

Diversidade dos animais Importância da ritmicidade para a adaptação e 

sobrevivência das espécies. 

Nutrição Alimentação como sincronizador metabólico. 
Efeitos da alimentação inadequada próximo ao 

horário de dormir. 

Consequência da privação crônica do sono: 
obesidade. 

Integração e controle 

corporal:  

Os sentidos; 
Sistema nervoso; 

Sistema endócrino. 

O olho como receptor da informação luminosa que 

sincroniza o ritmo biológico. 

Ritmo biológico nas funções orgânicas controladas 
pelo sistema nervoso (atividades neuronais, cardíacas, 

muscular e temperatura corporal). 

Influência do ciclo claro-escuro na secreção de 
hormônios que agem sobre o sistema de 

temporização. 

3º Aplicações do 

conhecimento genético 

Caráter endógeno da ritmicidade e a manutenção dos 

ritmos biológicos. 

Evolução humana Origem da ritmicidade e a dimensão temporal nos 

eventos biológicos. 

Dinâmica das 

populações e relações 
ecológicas. 

Contribuição dos nichos temporais para a 

sobrevivência das espécies. 

Os temas sugeridos nesse quadro referem-se aos capítulos dos livros do ensino médio 

adotados na escola em estudo: Biologia das células (1º ano), Biologia dos organismos (2º ano) 

e Biologia das populações (3º ano) (AMABIS e MARTHO, 2010). 

O fato de a grande maioria dos estudantes relatar que o professor não trabalha tal 

assunto está intimamente relacionado a ausência de capítulos ou comentários sobre os ritmos 

biológicos no livro didático o que já era esperado visto a importância do livro didático como 

determinante do que se deve ensinar e aprender (LIBÂNEO, 2002).  

Do total de alunos que responderam ao questionário, apenas 22% (25 estudantes) 

relataram entender o que é um ritmo biológico (Figura 5).  
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Figura 5.  Frequência de indivíduos que responderam a questão: Você entende o que é um ritmo 

biológico? 

Entretanto, quando solicitados a responderem numa questão aberta: Escreva 

brevemente o que entende por ritmo biológico, 32 estudantes responderam. O quadro 3 

representa as categorias com a frequência e a exemplificação das respostas. Nesse momento a 

intenção não era avaliar em certo ou errado a resposta do aluno, mas sim levantar os 

conhecimentos que eles utilizariam frente a tal questionamento para poder identificar as 

relações estabelecidas por eles na tentativa de expor seu entendimento. Dessas relações 

surgiram as nove categorias de conteúdo. A maioria das respostas se enquadrava em mais de 

uma categoria e por isso que o total das frequências não reflete a quantidade de alunos que 

responderam a questão. 

Quadro 3. Conhecimentos prévios dos estudantes em relação ao entendimento de ritmo biológico 

(n=32). 

Categorias Alunos Exemplificação 

Relaciona ritmo biológico a 

TEMPO 

17 “É o que acontece com os bichos noite e dia ao dormir e 

acordar.”  

Relaciona ritmo biológico a 

SER VIVO 

16 “O ritmo em que as coisas (animais, pessoas, plantas, etc) 

se desenvolvem de acordo com o meio ambiente.”  

Relaciona ritmo biológico a 

SONO 

5 “Não lembro exatamente deste assunto, mas pelo que eu 

entendi o que faz parte de nossa vida é o sono. E nesse 
assunto há muitos mistérios.”  

Relaciona ritmo biológico a 

DESEMPENHO 

4 “É um ‘ritmo’ que tem no corpo de cada pessoa, que vai 

fazer ela funcionar melhor em um certo turno do dia.”  

Relaciona ritmo biológico a 
MEIO AMBIENTE 

4 “São ritmos da natureza, como: sons de animais ou da 
floresta.”  

Relaciona ritmo biológico a 

ROTINA 

2 “Acredito que seja quando nosso corpo se acostuma em 

fazer algo no mesmo horário em vários dias.”  

A apresentação do entendimento de ritmo biológico a partir das relações com o tempo 

e os seres vivos foram as mais observadas, o que significa um resultado satisfatório uma vez 

que o conceito de ritmo biológico envolve concomitantemente essas duas relações e com isso, 

   Sim         Não 
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possivelmente, a compreensão de como os seres vivos interagem com a dimensão temporal 

será mais fácil. Em algumas respostas, foram observadas proposições que indicam a incerteza 

frente a tal conhecimento explicitado, como por exemplo: “Acredito que seja”, “Não lembro 

exatamente”, “Depois que li a questão 8”, “Não sei descrever seu conceito, mas”, “Deve ser”, 

entre outros.  Isso demonstra que possivelmente os conceitos relacionados à ritmicidade não 

são discutidos em sala de aula e por isso a necessidade de se abordar tal tema.  

Além disso, é importante observar as categorias que dizem respeito a ciclo vital, sono, 

desempenho e meio ambiente, também foram citados e embora não façam parte do conceito 

representam termos relacionados a características e exemplos dos ritmos biológicos. 

Identificar o sono, a forma como o corpo funciona ao longo de um dia, a interferência do meio 

ambiente e o caráter recorrente dentro do contexto de ritmo biológico contribui bastante para 

a compreensão dos fatores determinantes dos padrões de sono no que diz respeito às 

dimensões: biológica, social e cultural. 

As categorias cronobiologia e prejuízos foram as menos citadas e podem ter emergido 

da leitura das questões presentes no próprio questionário.  

O conhecimento sobre alguns aspectos do ciclo sono-vigília foi avaliado em questões 

de verdadeiro ou falso (Tabela 2). 
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Tabela 2. Percentual de alunos que classificaram corretamente as afirmativas sobre hábitos de sono do 

questionário. 

Categorias % 

1. Consequências da privação de sono  

Dormir pouco diminui a nossa capacidade de manter a concentração (V) 93 

Dormir pouco nos torna mais irritadiços e agressivos. (V) 90 

Ficar sem dormir por muitos dias nos faz adoecer. (V) 88 

Podemos guardar mais informações quando passamos a noite estudando. (F) 63 

2. Fisiologia do sono  

"Desligamos" o nosso cérebro quando dormimos. (F) 82 

3. Importância dos horários de sono  

Dormir e acordar em horários diferentes a cada dia nos torna sonolentos. (V) 84 

Temos a capacidade de dormir a qualquer horário do dia e da noite. (F) 27 

Somos mais produtivos quando acordamos cedo. (F) 12 

4. Importância do cochilo  

Dormir quinze minutos depois do almoço, nos deixa mais alertas durante a 

tarde. (V) 

50 

5. Substâncias e atividades que influenciam o sono  

Tomar um copo de leite com chocolate antes de dormir ajuda a pegar no sono 

(F) 

76 

Comer muito antes de dormir nos faz acordar por muitas vezes durante a noite 

(V) 

53 

Atividade física intensa antes de dormir nos faz adormecer mais facilmente (F) 28 

6. Duração do sono  

Crianças dormem mais que adolescentes. (V) 48 

Todos os adultos devem dormir cerca de 8 horas por noite (F) 10 

A maioria dos alunos conseguiu responder corretamente as afirmativas relacionadas a 

categoria sobre as consequências da privação de sono. Além disso, 82% responderam 

corretamente que o cérebro não desliga quando dormimos e pouco mais da metade identificou 

a importância do sono para a consolidação da memória. Tal conhecimento pode ser resultante 

da sua própria experiência ao vivenciar situações de privação de sono, uma vez que nessa 

idade prevalece a concepção alternativa de que dormir é perda de tempo (LOUZADA e 

MENNA-BARRETO, 2007). Resultados semelhantes foram observados em estudantes 
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adolescentes de Assis-SP e Natal-RN (MATHIAS et al., 2006; AZEVEDO et al., 2008) e em 

professores do RN (SOUZA, J. et al., 2011).  

Na categoria 3, apesar da maioria dos estudantes julgarem importante a regularidade 

dos horários de dormir e acordar para a diminuição da sonolência, poucos deles reconheceram 

o caráter endógeno do ritmo sono-vigília (consideraram que a propensão para dormir era a 

mesma ao longo das 24 horas). Além disso, a maioria indicou que acordar cedo leva a uma 

maior produção, ou seja, não reconhecem a existência de diferenças individuais quanto aos 

melhores horários para manter um bom rendimento. Ao considerar esse aspecto, identifica-se 

uma concepção alternativa de considerar as pessoas vespertinas, que dormem e acordam mais 

tarde, como menos produtivas.  

A importância do cochilo após o almoço, tratada na categoria 4, não foi amplamente 

reconhecida, o que também foi observado por Mathias et al. (2006). O cochilo nesse horário 

do dia é um evento previsível porque a sonolência aumenta naturalmente (ASCHOFF, 1994), 

uma vez que as oscilações de natureza fisiológica acontecem no organismo das pessoas e 

prepara-as para tal comportamento. Entretanto, a concepção quanto a importância do cochilo 

é bem variável, sua ocorrência é influenciada pela cultura (BARONE, 2000) e pelas 

diferenças individuais, pois existem pessoas que não sentem necessidade de cochilar. Além 

disso, ainda existem aquelas que usam o cochilo como estratégia para reduzir a sonolência 

ocasionada pela privação de sono. Todos esses aspectos podem ter influenciado os estudantes 

no momento da análise de tal afirmativa. Metade deles pode ter considerado a afirmativa 

verdadeira por sentir a necessidade de cochilar, seja por determinação endógena ou como 

consequência da privação de sono, enquanto a outra metade pode não ter considerado pelo 

fato de se sentir bem na ausência desse episódio de sono ou por questão cultural 

(culturalmente o cochilo pode ser visto como um comportamento de pessoas preguiçosas).  

Na categoria 5, o efeito de substâncias, como o chocolate, sobre o sono é conhecida 

pela maioria dos alunos, embora ignorem a influência da atividade física sobre ele, como 

observado por Mathias et al. (2006) para a mesma faixa etária. 

Por fim, na categoria 6, cerca da metade dos a estudantes disseram que crianças 

dormem mais que adolescentes, o que pode estar evidenciando a falta de conhecimento deles 

em relação a quantidade ideal de sono para cada faixa etária do desenvolvimento. Além disso, 

a maioria relatou que todos os adultos precisam de 8 horas de sono, ou seja, não reconhecem 

as diferenças individuais em relação a quantidade de sono necessária que pode variar de 

poucas horas (5h) a uma necessidade elevada (10h).  A presença desta concepção alternativa 

também foi observada entre adultos (SOUZA, J. et al., 2011) estando relacionada a uma 



56 

 

grande divulgação da mídia que estabelece a mesma quantidade de sono, independente da 

faixa etária.  

A partir da análise das respostas dos alunos em cada uma das categorias pôde-se 

observar a presença de algumas concepções alternativas, apresentadas no quadro 4, ao lado o 

conhecimento científico atual. 

Quadro 4. Concepções alternativas sobre o ciclo sono-vigília identificadas ao longo da aplicação da 

UD. 

Concepções alternativas Conceito científico atual 

1. Todos os adultos devem dormir 

cerca de 8 horas por noite. 

A quantidade de sono varia de acordo com as diferenças 

individuais, entre os adultos a necessidade diária de sono 

situa-se entre 5 e 8 horas, porém existem pessoas que dormem 

de 5 a 6 horas e se sentem dispostas (pequenos dormidores), 

enquanto outras precisam de 9 a 10 horas (grandes 

dormidores). 

2. Os indivíduos são mais 

produtivos quando acordam cedo. 

O nível de produtividade de uma pessoa depende do seu 

cronotipo, ou seja, pessoas matutinas preferem dormir e 

acordar em horários mais cedo enquanto que as vespertinas 

preferem o contrário. Assim, a produtividade será maior 

quando acordarem de acordo com seu cronotipo.   

3. Adolescentes dormem mais que 

crianças. 

A quantidade de sono ideal muda de acordo com a idade, 

diminuindo naturalmente ao longo dos anos. Sendo assim, a 

necessidade diária de sono de crianças situa-se entre 10 e 12 

horas, enquanto a de adolescentes entre 8 e 10 horas.  

4. Os seres humanos têm a 

capacidade de dormir a qualquer 

horário do dia e da noite. 

A propensão para dormir não é a mesma ao longo das 24 

horas de um dia, pois os eventos que orientam o ciclo sono-

vigília (picos hormonais, oscilações da temperatura corporal, 

por exemplo) acontecem de forma ordenada no tempo 

antecipando a preparação do organismo para determinado 

ritmo biológico. 

5. Cochilar quinze minutos após o 

almoço não deixa as pessoas mais 

alertas durante a tarde. 

Após o almoço, o cochilo é um evento previsível porque a 

sonolência aumenta naturalmente uma vez que as oscilações 
de natureza fisiológica acontecem no organismo das pessoas e 

prepara-as para tal comportamento. Porém a concepção 

quanto a importância do cochilo varia de acordo com a 
cultura, as diferenças individuais e a privação de sono. 

6. Atividade física intensa antes de 

dormir facilita o sono.  

A realização de atividade física em horários próximo ao de 

dormir prejudica o sono, pois alguns eventos desencadeados 

por ela (elevação de temperatura corpórea e da excreção de 

hormônios, o cortisol, por exemplo) geram um alerta que 

favorece o atraso do início do sono.  
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Esses resultados reforçam a necessidade dos adolescentes compreenderem diversos 

aspectos do sono, como as funções, as diferenças individuais quanto à quantidade de sono e a 

preferência por horários de dormir e acordar, e as atividades que podem influenciar o sono. 

Assim, reconhecendo a influência que a falta de conhecimento sobre o sono pode ter sobre a 

prática de comportamentos que prejudicam a obtenção de uma boa noite de sono, no segundo 

encontro da pesquisa, avaliaram-se os hábitos de sono dos estudantes a partir do questionário 

A saúde e o sono, a fim de subsidiar a interpretação dos resultados obtidos a partir do 

desenvolvimento da intervenção didática. Assim, este questionário avalia os comportamentos, 

ou seja, as atitudes dos estudantes no seu cotidiano em relação aos horários de sono. 

Quanto aos hábitos de sono, que representam os horários de dormir e acordar no seu 

dia-a-dia, bem como os motivos e a forma de despertar relatados pelos estudantes, observou-

se que os estudantes apresentavam horários de dormir diferentes entre os dias de semana e 

final de semana (Figura 6).  
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Figura 6. Horário habitual de dormir dos estudantes ao longo da semana (n=29). 

Consideramos como “semana” o intervalo de dias entre a segunda e a quinta. Nesse 

período os adolescentes dormem mais cedo (22h 54min) quando comparado aos horários dos 

outros dias da semana. De sexta para o sábado dormem cerca de 51 minutos mais tarde e do 

sábado para o domingo 1 hora e 27 minutos mais tarde em relação aos dias de semana. Do 

domingo para a segunda eles dormem em torno de 23 horas se aproximando do horário de 

dormir durante a semana provavelmente antecipando a obrigação de acordar cedo para ir à 

escola no dia seguinte. 
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Os hábitos que justificam o horário de dormir entre os dias de semana e final de 

semana também mudam. Na semana os hábitos mais relatados para o horário de dormir foram 

TV (34,4%), computador (31,2%) e estudo (28,1%) (Figura 4). Enquanto no final de semana o 

hábito relacionado ao estudo (3,1%) dá lugar a categoria sentir sono (25%), e TV (40,6%) e 

computador (34,4%) continua entre as justificativas mais relatadas (Figura 7). 
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Figura 7. Hábitos dos estudantes que justificam os horários de dormir na semana e no final de semana 

(n=29). 

A prática de assistir à programação da TV, relatada pelos estudantes, é um hábito 

comum às rotinas familiares, podendo ser considerado um sincronizador social para os ritmos 

biológicos (MENNA-BARRETO e WEY, 2007). A luz emitida pela TV, quando utilizada 

próximo ao horário de dormir, é suficiente para gerar um alerta no indivíduo no momento da 

utilização, além de influenciar o início do sono no dia seguinte atrasando-o (CAIN e 

GRADISAR, 2010; CAJOCHEN et al., 2011). O uso do computador e de aparelhos celulares 

também tem esse efeito sobre os horários de dormir, o que justifica um dos comportamentos 

recomendados para a obtenção do sono de boa qualidade: “não ficar até tarde vendo TV ou na 

internet” (BROWN et al., 2002; SOUSA et al., 2007). 

Os horários de acordar também mudam de acordo com o dia da semana. De segunda a 

sexta, dias que coincidem com as aulas escolares, os estudantes acordam em média às 5:50, 

enquanto que no sábado e domingo acordam cerca de 3 horas mais tarde que os dias da 

semana (Figura 8).  

Semana        Fim de semana 
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Figura 8. Horário habitual de acordar dos estudantes ao longo da semana (n=29). 

O principal motivo relatado pelos estudantes para acordar durante os dias da semana é 

o horário de início das aulas (87,5 %), entretanto no fim de semana eles acordam 

principalmente porque não sentem mais sono (40,6%). (Figura 9) 
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Figura 9. Motivo dos horários de acordar relatado pelos estudantes na semana e no final de 

semana (n=29). 

Nos dias de semana, os estudantes relatam que o acordar depende do uso do 

despertador enquanto nos finais de semana aumenta o relato de desperetarem por não sentirem 

mais sono, ou seja, de forma espontânea, de acordo com o seu ritmo biológico endógeno 

(Figura 10). Resultados semelhantes a esses foram encontrados em pesquisas anteriores com 

adolescentes (MATHIAS et al., 2006; GUIMARÃES e AZEVEDO, 2010; SOUSA, 2007). 
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Figura 10. Modo de despertar na semana e no final de semana. 

Ao comparar os horários de dormir e acordar desses indivíduos nos dias de semana e 

fim de semana tem-se a média de duração de sono. Observa-se, então, que eles dormem, na 

semana, 1 hora e 43 minutos a menos quando comparado a duração de sono do final de 

semana, sugerindo que os horários de início das aulas, a principal justificativa para acordar 

em dias de aula, pode contribuir para a privação de sono em adolescentes. Mathias et al. 

(2006), Andrade e Menna-Barreto (2002), Guimarães e Azevedo (2010) também encontraram 

essa diferença entre a duração de sono na semana e final de semana. Na semana, o 

despertador é a forma mais relatada por eles, o que indica a interrupção do ciclo sono-vigília 

nesses dias, por outro lado, nos finais de semana, a maioria relatou despertar sozinho um vez 

que, possivelmente, não tinha nenhuma obrigação que os fizessem antecipar o seu horário de 

acordar, fato também observado em adolescentes (ANDRADE e MENNA-BARRETO, 2002; 

MATHIAS et al., 2006; GUIMARÃES e AZEVEDO, 2010) e professores (SOUZA, J. et al., 

2011).  

4.2 Descrição e análise dos encontros da Unidade Didática 

Como já mencionado, a UD foi organizada em quatro encontros para divulgar os 

conteúdos sobre o ciclo sono-vigília aos estudantes do 3º ano do ensino médio e despertar 

neles o interesse em buscar melhores hábitos de sono com vistas a uma boa qualidade de vida 

e de saúde. A cada encontro, buscamos desenvolver atividades que contemplassem discussões 

coerentes com as experiências de vida para que o aluno pudesse perceber que é capaz de 

aprender, motivando-o a participar ativamente.  

Semana        Fim de semana 
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Os dados da aplicação das atividades, descritos pelo pesquisador em seus registros 

após as aulas, tornaram possível uma caracterização da intervenção. A estratégia de ensino 

utilizada foi bem recebida e as atividades propostas conseguiram incentivar a participação da 

maioria dos estudantes mesmo com a relativa aceitação da disposição dos encontros em duas 

aulas consecutivas, uma vez que o cronograma de aula deles era organizado para que cada 

disciplina tivesse apenas uma aula por dia.   

O encontro 1 foi iniciado com a apresentação de imagens que representavam 

situações envolvendo o tema que embasava toda a UD. Dessa forma, os alunos podiam ter 

uma noção geral do que seria trabalhado durante as atividades (Figura 11). Nessa ocasião foi 

apresentado o objetivo geral da sequência de atividades, pois, assim como sugere Zabala 

(1998), os objetivos educacionais que se deseja alcançar num processo de ensino e 

aprendizagem devem ser conhecidos também pelos alunos desde o princípio da intervenção 

didática.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Slide do 1º encontro com imagens utilizado para introduzir o tema da UD. 

Posteriormente, foi aplicado a atividade 1 que envolvia a relação entre o sono e a 

biologia (Figura 12), cujo o objetivo era propor uma problematização inicial para que os 

estudantes começassem a se envolver com o conhecimento que pretendíamos trabalhar, em 

termos gerais, pretendia-se sensibilizar os alunos em relação a um dos ritmos biológicos mais 

evidentes no homem: o ciclo sono-vigília, quanto a importância do sono e, de modo 

específico, quanto aos padrões e hábitos de sono.   

O QUE ESTAS IMAGENS LHE LEMBRA? 
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Figura 12. Atividade com problematização inicial. 

Durante esse momento inicial, dos primeiros contatos com o tema em estudo, foi 

interessante notar que, mesmo antes da organização do conhecimento a partir da explicação 

dos conteúdos, ao socializar a opção de resposta escolhida na atividade 1, alguns dos 

estudantes já apresentavam o conhecimento de que maus hábitos de sono podiam causar 

prejuízos ao rendimento escolar, tal conhecimento pode ser resultante da sua própria 

experiência ao vivenciar situações de privação de sono, uma vez que nessa idade prevalece a 

concepção alternativa de que dormir é perda de tempo (LOUZADA e MENNA-BARRETO, 

2007). Outra evidência é oriunda da mídia que, com frequência, veicula informações de cunho 

biológico relativas aos ritmos biológicos (MATHIAS et al., 2006). Além disso, apresentaram 

dúvidas também observadas entre adolescentes que participaram de outras pesquisas, 

buscando informações para compreendê-las, tais como: 

“Eu não vou dormir cedo e preciso acordar cedo por causa da aula, mas 
quando chego da escola eu durmo a tarde, tem algum problema?” 

“Os dias que vou dormir mais tarde é da sexta para o sábado, mas ai eu 

compenso no outro dia, fazer isso uma vez por semana tem problema?” 

“Todos devem dormir 8 horas por dia, não é?” 
“Quando não durmo direito a noite, as primeiras horas do dia eu me sinto 

bem, mas depois fico meio triste, sem coragem, não sei porque?!” 

Em continuidade, as seguintes questões foram trabalhadas: “Porque dormimos?” e “O 

que acontece quando não dormimos bem?”, envolvendo as dúvidas levantadas pelos próprios 

alunos. A partir desse momento as discussões foram desenvolvidas de modo a especificar a 

ideia inicial quanto à importância do sono com o intuito de promover a diferenciação 

progressiva como propõe a teoria da aprendizagem significativa desenvolvida por Ausubel. 

Nas ocasiões subsequentes, os estudantes teriam a oportunidade de restabelecer o paralelo 

 ‘Você decide!’ 

Episódio: O problema de Anita. 

Anita estuda o 3º do ensino médio e está na semana de provas de recuperação. Nessa mesma semana 

ela recebe um convite de uma mega festa que acontecerá na noite (das 19h às 00h) que antecede o dia 

da prova que ela precisa tirar a maior nota. Ela não teve tempo de se programar para estudar 

antecipadamente e precisa fazer a prova no primeiro horário do turno matutino (7h). E agora? Se você 

estivesse no lugar dela, o que faria?  

1. Não iria para a festa, usava o período da noite para estudar e aproximadamente às 22:30 

procuraria dormir para acordar às 6h e ir para a escola. 

2. Iria para a festa, estudaria ao retornar, dormiria depois disso e acordaria às 6h para ir à escola. 

Justifique sua resposta no verso da folha. 
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entre os aspectos discutidos e as situações cotidianas, incentivando o pensamento crítico em 

relação a sua rotina de vida. 

O conceito de ritmo biológico também foi abordado nesse primeiro encontro. Iniciou-

se com uma analogia intitulada Entrega de material de construção - Casabella, representada 

por duas ilustrações com um mesmo cenário, porém em momentos diferentes, para que a 

turma estabelecesse uma relação com as características do ritmo biológico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Analogia para abordar o conceito de ritmo biológico. 

Ambas as ilustrações representavam a rotina de caminhões de entrega da empresa de 

material de construção “Casabella”. A primeira ilustração mostra o funcionamento normal 

desse evento, enquanto que a segunda mostra a desorganização da trajetória ocasionada por 

um problema mecânico em um dos caminhões. A carga excessiva de mercadoria que o 

condutor teria colocado no caminhão acarretou esse problema causando um acidente com 

“efeito dominó”, o que caracterizou a desorganização da trajetória. Diante do exposto, a 

demonstração serviu para auxiliar a discussão geral sobre algumas propriedades da 

ritmicidade, a saber: endogenicidade e sincronização.  

Entrega de material de construção 
 Casabella  

(Etapa 1) 

 
(Etapa 2) 
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De acordo com Duit (1991) o uso de analogias está bastante presente no ensino de 

ciências, entretanto deve-se ter cautela ao utilizá-las uma vez que podem gerar equívocos e 

reforçar compreensões diferentes das desejadas pelo ensino. Antes de propor uma analogia é 

importante que o professor reflita se realmente o análogo é familiar às experiências de vida do 

aluno, pois se não for tem-se pouca chance de alcançar o objetivo planejado. O análogo 

utilizado neste estudo foi elaborado com base na dinâmica escravos de jó realizada por 

Mathias et al. (2006), com objetivos semelhantes. A partir da participação dos estudantes, 

observamos comentários que demonstram o entendimento da relação entre o ritmo biológico 

apresentado pelo análogo e o que acontece no nosso corpo, além disso, eles conseguiram 

identificar que a desorganização de alguma estrutura envolvida na expressão de um ritmo 

biológico pode dessincronizá-lo e trazer prejuízos. 

Os aspectos que caracterizam a ritmicidade foram abordados a partir de três 

atividades: 1. Um gráfico que mostrava as variações fisiológicas e comportamentais ao longo 

das 24 horas de um dia; 2. O relato histórico da experiência feita pelos pesquisadores da área 

de cronobiologia que se submeteram a uma condição de escuro constante dentro de uma 

caverna para entenderem como a ritmicidade era gerada; 3. Um esquema representativo que 

contemplava as estruturas envolvidas sincronização do ritmo sono-vigília a partir da 

informação luminosa. Os debates que se seguiram a partir deste momento tratavam das três 

primeiras concepções alternativas identificadas neste estudo (Quadro 4). Essas estratégias 

foram utilizadas para desenvolver, respectivamente, os seguintes aspectos: o sistema de 

temporização interno envolvido na expressão do ritmo biológico, o caráter endógeno do 

ritmo, e a sincronização do ciclo sono-vigília a partir da luz natural.  

A partir da observação feita pela pesquisadora, notou-se que o relato histórico foi 

apreciado com relativa surpresa pelos estudantes, sugerindo que o uso da abordagem histórica 

pode contribuir para o ensino da própria ciência, tornando-a mais acessível, humana e 

interessante para o aluno (MARTINS, 1998), como observado neste estudo.  

Para concluir esse primeiro encontro e introduzir noções do que seria abordado no 

encontro seguinte, os estudantes foram estimulados a pensar sobre as diferenças na quantidade 

de sono ideal entre as espécies e entre os indivíduos de uma mesma espécie, no caso a 

humana. Imagens ilustrativas de vários animais com as respectivas durações de sono 

(Apêndice D) e de humanos com grau de disposição diferente em um mesmo horário do dia 

(Apêndice E) foram utilizadas para esse fim. 

O encontro 2 iniciou-se com o seguinte questionamento: “Como estamos dormindo?”. 

Os estudantes não precisavam responder a pergunta de imediato, pois a nossa pretensão era 



65 

 

estimulá-los a refletir sobre os seus próprios hábitos de sono e responder ao questionário A 

saúde e o sono. Este questionário permitiu a obtenção de resultados sobre os padrões de sono 

que foram avaliados pela pesquisadora e apresentados juntamente com os resultados do 

conhecimento prévio. 

Para tratar da concepção alternativa de que todos devem dormir oito horas por noite, 

presente nos estudantes desta pesquisa e em pesquisas anteriores (SOUSA, 2009; SOUZA, J. 

et al., 2011), inicialmente, foi realizada a discussão do conceito de normalidade em oposição 

ao de valores médios, uma vez que é comum valores médios serem interpretados como 

“normais” pelo senso comum.  

Para isso foram apresentadas imagens de pessoas relacionadas a duas variáveis de 

distribuição contínua, estatura e duração de sono, em seus valores mínimos e máximos 

(Figura 14). A partir dessa atividade, os alunos poderiam refletir sobre as diferenças 

individuais em relação à quantidade de sono e sobre o conceito de normalidade para 

contrastar com a concepção alternativa, e transformá-las em preceitos científicos.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Imagens utilizadas para discutir do conceito de normalidade em oposição ao de valores 

médios. 

Essa questão não foi tão fácil de ser compreendida, pois os alunos estavam mais 

inquietos e menos participativos do que no primeiro encontro. Mesmo assim, pudemos 
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perceber, a partir de seus comentários, que eles entenderam que a quantidade de sono ideal 

varia de pessoa para pessoa. Este conhecimento é importante na medida em que pode 

favorecer a prática de comportamentos que interferem na quantidade e qualidade do sono dos 

indivíduos (GUIMARÃES e AZEVEDO, 2010). 

A desatenção apresentada pelos estudantes em aulas dobradas pode ser explicada a 

partir do relógio biológico desses indivíduos. O cérebro não funciona da mesma forma ao 

longo das 24 horas de um dia, assim, num intervalo de tempo de 90 minutos ele passa por um 

pico e um vale de atenção, o que significa dizer que naturalmente o aluno apresente 

comportamentos que vão da concentração total à distração absoluta (AZEVEDO e 

LOUZADA, 2008). Como a estruturação do cronograma de aulas muitas vezes não permite o 

desmembramento dessas aulas consecutivas faz-se necessário desenvolver alternativas para 

amenizar o efeito delas e manter a motivação dos estudantes ao longo das duas aulas, assim 

como foi feito neste estudo. A seguir faremos uma breve descrição das atividades da UD e 

apresentaremos considerações sobre a aplicação dessa unidade, discutindo-a. 

Depois de incentivados a pensar sobre os seus próprios padrões de sono, os aprendizes 

participaram de uma atividade prática colaborativa, a atividade 2, que envolvia conteúdos 

sobre a mudança do padrão de sono ao longo da vida. No primeiro momento objetivava-se, 

com a construção do quadro de ontogênese, auxiliar os alunos na identificação das 

características do padrão de sono que se alteram ao longo da vida, tais como: duração, 

consolidação e fragmentação do sono, além das preferências pelos horários de dormir e 

acordar que caracterizam os indivíduos em matutinos (preferem dormir e acordar mais cedo), 

vespertinos (preferem dormir e acordar mais tarde) e intermediários (não apresentam uma 

preferência bem definida, são flexíveis quanto ao horário de sono) (FERRARA e GENNARO, 

2001), e com isso subsidiar a realização da segunda parte dessa atividade no encontro 

posterior.  

Nessa atividade os alunos tiveram a oportunidade de discutir uns com os outro, 

favorecendo a argumentação e subsidiando a realização da atividade proposta, assim como 

propõe Carvalho et al. (1999) para essa estratégia de ensino. O trabalho em grupo é de 

fundamental importância quando se pretende alcançar a aprendizagem significativa não só de 

conceito, mas também de atitudes e valores. Nesse contexto, Behrens (2010), auxilia 

indicando que a aprendizagem colaborativa estimula a análise e produção do saber com 

autonomia e criatividade importante para o enfrentamento das novas ações e desafios do 

mundo do real. 
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O encontro 3 foi iniciado com a projeção da foto do quadro de ontogênese construído 

no encontro anterior pelos grupos. Na sequência, um aluno de cada grupo explicou o padrão 

de sono de uma faixa etária, oportunizando a participação e a habilidade para expressar-se 

oralmente. Adicionalmente, houve a exibição do DVD da “Família Dias”, que mostrava a 

interferência dos eventos sociais, como os horários de trabalho e escola, sobre os horários de 

dormir e acordar de uma família com representantes de cada faixa etária. Durante a discussão, 

as medidas de educação sobre o sono também foram apresentadas a fim de incentivar 

comportamentos que favoreçam hábitos saudáveis, dentre elas podemos citar:  

Manutenção de um horário regular para dormir e acordar; Não levar 

problemas para cama; Ir para o quarto apenas na hora de dormir; Dormir em 

um ambiente saudável (cama confortável, sem barulhos e com a luz 
apagada); Evitar ingerir bebida alcoólica, café, chá e refrigerante próximo ao 

horário de dormir; Não usar medicamentos para dormir sem orientação 

médica; Fazer atividades relaxantes e repousantes antes da hora do sono.  
(Sousa et al., 2007) 

Estas atividades subsidiaram a realização da segunda questão da atividade 2 iniciado 

no encontro anterior, a saber: “Após a discussão desse quadro com o DVD da “Família Dias”, 

podemos afirmar que o sono é o mesmo ao longo da vida? Justifiquem a resposta.”. O 

envolvimento dos estudantes durante a divulgação dos resultados do quadro de ontogênese 

por eles construído e durante a exibição do DVD evidenciaram informações que denotam o 

entendimento a cerca da mudança do padrão do sono e a interferência das atividades sociais 

na expressão do ciclo sono-vigília.  

Após o término desse encontro foi identificada a necessidade de selecionar um 

material sobre os conteúdos abordados para que os alunos pudessem fazer uma leitura 

complementar, uma vez que o material didático deles não continha tal conteúdo e, por isso, 

necessitavam de um material de fácil acesso para esclarecer dúvidas e aprofundar as 

informações discutidas durante os encontros desta UD. Dessa forma, o texto de divulgação 

científica A hora certa de aprender (AZEVEDO E LOUZADA, 2008) foi entregue pela 

professora de biologia da escola em um momento posterior ao terceiro encontro sugerindo a 

leitura como importante para complementar todas as informações trabalhadas durante as 

aulas. 

No encontro 4 uma nova situação-problema foi proposta a partir da atividade 3 

(Figura 15) com o objetivo de oportunizar aos alunos a aplicação do conhecimento adquirido 

durante as atividades da UD. Essa atividade requeria o conhecimento de vários aspectos do 

ritmo sono-vigília, dentre eles o conceito de ritmo biológico, a importância atribuída aos bons 

hábitos de sono para o desempenho escolar, o conhecimento sobre as mudanças dos padrões 
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de sono com a idade; os efeitos da privação do sono e ainda solicitava um posicionamento 

crítico para sugerir uma decisão que envolvia alunos, professores e representantes da 

comunidade educativa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Atividade 3 da UD. 

Posteriormente, a turma foi solicitada a responder o questionário Ensino-

aprendizagem na visão dos alunos (Apêndice F) com afirmativas sobre a atuação do 

pesquisador, enquanto professor, e quanto ao processo de sua própria aprendizagem, 

concluindo, assim, o desenvolvimento da unidade didática. 

Diante de todas as considerações quanto a participação dos estudantes no 

desenvolvimento da unidade didática, consideramos uma estratégia adequada conduzir os 

conteúdos sobre o tema em estudo a partir da dialogicidade contemplada pelas 

problematizações. O diálogo entre o professor e o aluno, quando encarado como uma relação 

de intercâmbio de conhecimentos e experiências na busca recíproca do saber, pode favorecer 

a construção do pensamento crítico frente às condições sociais impostas. Nesse sentido, os 

conhecimentos mediados pelo professor podem ser questionados e redescobertos pelos alunos 

a medida que confronta com a sua realidade (VEIGA, 1991).  

Passaram-se alguns anos e Anita agora exerce um cargo importante na secretária de 

educação da cidade onde ela reside e precisa responder a seguinte solicitação:  

Cara Anita, 

Os alunos do ensino médio (adolescentes) das escolas da nossa cidade estão enfrentando 

um problema: 

 Perdendo a primeira aula porque chegam atrasados alegando que não conseguem 

acordar na hora certa.  

 Aqueles que conseguem chegar no horário correto apresentam sinais de 

sonolência que podem estar atrapalhando o seu rendimento escolar.   

Precisamos que tome uma decisão para contornar este problema. Para ajudar Anita vamos 

refletir sobre as questões a seguir: 

1. O sono é um dos eventos do ciclo sono-vigília. Esse ciclo é considerado o ritmo 

biológico mais evidente no homem. Anita não estudou isso, dessa forma, precisamos 

explicar o que é um ritmo biológico para que ela possa chegar a uma decisão correta. O 

que é um ritmo biológico? 

2. O segundo passo é ajudá-la entender o que está acontecendo com o adolescente. Se, 

quando criança, sempre estudou pela manhã e não tinha problema com os horários 

escolares, porque na adolescência passou a ter? 

3. Qual a decisão que você indicaria para Anita? Justifique. Lembre-se que você deve 

sugerir uma solução de modo a solucionar o problema descrito acima. 
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4.3 Análise das atividades da unidade didática  

A análise das atividades aplicadas durante os encontros contribuiu para a avaliação dos 

limites e das possibilidades da unidade didática, enquanto recurso pedagógico.  

A partir dos resultados da atividade 1, foi possível observar que uma boa parte dos 

alunos conseguiu identificar a importância do sono para um bom desempenho das atividades 

no dia seguinte. Do total de 31 estudantes, 28 escolheram a opção 1: Não iria para a festa, 

usava o período da noite para estudar e aproximadamente às 22:30 procuraria dormir para 

acordar às 6h e ir para a escola. Apenas uma pessoa não justificou e duas pessoas 

escolheram a opção 2: Iria para a festa, estudaria ao retornar, dormiria depois disso e 

acordaria às 6h para ir à escola, indicando a intenção de ir para a festa, o que comprometeria 

algumas horas de seu sono.  

Dentre as 28 pessoas que escolheram a opção 1, 13 (46,4%) relacionaram a perda de 

sono ao déficit de desempenho durante o período de vigília, evidenciando a importância que 

os alunos atribuem ao comportamento do sono. A exemplo disso podemos citar a seguintes 

justificativas:  

“Porque com certeza ela se sairia melhor na prova e teria mais tempo 

de sono, o que ajudaria a se concentrar ao fazer prova.”  

“Primeiro porque uma boa noite de sono traz mais produtividade, e 

segundo porque daria pra ela estudar tranquilamente.”  

Entretanto, 15 (53,6%) desses estudantes que escolheram a opção 1 não indicaram nas 

suas justificativas a importância do sono, como por exemplo: 

“Não iria a festa, pois festa tem sempre e só uma que irá perder não 

vai matar ninguém. Estude, pois o estudo é tudo em nossas vidas.”  

“Porque temos que ver o novo futuro em 1º lugar, porque se 

precisamos de nota temos que estudar, e festa tem todos os dias e a 

prova não.”  

Essas justificativas evidenciam que a responsabilidade de fazer uma prova decisiva 

para a aprovação final do ano letivo pode ter sido o principal motivo para o estudante não 

escolher ir para a festa, ao invés da perda de sono. Diante das justificativas apresentadas à 

opção 1, é possível que a formulação da questão tenha enfatizado a oposição entre a obrigação 

(prova) e o lazer (festa), ao invés de enfatizar a importância do sono como motivo principal 

para a resposta dos estudantes. Somado a isto, para muitas pessoas dormir representa uma e 

“pura perda de tempo” quando trata-o como uma obrigação, por isso, tem dificuldade em 

atribuir ao sono a devida importância. Essas evidências se relacionam a forma como os 
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estudantes veem o sono: como um prazer ou uma obrigação (MENNA-BARRETO e WEY, 

2007). 

A partir da construção do Quadro de Ontogênese durante o 2º encontro, os alunos 

expressaram o seu entendimento a respeito dos horários de sono em diferentes faixas etárias 

(Figura 16).  

 

Figura 16. Quadro de ontogênese montado pelos alunos no 2º encontro da UD 

Ao considerar que a construção do quadro de ontogênese antecedeu a abordagem e a 

discussão dos conteúdos envolvidos, esperava-se que os alunos expusessem uma 

representação baseada no seu conhecimento de mundo. Os estudantes identificaram de forma 

satisfatória a diminuição da duração de sono ao longo das seguintes fases: bebê (16 horas), 

criança (10 horas) e idoso (9 horas). 

No entanto, em adolescente e adultos a quantidade de sono representada ultrapassa os 

valores médios conhecidos cientificamente, que são de 8 a 9,25 horas/dia (LOUZADA e 

MENNA-BARRETO, 2007), e de 5 a 8 horas/dia (FERNANDES, 2006), respectivamente. A 

elevada duração de sono representada pelos estudantes nessas duas faixas etárias deve-se a 

elevada duração atribuída aos cochilos diurnos. Considerando que a orientação para o 

preenchimento era atender a necessidade do indivíduo nos dias livres de obrigações, é 

possível que os estudantes tenham enfatizado o cochilo como uma chance de compensar a 

privação de sono ocasionada em dias de aula ou de trabalho, no caso dos adultos. Além disso, 

a realização dessa atividade por indivíduos adolescentes explicita a própria experiência de 
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vida dessa faixa etária, sugerindo uma das consequências mais diretas da privação do sono 

pela qual se submetem que é a sonolência diurna.   

Quanto à consolidação do sono noturno, eles também responderam de forma adequada 

que a partir da faixa etária da criança, o sono se concentra no período da noite, o que pode ser 

associado a diminuição dos cochilos diurnos e dos despertares noturnos ao longo dos anos 

(MELLO et al., 1996).  

A fragmentação do ciclo sono-vigília naturalmente observada em bebês e idosos 

(FERNANDES, 2006), não foi bem identificada pelos alunos. No registro feito por eles, o que 

se observa é uma quantidade maior de despertares noturnos e cochilos diurnos. Quanto aos 

idosos, observa-se ainda a representação do avanço do horário de dormir e acordar que 

comumente acomete os indivíduos dessa faixa etária. Nesse contexto, o idoso pode aparentar 

sonolência quando adormece em horários mais cedo, próximo as 20h, por exemplo, mas 

também pode apresentar insônia ao acordar de madrugada e não conseguir voltar a dormir 

(MARTINEZ et al., 2008).  

Apesar dos idosos geralmente relatarem queixas associadas ao sono, muitos 

consideram como eventos normais do processo de envelhecimento (MONTOGOMERY e 

DENNIS, 2003). Portanto, é necessário que os familiares conheçam esses distúrbios de sono 

para auxiliarem no tratamento adequado (GEIB, 2003), por exemplo, estimulando a 

manutenção de rotinas regulares, uma vez que as alterações nos padrões de sono do idoso 

parecem estar mais relacionadas a seus hábitos e condições de vida do que do envelhecimento 

biológico (MENNA-BARRETO e WEY, 2007).    

Os estudantes também representaram de forma adequada a preferência de dormir e 

acordar cedo em crianças, em adultos e, de forma mais acentuada, em idosos. O atraso dos 

horários de dormir e acordar observado na transição da fase de criança para adolescente 

também foi identificado, caracterizando uma tendência a vespertinidade. 

A partir da discussão dos resultados do Quadro de Ontogênese juntamente às 

observações do DVD da Família Dias durante o terceiro encontro, os grupos de estudantes 

responderam à seguinte questão: Podemos afirmar que o sono é o mesmo ao longo da vida? 

Justifiquem a resposta. As respostas apresentadas pelos grupos a essa questão estão 

representadas no quadro 5. 

Quadro 5. Justificativa dos grupos para a mudança do padrão de sono ao longo da vida. 

Grupo Resposta de cada grupo Categoria 

Grupo 1 “Não, pois a rotina muda a cada estágio da sua vida. 

Quando a pessoa é criança ela não tem a preocupação 

de acordar, e conforme o crescimento ela vai tendo mais 

Compreende parcialmente 
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responsabilidade.” 

Grupo 2 “Não, pois ao longo do desenvolvimento o ser humano 

tem necessidades diferentes que também tem relação 

com suas atividades.” 

Compreende parcialmente 

Grupo 3 “Não, à medida que a idade avança, os afazeres 
crescem e a quantidade e qualidade do sono diminuem. 

Ao chegar à fase idosa, o sono é bem desregulado, com 

vários períodos de sono e vigília intercalados, deixando 

a qualidade de sono de escanteio.” 

Compreende parcialmente 

Grupo 4 “Não, porque ao longo de toda nossa vida passamos por 

vários momentos e, com isso, nossos horários mudaram. 

Questões hormonais e do ambiente externo também 
influenciam ao longo da vida.” 

Compreende totalmente 

 

Grupo 5 “Não, a rotina muda e o relógio biológico tende a se 

adaptar. Por causa de motivos biológicos e as 

atividades sociais que vão mudando ao longo da vida.” 

Compreende totalmente 

Foi observado que todos os grupos identificaram corretamente que o sono muda ao 

longo da vida. Os grupos 4 e 5, compreenderam totalmente porque relataram que esta 

mudança está relacionada a fatores sociais e biológicos. Já os grupos 1, 2 e 3 compreenderam 

parcialmente a questão porque não mencionaram a influência dos fatores biológicos. 

Considerando que a influência biológica, representada pela ação hormonal, como um 

conteúdo abstrato, acredita-se que esta característica pode ter contribuído para a dificuldade 

de aprendizagem deste conteúdo.  

A construção de um conceito presume “o desenvolvimento de muitas funções intelectuais: 

atenção deliberada, memória lógica, abstração, capacidade para comparar e diferenciar” 

(VIGOTSKY, 1999), por isso deve-se levar em consideração que nem sempre o entendimento 

de conteúdos abstratos acontece espontaneamente durante uma aula. No meio escolar, a 

ausência de “atributos diretamente perceptíveis” à aprendizagem pode relacionar-se a 

dificuldades características de conceitos abstratos (BASTOS, 1992). Adicionalmente, é 

importante lembrar que a aprendizagem é um processo de construção interna do aluno e não 

ocorre, exclusivamente, através da transmissão de conhecimentos feita pelo educador (JÓFILI 

et al., 2010). Pensando nisso, a falta de conhecimento quanto a influência dos fatores 

biológicos para justificar a mudança no padrão do sono ao longo da vida nas respostas dos 

grupos 1,2 e 3 pode, também, ser decorrente da indisponibilidade de conhecimentos 

específicos relevantes ao entendimento desse aspecto na estrutura cognitiva dos estudantes, 

pois aprendem-se a partir do que já se tem nessa estrutura (MOREIRA, 2005). Por outro lado, 

sendo os fatores sociais mais representativos e presentes no dia a dia do aluno, a frequência 

em que são mencionados aumenta, como observado neste estudo.  
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Na atividade 3, realizado durante o encontro 4, o aluno precisou responder a 3 questões e 

se posicionar de forma crítica para sugerir uma decisão que envolvia alunos, professores e 

representantes da comunidade educativa. O quadro 6, a seguir, apresenta os resultados da 

primeira questão: O que é um ritmo biológico? 

 

Quadro 6. Conceito de ritmo biológico apresentado pelos alunos (n= 31). 

Categorias Alunos Exemplificação de resposta 

Compreende 

totalmente 

0  

Compreende 

parcialmente 

23 

 

“É um ritmo estabelecido pelo nosso corpo. Ele se encontra no centro 

do nosso cérebro (núcleo supraquiasmático). Ele nos permite sentir 

sono, fome etc.” 

Não 
compreende 

6 
 

“Ritmo biológico é um que busca a alternativa do sono, então ritmo 
biológico ajudará a não perder o sono e ter a interatividade de saber e 

buscar o ritmo biológico.” 

Não 
respondeu 

2 
 

 

A maioria das respostas (74,2%) evidenciou que os estudantes compreendem 

parcialmente a definição de ritmo biológico. Entretanto, 19,4% não conseguiu elaborar a 

definição requerida, 6,4% não responderam. Entre aqueles que mostraram conhecimento 

relacionado ao tema, a característica mais relatada foi o caráter endógeno do ritmo, ou seja, a 

compreensão de que os ritmos são gerados por estruturas intrínsecas ao organismo. 

Comparando com o conceito dado pelos estudantes no questionário de avaliação dos 

conhecimentos prévios observa-se que a compreensão do conceito foi ampliada, uma vez que 

novas características foram relatadas pelos estudantes, resultado também encontrado por 

Itokazu et al. (2008) e por Guimarães e Azevedo (2010) após intervenção didática de 

conteúdo semelhante ao deste estudo.  

Ao considerar a concepção alternativa encontrada nesta e em outras pesquisas 

(MATHIAS et al., 2006; ITOKAZU et al., 2008) de que os seres humanos têm a capacidade 

de dormir a qualquer horário do dia e da noite (desconsiderando que o sono é um fenômeno 

temporariamente determinado pelo organismo), a endogenicidade do ritmo foi amplamente 

abordada em todos encontros com o intuito de auxiliar os alunos no esclarecimento de tal 

concepção, o que pode ter contribuído para que os estudantes relatassem mais essa 

característica em suas respostas.    

Observamos neste estudo uma das limitações para o uso das analogias, que é 

apresentar o exemplo do análogo para expressar o conceito solicitado, mencionando parte das 

relações de semelhança existentes, a exemplo de: “O ritmo biológico é como se fosse um 
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círculo cheio de carros, se um causar acidente acontece um grande caos, como se fosse o 

nosso cotidiano, se não dormimos bem, no horário acostumado e ideal pode causar um 

problema.”, pode-se observar, a partir dessa resposta, que o aluno demonstra algum 

conhecimento em relação aos efeitos ocasionados pela dessincronização dos ritmos biológicos 

ao relacionar com a analogia trabalhada na UD, no entanto pode se tornar um obstáculo ao 

avanço da aprendizagem, uma vez que o aluno estará fixando mais o análogo do que o 

conhecimento científico, limitação também observado por Silva e Terrazzan (2006).   

O quadro 7 apresenta as categorias relacionadas as respostas dadas pelos estudantes à 

questão 2: Se, quando criança, sempre estudou pela manhã e não tinha problema com os 

horários escolares, porque na adolescência passou a ter?.  

Quadro 7. Motivos que justificam os problemas com o horário escolar matutino ao atingir a 

adolescência (n= 31).  

Categorias Frequência de 

alunos (%) 

 

Exemplificação de resposta 

Influência biológica 

e/ou aumento do uso de 

recursos tecnológicos. 

58 “Principalmente pela questão hormonal, segundo 

pelo fato de que a tecnologia os prende até tarde, 

diferente de uma criança.” 

O ritmo muda com a 

idade. 

38,7 “O ritmo biológico muda ao longo da vida e na 

adolescência, na maioria dos casos, o corpo tem 

uma necessidade maior de sono pela manhã.” 

Aumento da sonolência 
(preguiça). 

9,7 “Porque os adolescentes tendem a ter mais sono, 
seja por ir dormir tarde ou não.” 

Diminuição do controle 

dos pais. 

6,4 “Porque quando ela era criança seguia regras 

para dormir cedo e acordar cedo. Já o 
adolescente não tem muito sono a noite, então 

fica até tarde e quando acorda no dia seguinte 

fica sonolento.” 

O corpo precisa de 
descanso para crescer. 

6,4 “Porque o adolescente está na fase do 
crescimento e, por isso, sente mais sono, pois 

determinadas células só se desenvolvem quando 

estamos dormindo.” 

Algumas das respostas contemplavam mais de um motivo, por isso a soma da 

frequência de cada categoria ultrapassa o total de alunos que responderam a questão. A 

categoria mais relatada pelos estudantes quanto aos fatores que contribuem para a dificuldade 

dos adolescentes acordarem em horários cedo pela manhã está relacionada à influência 

hormonal e ao uso dos recursos tecnológicos. O uso dos recursos tecnológicos como o 

aparelho celular e o computador está fortemente associado ao atraso dos horários de dormir 

dos adolescentes e à piora na qualidade de sono (CAIN e GRADISAR, 2010; CAJOCHEN et 

al., 2011). Além disso, ao resgatar os resultados do hábito de sono no que diz respeito aos 
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afazeres relatados pelos estudantes para justificar o horário de dormir, os mais frequentes são 

a prática de assistir TV e o uso do computador.  

Esses resultados reforçam a importância da educação sobre o sono uma vez que o 

conhecimento pode contribuir para que o indivíduo seja capaz de lidar com os avanços da 

ciência e da tecnologia. Além disso, evidencia um dos maiores desafios da educação para a 

saúde que é transformar o conhecimento que os estudantes detêm em ações concretas no seu 

cotidiano (MATHIAS et al., 2006; ITOKAZU et al., 2008; SOUZA,L., 2009). Sendo a 

construção das concepções de vida um processo gradual e contínuo, essas ações devem ser 

acompanhadas também pelos indivíduos que exercem influência sobre os adolescentes (pais e 

familiares mais próximos) (COSTA e BIGRAS, 2007).   

As demais categorias representam justificativas coerentes com a vivência do dia-a-dia 

do adolescente, e também observadas em outras pesquisas (LOUZADA e MENNA-

BARRETO, 2007; SOUZA, J. et al., 2011), como por exemplo, o aumento da sonolência 

diurna nesta idade (GIANNOTTI e CORTESI, 2002; SOUSA, et al. 2007) e a diminuição do 

controle dos pais sobre os horários de sono dos filhos na transição da criança para o 

adolescente (CARSKADON, 1999; LOUZADA e MENNA-BARRETO, 2007; 

GUIMARÃES e AZEVEDO, 2010).  

Na questão 3, que perguntava:  Qual a decisão que você indicaria para Anita? 

Justifique, foram estabelecidas quatro categorias, representadas no quadro 8 .  

Quadro 8. Solução sugerida pelos alunos para a resolução dos problemas enfrentados por indivíduos 

adolescentes com o horário matutino de aulas (n= 31).  

Categorias Frequência de 

alunos (%) 

Exemplificação de resposta 

Adotar medidas de educação 
sobre o sono (exposição a 

luz/horários regulares para 

as atividades/dormir mais 
cedo) 

61,3 “Os adolescentes deveriam dormir mais 
cedo, não ficar até a madrugada no celular 

ou computador para poder dormir o horário 

certo e acordar bem e disposto a estudar.”  

Promover a educação sobre 

o sono (Palestra/diálogo) 

29 “Fizesse uma campanha junto com os 

professores alertando os alunos o quanto é 

importante ter o sono correto, e a 
importância de dormir cedo para acordar 

cedo.”  

Mudar o horário de início do 

turno matutino. 

29 “Mudar o horário de início das aulas para 

um pouco mais tarde. Os alunos dormiriam 
por mais tempo, chegariam na hora certa e 

não estariam sonolentos.”  

Estimular a escolha pelo 
turno vespertino 

9,6 “Trocar os horários. As crianças poderiam 
ser colocadas para estudar pela manhã e os 

adolescentes, ensino médio, no período da 

tarde.”  
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A maioria dos estudantes (61,3%) sugeriu a adoção de medidas de educação como a 

solução do problema proposto em tal questão. As categorias relacionadas à mudança do 

horário de início das aulas e a promoção da educação sobre o sono tiveram igual relevância, 

representado 29% da amostra. A solução menos relatada pelos estudantes foi a que sugeria 

que os adolescentes estudassem no turno vespertino, totalizando 9,6% das respostas. 

Considerando que os estudantes vivenciaram 4 encontros que discutiam diversos 

aspectos do ciclo sono-vigília, inclusive as medidas de educação, a opção de adotar tais 

medidas pode ter parecido mais fácil. As demais sugestões apresentadas por eles podem estar 

relacionadas à leitura do texto de divulgação científica (TDC) que foi disponibilizado após o 

encontro 3 da UD. Consta nesse material, algumas sugestões para favorecer a adaptação dos 

estudantes aos horários escolares, entre eles, a educação sobre o sono, a mudança do horário 

escolar e a escolha do turno vespertino. Desta forma, entende-se que o uso do TDC contribuiu 

para as respostas observadas.  

Em pesquisas anteriores, diversos autores recomendam o uso desses textos por 

apresentarem uma linguagem acessível, figuras ilustrativas, títulos que despertam o interesse, 

além de permitir ao aluno o contato com acontecimentos e fenômenos de seu dia-a-dia 

(ABREU et al., 2007; ALMEIDA, 2012). A respeito das contribuições dos TDC, Menegat e 

Battistel (2005) advogam que a linguagem clara e simples encontrada nesse recurso didático 

permite fazer uso do cotidiano para o ensino-aprendizagem das ciências, favorecendo a 

alfabetização científica.  

Ao final, os alunos avaliaram a Unidade didática quanto à atuação do professor 

(questões de 1 à 4) e quanto ao processo de aprendizagem (questões de 5 à 8).  
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Figura 17. Opinião dos alunos quanto ao processo ensino-aprendizagem a partir da UD.  

As primeiras quatro perguntas pretendiam conhecer a opinião dos alunos em relação a 

atuação do professor quanto ao uso de metodologias ativas de aprendizagem utilizadas 
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durante a unidade didática. A atuação do professor foi bem avaliada tanto em relação a sua 

preparação para conduzir as aulas, quanto a seleção e a organização das atividades 

desenvolvidas durante a UD. A aprendizagem baseada em técnicas tradicionais de ensino 

utilizando o livro didático como recurso principal não foi bem avaliada, sugerindo uma 

preferência por metodologias ativas, uma vez que consideram-se motivados a aprender 

assuntos aplicáveis as suas situações cotidianas e valorizam técnicas como a problematização 

para a compreensão dos conteúdos. Esses resultados se assemelham a outras intervenções que 

utilizam metodologias ativas de ensino (FRESCHI e RAMOS, 2009; SARMENTO, 2011; 

LIMA, 2012). Por outro lado, não coincidem com os obtidos em trabalhos anteriores que 

também utilizaram metodologia ativa para a aprendizagem, nesses os estudantes classificam a 

aprendizagem ativa e tradicional no mesmo nível, confiando mais na aprendizagem com a 

utilização de técnicas tradicionais, ou seja, confiam mais nos conhecimentos transmitidos pelo 

professor e desconfiam da sua própria capacidade para construir seus conhecimentos 

(WRIGHT e BOOGS, 2002; IRLES et al., 2013). 

 Embora uma pequena parcela (9,6%) da turma em estudo discorde totalmente que o 

conhecimento adquirido durante as aulas está incentivando a adotar melhores hábitos de sono, 

48,4% concordou totalmente com tal afirmativa. Assim, reconhecemos que a mudança de 

atitude nesse aspecto pode não ocorrer de forma imediata e por isso não é possível de ser 

observada durante as aulas ministradas na unidade didática. É necessário um 

acompanhamento mais longo para que as mudanças atitudinais sejam avaliadas (SOUSA et 

al., 2007; ITOKAZU et al., 2008). Mesmo assim, o reconhecimento pela maioria dos alunos 

de que o os conteúdos abordados podem incentivar tais mudanças é um resultado positivo, 

pois consideramos que esse reconhecimento possa sensibilizar os escolares para a tomada de 

decisões quanto a prática de hábitos saudáveis de sono e sua relação com a saúde e o bem 

estar. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tendo em vista a importância do sono para a saúde das pessoas, propusemos e 

avaliamos uma unidade didática em que os conteúdos sobre o ciclo sono-vigília foram 

contextualizados ao tema saúde.  

A análise do livro didático e a identificação dos conhecimentos prévios dos estudantes, 

realizadas antes da elaboração da unidade didática, foram fundamentais para o planejamento 

da unidade desenvolvida, pois evidenciaram a escassez de conteúdos sobre ciclo sono-vigília 

no livro didático e um conhecimento pouco sistematizado sobre o tema, sinalizando a 
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necessidade de divulgar conteúdos sobre ciclo sono-vigília no âmbito escolar e de realizar esta 

pesquisa. Entre as concepções alternativas identificadas em estudos anteriores e neste estudo 

destacam-se: Todos os adultos devem dormir cerca de 8 horas por noite; Os indivíduos são 

mais produtivos quando acordam cedo; Crianças dormem mais que adolescentes; Os seres 

humanos têm a capacidade de dormir a qualquer horário do dia e da noite; Cochilar quinze 

minutos após o almoço deixa as pessoas mais alertas durante a tarde; Atividade física intensa 

antes de dormir facilita o sono. Embora essas concepções tenham sido abordadas durante as 

atividades da UD, não foram especificamente avaliadas e por isso não podemos afirmar que 

foram superadas.  

Além das concepções alternativas, observamos a partir dos resultados do questionário 

A saúde e o sono, a prática de comportamentos que não favoreciam a obtenção de uma boa 

qualidade de sono, como a redução da duração de sono na semana e irregularidade dos 

horários de dormir e acordar entre os dias de semana e final de semana. Este estudo buscou 

incentivar a prática de comportamentos favoráveis para um sono de boa qualidade, mas não é 

possível garantir que a UD tenha favorecido a real mudança de hábitos de sono dos 

estudantes, uma vez que não houve um acompanhamento após a intervenção didática.   

Sugerimos, assim, que pesquisas posteriores desenvolvam estratégias de ensino 

voltadas a superação das concepções alternativas identificadas neste estudo e/ou promover um 

acompanhamento a posteriori mais prolongado, de modo a avaliar se realmente a 

compreensão dos aspectos sobre o sono está sendo incorporada à rotina vivenciada pelos 

educandos.  

As atividades desenvolvidas durante a UD foram bem recebidas pelos alunos que se 

mostraram participativos, motivados e avaliaram positivamente os procedimentos utilizados 

pelo pesquisador, contribuindo para a aquisição de novas informações, evidenciada pela 

ampliação do conceito de ritmo biológico e pela identificação de que o CSV muda ao longo 

da vida em virtude de fatores biológicos e sócio-culturais. Ao pensarmos em uma educação 

problematizadora e contextualizada na realidade dos estudantes para o ensino escolar, 

consideramos que a utilização da metodologia dos três momentos pedagógicos apresentados 

por Delizoicov e Angotti (1991) para a estruturação da unidade didática é uma alternativa 

viável, pois é dialógica e contextualizada, permitindo o trabalho do conhecimento científico a 

partir das concepções e das vivências do aprendiz, favorecendo expressiva interação entre 

professor e alunos.  

Ao considerar a diversidade dos contextos escolares vigentes, as atividades propostas 

na unidade didática sobre o ciclo sono-vigília devem ser usadas como ponto de partida. 
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Assim, sugerimos que os educadores façam as adaptações que considerarem importantes para 

o perfil de suas turmas. Entretanto, tendo em vista que o tema ainda é pouco discutido no 

âmbito escolar, faz-se necessária a preparação dos professores para tal finalidade, o que pode 

ser corroborado por pesquisas que visam instrumentalizá-los.  

Diante de todas essas considerações, enfatizamos a importância de inserir os 

conteúdos relacionados ao sono no âmbito escolar e no livro didático não só para a ampliação 

do conhecimento que os estudantes têm em relação ao sono, mas também, e de modo mais 

significativo, incentivar a prática de atitudes adequadas frente a esse comportamento, uma vez 

que a regularidade desse ciclo é tão importante para a saúde e bem estar, assim como, para a 

aprendizagem. Essas atitudes se tornam, a cada dia, mais necessárias para a população 

mundial que carrega consigo a concepção de que dormir é perda de tempo, substituindo, 

assim, o sono por outras atividades, o que intensifica os efeitos causados por sua privação. 
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APRESENTAÇÃO  

Caros professores (as), 

Os cursos de graduação nem sempre fornecem a formação adequada para tratar de 

determinados assuntos em sala de aula, a exemplo dos relacionados ao sono (LOUZADA e 

MENNA-BARRETO, 2007). Entretanto, o crescente fluxo de informação veiculada por meios 

de comunicação não especializados na área, como os jornais, a televisão e as notícias via 

internet fazem com que esses assuntos cheguem até os estudantes, podendo gerar 

interpretações equivocadas, uma vez que, nem sempre, o conhecimento deles permite o 

acompanhamento crítico de tal informação (ITOKAZU et al., 2008). 

Adicionalmente, um dos ritmos biológicos, o ciclo sono-vigília, tem sido cada vez 

mais relacionado à qualidade de vida. Estudos têm evidenciado que maus hábitos de sono 

prejudicam o aprendizado (ANDRADE e MENNA-BARRETO, 2002; RIBEIRO, 2003; 

ANTUNES et al., 2007) e a saúde (DAHL e LEWIN, 2002; PALMA et al., 2007; CRISPIM 

et al., 2007). Por isso, vários pesquisadores e profissionais preocupados em conscientizar a 

sociedade em geral da importância do sono vêm propondo estratégias educativas com esse 

propósito. Dentre elas, podemos citar a educação sobre o sono (MATHIAS et al., 2006; 

SOUSA et al., 2007) e a exposição didática Sono e Saúde (SANCHEZ et al., 2007). 

Ao considerar a importância do conhecimento sobre o ciclo sono-vigília, a carência de 

conhecimentos teóricos e práticos, e de material didático-pedagógico direcionados ao 

desenvolvimento de ações educativas relacionadas a esse ritmo biológico (MATHIAS et al., 

2006), disponibilizamos aqui uma unidade didática com conteúdos relacionados ao sono, 

contendo atividades organizadas de forma sequencial e atreladas aos objetivos de ensino da 

Teoria da Aprendizagem Significativa proposta por Ausubel (1968 apud MOREIRA, 1997), 

estruturada nos três momentos pedagógicos apresentados por Delizoicov e Angotti (1991). 

Esperamos que este recurso didático contribua com um ensino voltado para o aluno. 

Dessa forma, você, professor, pode demonstrar que a Ciência pode ser relacionada àquilo que 

ele já sabe, valorizando os conhecimentos prévios e fazendo com os alunos se sintam parte 

integrante do processo de construção do conhecimento, o que facilitará a aprendizagem 

significativa. 
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1. INTRODUÇÃO 

Educar para a saúde é um dos objetivos fundamentais da educação nacional proposta 

pelos PCN. À vista disso, o ensino de assuntos relacionados à saúde deve ocorrer de maneira 

mais ampla e favorecer práticas pessoais possíveis de serem compartilhadas com a sociedade 

e de promover mudanças na busca de uma vida saudável (MATHIAS et al., 2006).  

Para isso, o professor, como mediador, deve levar o aluno a pensar sobre as 

consequências negativas trazidas pela adoção de hábitos não saudáveis, contribuir para que 

ele tome consciência dos problemas que estão afetando a sua saúde e para que compreenda, 

enquanto cidadão, o seu direito de lutar por melhores condições na qualidade de vida.  

Dentro desse contexto e considerando a influência que o conhecimento exerce sobre o 

comportamento, a abordagem de conteúdos relacionados ao sono no ambiente escolar se faz 

necessária. 

2. OBJETIVOS 

- Divulgar os conceitos da cronobiologia utilizando a unidade didática sobre os conteúdos 

relacionados ao sono; 

- Estimular a utilização de atividades diversificadas e relacionadas ao universo do aluno para 

facilitar a aprendizagem significativa. 

- Inspirar a aplicação desse conhecimento para a escolha crítica e consciente dos hábitos 

cotidianos da vida. 

3. PORQUE CONTEÚDOS RELACIONADOS AO SONO? 

- Porque é são conteúdos que estão intimamente relacionados com o ensino da saúde no 

ambiente escolar; 

- É um assunto divulgado pela mídia, relacionado à vivência cotidiana do aluno e por isso 

facilita que seja aprendido de forma significativa. 

- Ao considerar o ciclo sono-vigília, é o ritmo mais evidente no homem e por isso o que mais 

contribui para a abordagem da ritmicidade;  

- A falta de conhecimento em relação ao ritmo sono-vigília pode estar contribuindo para a 

ocorrência de comportamentos relacionados a maus hábitos de sono; 

- Para os adolescentes é um tema particularmente relevante, pois nessa faixa etária do 

desenvolvimento as modificações corporais e emocionais próprias da puberdade se 
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manifestaram também na forma de alterações dos padrões de sono que repercutem toda a fase 

da adolescência; 

- Favorece o conhecimento do próprio corpo, o que incentiva o cuidado para com ele; 

- A desorganização do ritmo sono-vigília prejudica a saúde de todos os seres humanos e pode 

intervir no desempenho escolar dos estudantes; 

- Em casos extremos de privação de sono, aumenta a chance dos indivíduos desenvolver 

hipertensão, câncer e obesidade; 

4. CARACTERÍSTICAS DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

A aprendizagem significativa é um processo controlado pelo aprendiz no qual um 

novo conhecimento se relaciona de maneira não arbitrária e substantiva (não-literal) à sua 

estrutura cognitiva (MOREIRA, 1997).  

- Não-arbitrariedade quer dizer que o conteúdo potencialmente significativo se relaciona com 

conhecimentos específicos relevantes e não com qualquer aspecto da estrutura cognitiva, os 

quais Ausubel chama de subsunçores.  

- Substantividade significa dizer que é a substância, a essência, do novo conhecimento que é 

incorporado à estrutura cognitiva, não as palavras propriamente ditas usadas para expressá-

las.   

Assim, o aprendiz não depende de determinados signos em particular, ele entende o 

significado expresso de diferentes maneiras. 

4.1 Condições para a aprendizagem significativa 

A teoria da aprendizagem significativa, recomendada por David Ausubel em 1963, 

surge com a intenção de apresentar uma teoria cognitiva de aprendizagem em oposição a uma 

aprendizagem mecânica. De acordo as proposições de Ausubel, Moreira (2007) aponta que 

para acontecer aprendizagem significativa são necessárias duas condições: 

1. Os conceitos científicos a serem aprendidos tem que ser potencialmente significativos, 

tanto no aspecto lógico como no psicológico. O significado lógico depende da 

natureza do conteúdo, assim “apreender uma lista de palavras ligadas arbitrariamente” 

não é ‘logicamente’ significativo, enquanto o significado psicológico é dependente das 

ideias relevantes na estrutura cognitiva que cada indivíduo apresenta.  

2. O aluno precisa apresentar a predisposição em querer aprender determinado conteúdo, 

é ele quem decide se quer aprender significativamente.  
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5. NOÇÕES BÁSICAS SOBRE RITMICIDADE  

5.1 O que é um ritmo biológico? 

São variações comportamentais e fisiológicas relativamente regulares expressas de 

forma periódica, recorrente e previsível pelos seres vivos, geralmente sincronizados aos ciclos 

ambientais, como por exemplo, atividade-repouso, sono-vigília, alimentação, atividade de 

neurônios, entre outras. O ramo da biologia que estuda a ritmicidade da matéria viva bem 

como a interação dela com os ciclos geofísicos, a exemplo do ciclo dia e noite, é a 

Cronobiologia (ARAUJO e MARQUES, 2002).  

5.2 Como os ritmos biológicos são gerados? 

Pesquisas experimentais que buscam entender a influência dos ciclos ambientais nos 

ritmos biológicos demonstram que esses ritmos continuam a se expressar em condições 

constantes, ou seja, na ausência de pistas das variações do ciclo claro-escuro. Nesta condição 

de livre-curso o ritmo persiste, mas a expressão se modifica (BARRERA-MERA, 2013).  

Essa persistência do ritmo na ausência das pistas ambientais evidencia a geração 

interna desses ritmos. Dessa forma, estruturas do nosso organismo como as cerebrais e outras 

localizadas na extensão do nosso corpo, denominadas de ‘relógios biológicos’ são as 

responsáveis pela geração endógena dos ritmos biológicos.  

5.3 Como a luz sincroniza nossos ritmos? 

O relógio endógeno é capaz de manter a periodicidade, mas para que o indivíduo 

consiga sincronizar suas atividades de forma mais precisa, as pistas ambientais são 

fundamentais. O nosso sistema nervoso utiliza a alternância claro-escuro para sincronizar seus 

ritmos. Assim, a luz é detectada pela retina e provoca alterações elétricas nessas estruturas. A 

informação luminosa é transmitida ao cérebro, através do nervo óptico, chega ao hipotálamo 

(núcleo supraquiasmático) e a partir dele o cérebro se comunica com os relógios biológicos, 

mandando sinais de presença ou ausência de luz sincronizando a geração dos ritmos 

biológicos. Não podemos esquecer que as atividades sociais também sincronizam nossos 

ritmos, o horário de início das aulas é um bom exemplo disso, pois ele representa um 

compromisso recorrente e ao qual nosso organismo tende a se ajustar, podendo, então, 

sincronizar nossos ritmos (MARQUES e MENNA-BARRETO, 2003). 
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5.4 Existem diferenças individuais quanto à quantidade de sono e 

preferências dos horários de dormir e acordar? 

A quantidade ideal de sono varia de pessoa para pessoa e interfere diretamente no 

desempenho das atividades durante a vigília. Assim, podemos definir como sendo a 

quantidade que cada indivíduo precisa para desempenhar da melhor maneira possível sua 

rotina diária. 

Existem pessoas que sentem a necessidade de dormir mais e outras menos, em adultos 

saudáveis a duração de sono varia de quatro a doze horas diárias, são os pequenos e grandes 

dormidores respectivamente. Encontramos diferença também em relação à preferência pelos 

horários de dormir e acordar, uns preferem dormir mais cedo (matutinos) outros mais tarde 

(vespertinos), e ainda existem aqueles que têm preferências intermediárias (intermediários). 

Existem muitas evidências de que essas características são herdadas e interagem com nossas 

experiências de vida, constituindo o que podemos chamar de cronotipo (LOUZADA e 

MENNA-BARRETO, 2007). 

As necessidades de sono variam também ao longo do desenvolvimento dos indivíduos. 

Um bebê, ao nascer, apresenta um sono bem fragmentado e esses vários episódios de sono 

chegam a somar dezoito horas diárias. Ao longo da vida o sono se concentra na fase de 

escuro, a duração diminui e cai praticamente para a metade se compararmos a do adolescente 

que é, em média, 8 à 9,25 horas por dia (MENNA-BARRETO e WEY, 2007). 

5.5 Qual a definição de sono? 

Definir o sono não é tarefa tão fácil, seja sob o aspecto fisiológico, seja com base na 

descrição comportamental de um indivíduo dormindo, uma vez que alguns comportamentos e 

características das ondas cerebrais no período do sono se assemelham ao da vigília.  

O sono é uma atividade nervosa superior que ocorre de forma cíclica e periódica em 

diversas espécies do reino animal, e ao se intercalar com a vigília compõe o ciclo sono-vigília 

também representado pelos comportamentos de repouso e atividade, respectivamente 

(FERNANDES, 2006). Apesar de ser caracterizado pela redução normal da consciência e da 

reação aos estímulos externos, é constituído por uma série de estados de atividade encefálica 

e, em alguns deles, o encéfalo está tão ativo quanto na fase da vigília (PURVES et al., 2006), 

por isso definir o sono.  

De acordo com Fernandes (2006), durante o sono, a resposta a estímulos auditivos, 

visuais, tácteis e dolorosos é reduzida ou abolida em relação à vigília, principalmente no 

estado de sono profundo, o que requer um estímulo com intensidade maior para trazer a 
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pessoa de volta à vigília. O nível de estimulação dependerá do estágio de sono em que a 

pessoa que dorme se encontra, pois cada estágio ou fase do sono apresenta características 

fisiológicas e comportamentais diferentes. A partir das variáveis fisiológicas (eletromiograma, 

eletro-oculograma e eletroencefalograma) são caracterizados dois padrões fundamentais de 

sono, o não-REM (sem movimentos oculares rápidos) e o REM (com movimentos oculares 

rápidos).  

5.7 O que podemos fazer para dormir melhor? 

Ao considerar a influência que o conhecimento exerce sobre o comportamento, 

“Programas de educação sobre o sono” foram desenvolvidos em escolas públicas e 

particulares com o objetivo de incentivar a prática de comportamentos que pudessem 

contribuir para melhorar o sono dos adolescentes (SOUSA et al., 2007). Dentre as 

recomendações abordadas em programas como esses temos: 

 Manter horários regulares para dormir e acordar; 

 Tentar não pensar nos problemas quando estiver se preparando para dormir; 

 Evitar utilizar o quarto para outras atividades que não seja dormir; 

 Procurar dormir em um ambiente silencioso com o mínimo de iluminação possível; 

 Evitar consumir bebidas alcoólicas e/ou café, chá e refrigerante; 

 Jantar moderadamente em horário adequado e não dormir com fome; 

 Tentar não praticar atividades físicas que requeiram alto esforço físico próximo ao 

horário de dormir; 

 Dormir apenas o tempo necessário para se sentir bem, pois ficar na cama mais que o 

tempo necessário pode prejudicar o sono do dia seguinte. 

5.8 Temas sobre ritmicidade nos Parâmetros curriculares 

De acordo com as proposições da LDB/96 e da resolução CNE/98, o aprendizado de 

Ciências, iniciado no ensino fundamental, deve ser complementado e aprofundado no ensino 

médio (BRASIL, 1997). Sendo assim, o desenvolvimento das atividades dessa unidade 

didática pode utilizar como orientação trechos extraídos dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais de Ciências Naturais (BRASIL, 1997-1998): 

O aspecto rítmico das funções do corpo humano pode ser abordado em 

conexão com o mesmo aspecto observado para os demais seres vivos, 
evidenciando-se o aspecto da natureza biológica do ser humano. Algumas 

funções rítmicas interessantes e facilmente observáveis são a floração e a 

frutificação de plantas ao longo do ano, o estado de sono e vigília no ser 

humano e nos demais animais, a menstruação nas mulheres, o cio entre os 
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animais, etc. Pode-se ainda estabelecer relações entre os ritmos fisiológicos e 

os geofísicos, como o dia e a noite e as estações do ano. Os ritmos 

fisiológicos estão ajustados aos geofísicos, embora sejam independentes. Por 
exemplo: o ciclo sono-vigília está ajustado ao ciclo dia-noite (movimento da 

Terra em torno de seu eixo). Se isolarmos uma pessoa dentro de uma 

caverna onde o ciclo dia-noite inexista, ela continuará tendo períodos de 

sono e períodos de vigília, mas o tamanho de cada um desses períodos se 
modificará. 

 

Muito interessante é o trabalho com funções rítmicas nos vegetais: a 
frutificação de algumas plantas e as estações do ano, a abertura e o 

fechamento de flores ao longo do dia. Esse assunto permite que se construa a 

noção de que os vegetais (como todos os seres vivos) apresentam funções 

que se repetem com o mesmo intervalo de tempo (funções rítmicas), 
ajustadas ao dia, à noite e às estações do ano (ciclos geofísicos). 

 

O ritmo cíclico do dia e noite organiza muitos dos ritmos biológicos de 

plantas e animais. Observar hábitos de animais diurnos e noturnos, procurar 
informações sobre o comportamento de plantas e outros animais no claro e 

no escuro e ainda relacionar essas informações com a organização diária das 

atividades pessoais e sociais é uma forma de contribuir para a tomada de 

consciência do aluno sobre a conexão entre os corpos celestes e os ritmos de 
vida na Terra, um tema a ser desenvolvido junto com Vida e Ambiente. 

 

Além disso, incorporar o tema estruturador para o ensino de biologia “Qualidade de 

vida das populações humanas” proposto pelo PCN+ (BRASIL, 2002), pois 

A discussão desses conteúdos favorece o desenvolvimento de várias 

competências, entre as quais: analisar dados apresentados sob diferentes 
formas para interpretá-los a partir de referenciais econômicos, sociais e 

científicos; e utilizá-los na elaboração de diagnósticos referentes às questões 

ambientais e sociais e de intervenções que visem à melhoria das condições 
de saúde. 

 

6. ASPECTOS SEQUENCIAIS DA UNIDADE DIDÁTICA 

A unidade didática foi estruturada de acordo com os momentos pedagógicos 

apresentados por Delizoicov e Angotti (1991). Esses momentos pedagógicos distinguem-se 

em três, de acordo com funções específicas e diferenciadas entre si, a saber: problematização 

inicial (PI), organização do conhecimento (OC) e aplicação do conhecimento (AC). 

No primeiro momento (PI), apresentam-se as situações reais vinculadas às questões 

próximas à vida do aluno e que estão envolvidas nos temas geradores selecionados, com a 

finalidade de estimular os alunos a expor o que estão pensando sobre as situações, permitindo 

a explicitação de suas ideias prévias, além de fazer com que o aprendiz sinta a necessidade de 

adquirir outros conhecimentos que ainda não detém. 
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O segundo, organização do conhecimento, visa a sistematização dos conhecimentos 

selecionados como necessários a compreensão dos temas em estudo e da problematização 

inicial, sob a orientação do educador. Nesse momento, o aluno tem a oportunidade de 

participar de diversas atividades, planejadas pelo professor, para a compreensão científica das 

situações problematizadas, o que permite o aluno compará-las com as situações que 

vivenciam. 

A aplicação do conhecimento tem por objetivo abordar de forma sistemática o 

conhecimento que o aluno vem incorporando, para analisar e interpretar tanto as situações 

iniciais como as novas situações que, mesmo não estando diretamente relacionada ao motivo 

inicial, podem ser compreendidas pelo mesmo conhecimento. Desse modo, o que pretende-se 

com esse momento é capacitar os alunos para a aplicação do conhecimento, no intuito de 

formá-los para que articulem, constante e rotineiramente, o saber científico com situações 

reais as quais se submetem cotidianamente. 

7. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE UNIDADE DIDÁTICA 

Caro (a) professor (a), nessa proposta metodológica de ensino, a unidade didática, 

preocupou-se com os processos internos de elaboração do conhecimento do aluno e por isso 

elaboramos e aplicamos uma sequência de atividades visando estratégias cognitivas ligadas à 

aprendizagem significativa, às formas de auxiliar o aluno a desenvolver um pensamento 

autônomo e crítico, à ativação de processos mais complexos de pensamento.  

Os conteúdos sobre o ciclo sono-vigília será abordado sob uma organização lógica de 

atividades que desenvolverá, com maior ênfase, conceitos sobre a ritmicidade considerando 

desde aspectos mais gerais como a importância do sono até mecanismos que envolvem a 

geração desse ritmo e medidas de educação sobre o sono. Com isso, pretendemos favorecer 

alguns aspectos da estrutura cognitiva do aprendiz que Ausubel (2003) considera importante, 

dentre eles favorecer a organização do raciocínio para compreender a informação e a 

capacidade de relacionar os conteúdos para tornar as informações em conhecimentos 

significativos. Além disso, incentivar mudanças de hábitos de sono e contribuir para uma 

melhor qualidade de vida. 

O planejamento da unidade didática foi feito de forma atrelada ao nível de 

conhecimento de estudantes do 3º ano do ensino médio da Escola Estadual Presidente 

Roosevelt na cidade de Parnamirim-RN e desenvolveu-se em 7 horas/aulas. Entretanto, diante 

da natureza sociocultural do conteúdo abordado, é um material que pode ser aplicado a 
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qualquer nível do ensino fundamental e médio. Cabe ao professor fazer as adaptações 

necessárias tanto ao nível de ensino quanto as condições do processo de ensino e 

aprendizagem que envolve a atuação do trabalho pedagógico-docente como um todo.   

7.1 Planejamento da Unidade Didática 

O objetivo geral dessa unidade didática é apresentar ao aluno conteúdos sobre o ciclo 

sono-vigília, favorecer a compreensão desse ritmo biológico, capacitando-o a perceber suas 

aplicações e importância para a promoção da saúde e bem-estar.   

A unidade didática foi elaborada de acordo com os seguintes conteúdos orientadores: 

Os conceitos: cronobiologia, ritmos biológicos, ciclo sono-vigília, consequências da 

privação do sono, modificações da ritmicidade com a idade, medidas de educação sobre o 

sono, necessidades individuais quanto à duração e horário do sono.   

Os procedimentos: expressar-se oralmente com clareza, estruturar argumentos 

científicos e cotidianos para resolver problematizações, observar e interpretar dados, 

interpretar demonstrações utilizadas para explicar conceitos, produzir textos adequados para 

apresentar conclusões.  

As atitudes: valorização do conhecimento construído previamente para interpretar 

novas situações, reconhecimento da importância do sono para sua saúde, posicionamento 

crítico e dialético frente às situações propostas pelo professor e também pelos colegas de 

classe, motivação para vivenciar hábitos de sono saudáveis. 
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PRIMEIRO ENCONTRO 

Momento 1 

 

Momento 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos:  

- Compreender as funções do sono; 

- Identificar as consequências da privação do sono. 

Questões motivadoras:  

- Qual a relação entre o sono e a biologia? 

- Qual a “utilidade” do sono? Porque dormimos?  

- O que acontece quando não dormimos bem? 

Materiais utilizados:  

- Projeção de imagens relacionadas aos hábitos de sono dos estudantes, à funções do sono e às 

consequências da privação do sono; 

- Atividade individual intitulada: “O problema de Anita” (Apêndice B). 

 

 

 

 

 

 

 

Caro (a) professor (a), 

Comece a sequência de atividades identificando as noções prévias que os estudantes 

podem apresentar em relação ao tema que se deseja trabalhar, sensibilizando-os sobre a 

importância de tal conhecimento para a sua vivência cotidiana, além disso, apresente os 

objetivos que se desejam alcançar com a UD.  Sugerimos que realize uma atividade contendo 

uma situação-problema de nível introdutório (Apêndice B) sobre o ciclo sono-vigília de modo 

que os alunos se sintam estimulados a externalizar o conhecimento que possuem e o valor que 

eles atribuem a importância do sono nas suas atividades diárias. Na ocasião, considerando que 

a atividade contenha duas opções de respostas como a que sugerimos, você pode utilizar um 

gráfico de coluna simples para apresentar e discutir dialogicamente os resultados. Nessa 

discussão, a função do sono e as consequências da privação do sono podem ser trabalhadas.   
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Momento 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos:  

- Entender o que é um ritmo biológico e suas características (endogenicidade, recorrência e 

periodicidade); 

- Reconhecer como os ritmos biológicos são gerados e quais eventos ambientais sincronizam 

sua expressão. 

Questões motivadoras: 

- O que é um ritmo biológico e como ele é determinado biologicamente? 

- Como podemos identificar um ritmo biológico? 

- Quais eventos ambientais sincronizam os ritmos biológicos? 

- Como a luz sincroniza a expressão do ritmo biológico? 

- Por quantas horas devemos dormir? 

Materiais utilizados:  

- Esquema demonstrativo “Entrega de material de construção Casabella” para abordagem do 

conceito e características do ritmo biológico; 

- Gráfico relacionando ciclo claro-escuro com eventos rítmicos para a discussão das 

características do ritmo biológico; 

- Esquema gráfico para ilustrar como a luz sincroniza nossos ritmos biológicos; 

 

Após o levantamento das ideias prévias e da sensibilização dos alunos para a 

importância do sono, você pode iniciar a apresentação da matéria nova. A partir de uma 

analogia cuidadosamente contextualizada com situações familiares a realidade do aluno poderá 

abordar os primeiros conteúdos relacionados ao tema da UD. Como sugestão, a analogia aqui 

denominada de “Entrega de material de construção da empresa Casabella” (Apêndice C) pode 

ser utilizada para discutir o conceito e as características do ritmo biológico. A trajetória cíclica 

realizada pelos caminhões no período de um dia e a desorganização ocasionada por um 

problema mecânico em um dos caminhões do trajeto foram os eventos criados nessa analogia 

para explicar o conceito de evento rítmico e dessincronização dos ritmos biológicos, 

respectivamente. Além disso, é possível trabalhar, a partir de figuras, esquemas ilustrativos, 

gráficos e relatos históricos, outros tópicos relacionados a esse conceito, a saber: a 

determinação biológica de um ritmo, a sincronização do ciclo claro-escuro, a duração ideal de 

sono entre as espécies.  
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- Imagens de diferentes animais com as respectivas quantidades de duração de sono para 

introduzirmos a discussão sobre as diferenças individuais existentes entre as espécies. 



102 

 

SEGUNDO ENCONTRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos:  

- Perceber hábitos pessoais de sono; 

- Compreender o conceito de normalidade; 

- Reconhecer as mudanças do ritmo biológico ao longo da vida. 

Questões motivadoras: 

- Como estamos dormindo?  

- Os valores médios podem ser considerados padrões de normalidade?  

- O sono é o mesmo ao longo da vida? 

Materiais utilizados:  

- Questionário A saúde e o sono (Anexo C); 

- Atividade sobre a ontogênese (Atividade 2 - Anexo D); 

- Figuras ilustrativas para discutir o conceito de valores médios e padrões de normalidade. 

 
 
 

 
 

No segundo encontro, propomos que desenvolva o tópico sobre diferenças individuais 

quanto a duração de sono apresentado no encontro anterior.  Convide o aluno a preencher o 

questionário A saúde e o sono (Anexo B) estimulando-o a refletir sobre o seus próprios hábitos 

de sono e, em seguida, a participar de uma atividade colaborativa que contemple a discussão 

em grupo sobre o padrão de sono ao longo da vida. Para essa atividade colaborativa você pode 

utilizar a atividade 2 (Anexo C) contendo questões sobre ontogênese. No momento 1 dessa 

atividade, os estudantes, em grupo, terão a oportunidade de relacionar os momentos de sono em 

cada faixa etária do desenvolvimento humano. O quadro é composto por um esquema de 24 

horas representadas em quadrinhos de 1 hora cada, o educando precisará de coleção de 

madeira, para representar os intervalos de sono no referido quadro. É simples e prático de ser 

preenchido, no entanto é uma atividade que auxiliará o aluno na identificação das 

características do padrão de sono que se alteram ao longo da vida, tais como: duração, 

consolidação e fragmentação do sono, além das preferências pelos horários de dormir e 

acordar. Ao final, dois alunos de cada grupo, construirão o quadro de ontogênese (Banner) 

utilizando peças de emborrachado com cores diferentes, uma para representar o sono e outra 

para a vigília, para a discussão dos resultados que poderá acontecer no encontro seguinte visto 

a relação com as atividades desse encontro.  
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TERCEIRO ENCONTRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos:  

- Identificar as diferenças nos padrões de sono expressos ao longo da vida; 

- Reconhecer a influência das alterações fisiológicas e das atividades sociais diárias sobre o 

ciclo sono-vigília;  

- Identificar medidas de intervenção que favorecem uma boa qualidade de sono.  

Questões motivadoras: 

- O ciclo sono-vigília é o mesmo ao longo da vida? 

- O que acontece com o sono no decorrer das faixas etárias: bebe criança, adolescente, adulto 

e idoso? 

- Qual a relação entre atividades sociais diárias e os horários de dormir e acordar nas 

diferentes fases de vida? 

- O que acontece na puberdade que influencia alterações no padrão de sono de adolescentes? 

- O que podemos fazer para dormir melhor? 

 

 

 
 

 
 

Os alunos já construíram o quadro de ontogênese no encontro anterior, sugerimos que 

convide um aluno de cada grupo para apresentar à turma o resultado para a faixa etária 

escolhida. Será um momento estruturado para interação entre os alunos e para o exercício de 

habilidades como a oralidade. Em seguida propomos a apresentação do DVD da Família Dias 

que aborda vários dos conteúdos trabalhados, enfatizando a interferência dos eventos sociais 

nos horários de dormir e acordar de uma família com representante de cada faixa etária, criando 

um momento propício para novas discussões e esclarecimentos de assuntos anteriormente 

abordados. Ao tratar de alguns dos prejuízos da privação de sono durante a exibição desse 

DVD, aproveite a oportunidade para incentivar mudanças de hábitos de sono a partir da 

apresentação de medidas de educação sobre o sono. Os conhecimentos trabalhados até esse 

momento subsidiaram o aluno responder o momento 2 da atividade sobre a ontogênese.   

Sugerimos ainda que selecione um texto sobre o tema abordado para que o aluno possa 

complementar e aprofundar o entendimento das informações discutidas. Pode ser utilizado, por 

exemplo, o texto de divulgação científica A hora certa de aprender (AZEVEDO E 

LOUZADA, 2008).   
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Materiais utilizados:  

- Painel com o Quadro de ontogênese construído pelos alunos; 

- DVD da Família Dias (Anexo E); 

- Imagens ilustrativas de medidas de educação sobre o sono; 

- Texto de divulgação científica A hora certa de aprender (AZEVEDO E LOUZADA, 2008). 
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QUARTO ENCONTRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos:  

- Aplicar o conhecimento adquirido durante as atividades da UD na resolução de uma 

situação-problema. 

- Expor sua opinião sobre os procedimentos utilizados pelo professor. 

Materiais utilizados: 

- Atividade de avaliação final dos conceitos abordados na UD (Atividade 3- Apêndice F); 

- Questionário Ensino-aprendizagem na visão dos alunos (Anexo F). 

 
 
 
 
 

Estamos chegando ao final da UD e nesse momento sugerimos desenvolver uma atividade, 

sob a perspectiva integradora, para que o aluno aplique o conhecimento e as habilidades 

incorporadas ao longo da intervenção didática. Para isso, proponha novas situações que, 

mesmo não estando diretamente relacionada à problematização inicial, podem ser 

analisadas e interpretadas a partir do mesmo conhecimento. Como sugestão, apresentamos 

a atividade 3 (Apêndice D). Além disso, é importante identificar a opinião dos alunos sobre 

as estratégias e atividades realizadas na UD a fim de aprimorá-la. Como opção, poderá usar 

o questionário Ensino-aprendizagem na visão dos alunos (Anexo F), concluindo, assim, o 

desenvolvimento da UD.  
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APÊNDICE B – Atividade 1 

Nome:________________________________________________________Data:_________ 

Sexo: (  ) F (  ) M / Idade: ______ 

 

‘Você decide!’ 

Episódio: O problema de Anita. 

 

Anita estuda o 3º do ensino médio e está na semana de provas de recuperação. Nessa mesma 

semana ela recebe um convite de uma mega festa que acontecerá na noite (das 19h às 00h) 

que antecede o dia da prova que ela precisa tirar a maior nota. Ela não teve tempo de se 

programar para estudar antecipadamente e precisa fazer a prova no primeiro horário do turno 

matutino (7h). E agora? Se você estivesse no lugar dela, o que faria?  

1. Não iria para a festa, usava o período da noite para estudar e aproximadamente às 

22:30 procuraria dormir para acordar às 6h e ir para a escola. 

2. Iria para a festa, estudaria ao retornar, dormiria depois disso e acordaria às 6h para ir à 

escola. 

Justifique sua resposta no verso da folha. 
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APÊNDICE C – Analogia utilizada no encontro 1. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de material de construção 

 Casabella  

(Etapa 1) 

 

(Etapa 2) 

 

 Como esse esquema se relaciona com o ritmo biológico? 
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APÊNDICE D – Imagens ilustrativas com duração de sono de animais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: própria. Imagens adaptadas do site Google, 2014. 

APÊNDICE E – Imagens ilustrativas de humanos com grau de disposição diferente em um 

mesmo horário do dia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: própria. Imagens adaptadas do site Google, 2014. 

Por quantas horas devemos dormir? 

   

   

Por quantas horas devemos dormir?  
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APÊNDICE F – Atividade 3 

Nome:________________________________________________________Data:________ 

Passaram-se alguns anos e Anita agora exerce um cargo importante na secretária de educação 

da cidade onde ela reside e precisa responder a seguinte solicitação:  

 

Cara Anita, 

Os alunos do ensino médio (adolescentes) das escolas da nossa cidade estão enfrentando um 

problema: 

1. Perdendo a primeira aula porque chegam atrasados alegando que não conseguem 

acordar na hora certa.  

2. Aqueles que conseguem chegar no horário correto apresentam sinais de sonolência 

que podem estar atrapalhando o seu rendimento escolar.   

Precisamos que tome uma decisão para contornar este problema. Para ajudar Anita vamos 

refletir sobre as questões a seguir: 

 

1. O sono é um dos eventos do ciclo sono-vigília. Esse ciclo é considerado o ritmo 

biológico mais evidente no homem. Anita não estudou isso, por isso precisamos 

explicá-la o que é um ritmo biológico para que ela possa chegar a uma decisão 

correta. O que é um ritmo biológico? 

2. O segundo passo é ajudá-la entender o que está acontecendo com o adolescente. Se o 

quando criança sempre estudo pela manhã e não tinha problema com os horários 

escolares, porque na adolescência passou a ter? 

3. Qual a decisão que você indicaria para Anita? Justifique. Lembre-se que você deve 

sugerir uma solução de modo a solucionar os problemas expostos na solicitação. 
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ANEXO A – Questionário conhecimento prévio sobre ritmos biológicos. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE BIOCIÊNCIAS 

DEPARTAMENTO DE FISIOLOGIA 

LABORATÓRIO DE CRONOBIOLOGIA 
 

Escola: _____________________________________________________________.2014 

Idade:_________ anos. 

Série:__________.   Turno: Matutino (   ) Vespertino (  ) Noturno (  ). 

 

Gostaríamos de contar com a sua participação para responder a um questionário sobre o seu 

conhecimento à respeito dos ritmos biológicos.  

 

- Nas figuras abaixo, o quadro esquerdo representa alguns animais do nosso dia-a-dia, numerados de 1 a 

11. No quadro direito temos a representação de um mesmo ambiente durante o dia (meio A) e durante a 
noite (meio B). Sua tarefa é colocar o número dos animais no ambiente de acordo com o horário em que 

cada um deles se encontra em atividade. Se você considerar que o mesmo animal possa está nos dois 

meios, coloque a mesma numeração em cada um deles. 

 
 

1. De acordo com a sua resposta na questão 1, você considera que a organização dos animais em cada um 

dos meios deve-se: 

a) Ao acaso, eu poderia inverter todas as numerações que estaria correto; 

b) Está de acordo com a organização dos seres vivos no meio que foi selecionada durante a 

evolução; 

c) Ao acaso, qualquer animal poderia estar de dia ou de noite que estaria correto; 

d) Não sei. 

 

2. Você já ouviu falar em cronobiologia? 

a) (   ) sim   b) (   ) não 
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3. Você já ouviu falar em ritmos biológicos? 

a) (   ) sim   b) (   ) não  

4. Já ouviu falar em relógio biológico? 

a) (   ) sim   b) (   ) não     

 

5. Em caso positivo em uma das questões anteriores (2-4), essa informação veio principalmente de: 

a) Jornal ou revista impressa 

b) Livro didático 
c) Professor 

d) TV 

e) Internet  Qual? ___________________________________.  

 

6. Você entende o que é um ritmo biológico? 

a) (   ) sim   b) (   ) não  

7. Escreva brevemente o que entende por ritmo biológico. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

8. Entre os ritmos biológicos que fazem parte da nossa vida, o sono e a vigília representa um dos mais 

presentes no nosso dia-a-dia. Embora não saibamos quais são as funções do sono, sabemos o que 

acontece com a privação dele, não é mesmo? 

Poderia nos ajudar a conhecer o que você sabe sobre esse comportamento? Para isso, marque V 

(verdadeira) ou F (falsa) nas questões abaixo. 

 

(   ) Tomar um copo de leite com chocolate antes de dormir ajuda a pegar no sono. 

(   ) Todos os adultos devem dormir cerca de 8 horas por noite. 

(   ) Comer muito antes de dormir nos faz acordar por muitas vezes durante a noite. 

(   ) Somos mais produtivos quando acordamos cedo. 

(   ) Atividade física intensa antes de dormir nos faz adormecer mais facilmente. 

(   ) Crianças dormem mais que adolescentes. 

(   ) Dormir quinze minutos depois do almoço, nos deixa mais alertas durante a tarde. 

(   ) Dormir pouco nos torna mais irritadiços e agressivos. 

(   ) Temos a capacidade de dormir a qualquer horário do dia e da noite. 

(   ) Dormir pouco diminui a nossa capacidade de manter a concentração. 

(   ) "Desligamos" o nosso cérebro quando dormimos. 

(   ) Ficar sem dormir por muitos dias nos faz adoecer. 

(   ) Dormir e acordar em horários diferentes a cada dia nos torna sonolentos. 

(   ) Podemos guardar mais informações quando passamos a noite estudando. 

 

9. No livro escolar adotado pela sua escola você observou se havia algum capítulo ou comentário sobre os 

ritmos biológicos? 

a) (   ) sim   b) (   ) não     

10. Em caso positivo, seu professor trabalhou este assunto em sala de aula? 

a) (   ) sim   b) (   ) não    
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ANEXO B – Sincronização dos ritmos biológicos a partir da informação luminosa. 

 

ANEXO C – Questionário A saúde e o sono 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

DEPARTAMENTO DE FISIOLOGIA 

LABORATÓRIO DE CRONOBIOLOGIA
 

 

Questionário: A Saúde e O Sono 

Adaptado de Mathias et al. Incentivar hábitos de sono adequados: um desafio para os educadores. In: Pinho, SZ, 

Saglietti, JRC. orgs. Núcleos de Ensino da Unesp. São Paulo: Unesp,  2006; 718-731. LeBourgeois et al. The relationship 

between reported sleep quality and sleep hygiene in Italian and American adolescents. Pediatrics 2005; 115: 257-265. 

 

Essa pesquisa pretende conhecer alguns aspectos do cotidiano de estudantes como você, 

os hábitos de sono e as condições de saúde. Responda com sinceridade e precisão. Se você tiver 

alguma dúvida pergunte ao pesquisador. A sua colaboração é muito importante para nós. 

Obrigado! 

 

1. Nome completo:                            

                                   

 

Telefone residencial:         

 

2. Sexo: M   F       Idade:  anos  meses 
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3. Série na qual você estuda: 3 Série 2 turma 

 

4. Período de estudo na escola: Manhã x  Tarde   Noite  

 

5. Quantas pessoas dormem no mesmo cômodo que você?  

   a) Eu durmo sozinho 0 pessoas 

   b) Eu durmo com mais  pessoa(s) 

 

6. Você trabalha? (em caso negativo pule para a pergunta 8)  Sim   Não  

 

7. Se você trabalha, responda (marque o dia e as horas que você trabalha): 

 

a 2ª feira  Das  horas  minutos às  horas  Minutos 

b 3ª feira  Das  horas  minutos às  horas  Minutos 

c 4ª feira  Das  horas  minutos às  horas  Minutos 

d 5ª feira  Das  horas  minutos às  horas  Minutos 

e 6ª feira  Das  horas  minutos às  horas  Minutos 

f Sábado  Das  horas  minutos às  horas  Minutos 

g Domingo  Das  horas  minutos às  horas  Minutos 

 

8. Como é sua freqüência na escola: (marque apenas uma alternativa)  

a Nunca ou raramente falto às aulas.  

b Falto às aulas cerca de uma vez por mês.  

c Falto às aulas cerca de uma vez por semana.  

d Falto às aulas mais de uma vez por semana.  

 

9. Avalie o seu desempenho escolar: (Faça um risco vertical na reta abaixo: l ) 

Muito ruim  Muito bom 

 

10. Na hora de dormir ou até duas horas antes de dormir, você costuma: 

a Fumar.  

b Tomar café.  

c Tomar chá (preto ou mate).  

d Tomar refrigerante do tipo cola (ex : coca-cola) e guaraná.  

e Tomar bebidas alcóolicas.  

f Tomar mais de 2 copos de água ou outro tipo de líquido   

g Nenhuma das alternativas anteriores.  
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11. Quando você está com fome antes de dormir, você costuma: 

a Tomar um copo de leite  

b Fazer uma refeição leve  

c Fazer uma refeição pesada  

d Dormir com fome  

 

12. Considerando o último mês você: 

12.1 Apresentou algum problema de saúde?    

a Não    

b Sim  Qual?               

                   

     

12.2 Quantas vezes esse problema ocorreu ?    

a Menos de uma vez por semana.    

b De 2 a 3 vezes por semana.    

c De 4 a 5 vezes por semana.    

d Todos os dias.    

 

13. Você pratica atividade física (ex: caminhadas, musculação, basquete, etc.)? 

a Não   

b Sim Qual? Com que freqüência? a Diariamente.  

    b Várias vezes por semana.  

    c Uma vez por semana.  

    d Ocasionalmente.  

 

14. Qual o horário mais freqüente em que você realiza esta atividade física? 

 

Das      horas  minutos às  horas  minutos 

 

15. Se você faz algum curso fora da escola, marque os dias e os horários das aulas. 

a Segunda-feira    às   

b Terça-feira   às   

c Quarta-feira   às   

d Quinta-feira   às   

e Sexta-feira   às   

f sábado   às   

g Domingo   às   
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16. Considerando o último mês, qual foi o seu horário habitual de dormir? (considere o horário que 

você adormece) 

a De segunda a quinta feira.   :  

b De sexta feira para sábado.  :  

c De sábado para domingo.  :  

d De domingo para segunda feira.  :  

 

17. Por que você foi dormir nesses horários? 

 Durante a semana Finais de semana 

a Porque fiquei assistindo TV.    

b Porque fiquei usando o computador.    

c Porque fiquei estudando.    

d Por causa do trabalho.    

e Por causa dos afazeres domésticos.    

f Porque senti sono.    

g Porque meus pais determinaram o horário.    

h Por causa das "baladas".    

i Nenhuma das alternativas anteriores.    

 Qual?    

 

18. Considerando o seu hábito no último mês, em que horário você acordou? 

a De segunda a sexta feira.  :  

b Aos sábados.  :  

c Aos domingos.  :  

 

19. Por que você acordou nesses horários? 

 Durante a semana Finais de semana 

a Por causa do horário da escola.    

b Por causa de atividades físicas/esportivas.    

c Para estudar.    

d Por causa do trabalho.    

e Por causa dos afazeres domésticos.    

f Porque não senti mais sono.    

g Para viajar.    

h Para participar de atividades religiosas.    

i Para passear ou ir ao clube/parque.    

j Nenhuma das alternativas anteriores.    

 Qual?    
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20. De que forma você acorda pela manhã? (marque apenas uma alternativa para os dias de semana 

e uma alternativa para os finais de semana) 

 Durante a semana Finais de semana 

a Com despertador    

b Alguém me chama    

c Eu acordo sozinho    

 

21. É difícil para você acordar pela manhã? (marque apenas uma alternativa para os dias de semana 

e uma alternativa para os finais de semana) 

 Durante a semana Finais de semana 

a Muito difícil    

b Um pouco difícil    

c fácil    

 

22. Como é a qualidade do seu sono durante a noite? (Faça um risco vertical na reta abaixo): 

22.1 A qualidade do meu sono nos dias de semana é: 

 

Muito ruim   Muito boa 

 

22.2 A qualidade do meu sono nos finais de semana é: 

 

Muito ruim   Muito boa 

 

23. Sobre seu local de dormir, você o considera: 

Bom    

Ruim  Se ruim, por quê?  

a  É muito claro.  

b  É muito barulhento.  

c  É muito movimentado.  

d  É muito quente.  

e  É muito abafado.  

f  Outros                 

                     

 

24. Quanto tempo geralmente você demora para pegar no sono? (marque apenas uma alternativa 

para os dias de semana e uma alternativa para os finais de semana) 

 Durante a semana Finais de semana 

a De 0 - 15 minutos.    

b De 16 - 30 minutos.    
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c De 31 - 60 minutos.    

d Mais de uma hora.    

 

25. Você apresentou algum desses problemas no último mês? (marque uma opção para cada uma das 

alternativas) 

  Não Uma 
vez por 
mês 

De 2 a 3 
vezes/mê
s 

De 1 a 2 
vezes por 
semana 

De 3 a 6 
vezes por 
semana 

Todos os 
dias 

a Levar mais do que 30 
minutos para adormecer. 

      

b Acordar à noite e ter 
dificuldade em voltar a 
dormir. 

      

c Acordar muito cedo e ter 
dificuldade em voltar a 
dormir. 

      

d Sentir sono durante o dia.       

e Falta de ar enquanto dorme.       

f Pesadelos.       

g Ter câimbra dormindo ou ao 
acordar.  

      

h Roncar.        

i Andar dormindo.        

j Chutar as pernas dormindo.        

l Bater a cabeça dormindo.        

m Falar dormindo.        

n Gritar dormindo.        

o Ranger os dentes dormindo.        

p Se mexer muito dormindo.       

 

26. Você gostaria de mudar algum aspecto do seu hábito de sono? 

 Durante a semana Finais de semana 

a Dormir mais cedo.    

b Dormir mais tarde.    

c Acordar mais cedo.    

d Acordar mais tarde.    

e Dormir por mais tempo.    

f Dormir por menos tempo.    

g Não mudaria nada.    
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27. Você dorme por: (Faça um risco vertical na reta abaixo) 

 

            Prazer  Necessidade 

 

28. É comum acontecer com você : 

          Durante   

        a semana 

       Finais de  

        semana 

a Ir para cama e ficar fazendo coisas que lhe mantêm acordado 

(assistir TV, ler, jogar vídeo game, falar ao telefone) 

   

b Ao deitar, não conseguir dormir pensando nas coisas a fazer     

c Ao deitar, ficar relembrando os eventos do dia     

d Olhar as horas no relógio várias vezes por noite    

e Usar a cama para outras coisas (falar ao telefone, fazer as 

tarefas da escola, ver TV, jogar vídeo game) 

   

f Não conseguir dormir e ficar na cama por mais de 1h    

g Fazer uso de medicamentos para conseguir dormir    

h Acordar e ficar na cama por mais de 30 minutos     

 

29. Você costuma se sentir sonolento durante o dia? (marque apenas uma alternativa para os dias de 

semana e uma alternativa para os finais de semana) 

 Durante a semana Finais de semana 

a Não.    

b Sim, das 08 às 10 horas.    

c Sim, das 10 às 12 horas.    

d Sim, das 12 às 14 horas.    

e Sim, das 14 às 16 horas.    

f Sim, das 16 às 18 horas.    

g Sim, das 18 às 20 horas.    

 

36. Você costuma dormir ou cochilar durante o dia? (marque apenas uma alternativa) 

a Nunca ou raramente.  

b Mais de uma vez por mês.  

c Mais de uma vez por semana.  

d Todos os dias.  

 

30. Se você cochila, marque o horário que costuma cochilar? 

                 Durante a semana Finais de semana 

a Não     

b Sim     De ________ às ________  De ________ às ________ 
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31. Que meio de transporte você usa para ir para a escola todos os dias ? 

Carro           ônibus    a pé           outros  Quais?___________ 

 

32. Quanto tempo você leva para ir da sua casa até a escola ? 

Eu levo aproximadamente _____________________. 
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ANEXO D – Atividade 2 

 

Data:______________ / Turma:______ 

Componentes do grupo: 

Orientações para a atividade: 

1. Observem as imagens apresentadas abaixo; 

2. Cada imagem representa uma faixa etária diferente e o conjunto de quadradinhos 

representa 24 horas de um dia (cada um deles representa 1 hora); 

3. Escolher uma cor e preencha o horário de sono de cada uma das faixas etárias. 

Considerem que todas essas pessoas podem dormir e acordar na hora que desejarem.  

Ao final, escolham uma pessoa do grupo para expor na lousa e explicar os resultados. 

Momento 1:  

 

 

 

 

 

Momento 2: Após a discussão desse quadro com o DVD da “Família Dias”, podemos afirmar 

que o sono é o mesmo ao longo da vida? Justifiquem a resposta. 
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ANEXO E – DVD “Família Dias” 

 

Disponível em: http://www.temponavida.com/site/Animacoes.html 

 

ANEXO F – Questionário Ensino-aprendizagem na visão dos alunos 

Caro aluno (a), estamos concluindo as atividades sobre o ritmo sono-vígilia. Precisamos que 

você nos ajude a avaliar a atuação do professor-pesquisador e as contribuições dessas 

atividades para sua aprendizagem. 

As afirmativas devem ser avaliadas de 1 a 5, onde 1 significa discordo totalmente e 5 

significa concordo plenamente. 

Quanto à atuação do professor 

1. O professor utilizou diferentes atividades que contribui para a aprendizagem.  

2. O professor demonstrou estar preparado para conduzir as atividades durantes as aulas.   

3. O professor organizou bem a sequência de atividades.  

4. O professor planejou bem a quantidade de aulas para desenvolver a sequência de 
atividades. 

 

Quanto ao processo de aprendizagem 

5. Prefiro aulas tradicionais centradas no conteúdo do livro didático.  

6. É motivante aprender assuntos possíveis de serem aplicados em situações cotidianas.  

7. As situações-problema contribuíram para que eu compreendesse o conteúdo.  

8. O conhecimento construído durante as aulas me incentivou a adotar melhores hábitos de 
sono.  

 

(Adaptado de IRLES et al., 2013)  


