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RESUMO 

A influência da tecnologia está cada vez mais presente na sociedade 
contemporânea. Ela modula comportamentos e quando má utilizada pode 
causar maus hábitos de sono que acarretam prejuízos para a saúde e a 
aprendizagem. Entre os malefícios causados pela privação de sono podemos 
citar: o déficit de atenção, a irritabilidade e as dificuldades de memorização que 
influenciam diretamente na aprendizagem. Diante disto, faz-se necessária a 
discussão desta problemática nos currículos escolares e na formação de 
professores. Com base nisto, o objetivo desta pesquisa foi fomentar o ensino 
de cronobiologia na formação de professores utilizando a problematização 
como elemento motivador para a promoção de hábitos saudáveis de sono e 
aplicação em sala de aula. A metodologia adotada neste estudo foi a pesquisa 
qualitativa e o tratamento dos dados se deu por meio da análise quali-
quantitativa. O público alvo foi um grupo de 30 licenciandos do Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (Natal/ RN). O percurso metodológico foi desenvolvido 
seguindo 3 etapas: I) elaboração de um  produto educacional voltado para 
formação de professores com ênfase na saúde e cidadania II)  aplicação da  
oficina “Ligar ou desligar? Os impactos das tecnologias midiáticas no ciclo sono 
vigília” para licenciandos do curso de biologia; III) avaliação das potencialidade 
e limitações do produto educacional. Apesar de 62% dos licenciandos 
afirmarem compreender o conceito de ritmo biológico, a maioria associou este 
conceito apenas ao ciclo sono-vigília. Foram identificadas concepções 
alternativas em relação ao cronotipo. A maioria dos estudantes utiliza o celular, 
o computador e a TV no quarto, após as 21 horas. Além disso, a duração diária 
destes recursos soma cerca de 14h, na semana e no fim de semana. Eles 
reconheceram os malefícios do uso inadequado das tecnologias midiáticas e 
sinalizaram que o gerenciamento de tempo no uso desses recursos seria uma 
solução para o problema. A oficina foi avaliada positivamente e culminou na 
elaboração de uma unidade didática direcionada ao ensino básico, sendo ela 
um produto educacional desta pesquisa. 
 

Palavras-chaves: sono, saúde, tecnologia, formação de professores.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

The influence of technology is increasingly present in contemporary society. It 
modulates behaviors and when poorly used can cause poor sleep habits that 
lead to health and learning impairments. Among the harms caused by sleep 
deprivation we can mention: attention deficit, irritability and memory difficulties 
that directly influence learning. In view of this, it is necessary to discuss this 
problem in school curricula and teacher training. Based on this, the objective of 
this research was to promote the teaching of chronobiology in teacher training 
using the problematization as motivating element for the promotion of healthy 
habits of sleep and application in the classroom. The methodology used in this 
study was the qualitative research and the treatment of the data was done 
through the qualitative-quantitative analysis. The target audience was a group 
of 30 undergraduates from the Institutional Scholarship Program of the Federal 
University of Rio Grande do Norte (Natal / RN). The methodological course was 
developed following 3 stages: I) elaboration of an educational product aimed at 
training teachers with emphasis on health and citizenship II) application of the 
workshop "On or off? The impacts of media technologies on the sleep wake 
cycle "for biology course graduates; III) evaluation of the potentialities and 
limitations of the educational product. Although 62% of the graduates say they 
understand the concept of biological rhythm, most of them associate this 
concept only with the sleep-wake cycle. Alternative conceptions regarding 
chronotype were identified. Most students use their cell phone, computer and 
TV in the bedroom after 9 pm. In addition, the daily duration of these resources 
is about 14 hours, week and weekend. They recognized the harms of 
inappropriate use of media technologies and signaled that time management in 
the use of these features would be a solution to the problem. The workshop was 
evaluated positively and culminated in the elaboration of a didactic unit directed 
to basic education, being an educational product of this research. 
 
Keywords: sleep, health, technology, teacher training. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Na minha formação acadêmica em Ciências Biológicas na Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) participei, no ano de 2013, como 

bolsista, do Programa Institucional de Bolsas Iniciação a Docência (PIBID) com 

pontos de Ciência, Tecnologia e Inovação (CTI) para o Ensino Básico. 

Permaneci um ano neste projeto e atribuo ele a minha vontade e motivação 

para contribuir com o ensino de ciências e tornar-me professor.  

Tendo como base um plano de trabalho desafiador, o principal objetivo 

do programa foi tornar o ensino de fisiologia humana integrado, além de buscar 

a inovação no ensino de ciências com o uso das novas tecnologias. Após o 

encerramento do projeto, continuei atuando como bolsista de iniciação a 

docência no PIBID – Biologia que também foi de fundamental importância para 

compor meu perfil docente dentro da licenciatura e me inserir, de fato, na 

realidade do ensino público.  

Além das participações como bolsista, também tive a oportunidade de 

me engajar com frequência em atividades de extensão oferecidas pela UFRN e 

por outras instituições de ensino. No ano de 2012 estabeleci o primeiro contato 

com o tema do meu projeto de mestrado: a cronobiologia.  

Inscrevi-me um minicurso intitulado “Dormir: necessidade ou perda de 

tempo?”, nele já percebi a relevância dos estudos da cronobiologia para a 

educação básica. No ano posterior, participei de outra atividade de extensão 

intitulada de “O tempo na vida”. Através dela, conceitos básicos de 

cronobiologia e suas aplicações cotidianas foram discutidos em uma oficina 

promovida pelo Centro de Biociências da UFRN.   

Senti que estava me familiarizando cada vez mais com o tema e decidi 

aprofundar um pouco mais meus conhecimentos cursando a disciplina de 

“Fundamentos de Cronobiologia”, que faz parte da estrutura curricular do curso 

de ciências biológicas. No entanto, é uma disciplina de caráter optativo e que 

na época era ofertada uma vez por ano.  

A disciplina me fez despertar para um universo que pouco é explorado 

no ensino básico e até mesmo no ensino superior, onde os conceitos 
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cronobiológicos são abordados poucas vezes dentro da disciplina obrigatória 

de fisiologia Animal. Diante da relevância científica e social do tema, cuja 

abordagem engloba uma série de conhecimentos que vão desde os fenômenos 

vitais a nível celular até as expressões comportamentais dos seres vivos, 

considero que a cronobiologia merece destaque na formação de professores 

para que ela possa ser estendida à educação básica. 

Segundo Guimarães (2004) um dos desafios impostos pelo mundo 

contemporâneo às escolas e aos profissionais que nelas atuam é acompanhar 

o desenvolvimento da ciência e da tecnologia. Com base nisso, transpor a 

ritmicidade biológica para dentro da sala de aula, por meio de uma abordagem 

que desenvolva o senso crítico e consciente também é um desafio a ser 

enfrentado pelos educadores. 

A relevância deste estudo está centrada na pouca disseminação dos 

conteúdos de cronobiologia na educação básica, somado à escassez de 

trabalhos relacionados à formação de professores para abordarem os ritmos 

biológicos e o ciclo sono-vigília. Apesar de haver essas lacunas, os 

documentos oficiais que orientam o ensino de ciências e biologia recomendam 

que a ritmicidade biológica seja difundida nos currículos.  

Outro fator que dificulta a inserção desse tema nas escolas é a carência 

de materiais didáticos que sejam convidativos e facilitadores para o processo 

de ensino-aprendizagem. A começar pelos livros didáticos de ciências e 

biologia, que dificilmente incluem os ritmos biológicos em seus componentes 

curriculares, como comprovado por Nascimento (2014) que constatou a 

ausência de temas como a ritmicidade biológica e o ciclo sono-vigília em seus 

capítulos, além disso, a autora não observou a relação dessas temáticas com 

os conteúdos de fisiologia presentes nos livros.  

É possível encontrar na literatura estudos que sinalizam a necessidade 

de se abordar a ritmicidade biológica na educação básica e na formação de 

professores (SOUSA; FERREIRA, 2011; MATHIAS; SANCHEZ; ANDRADE, 

2006).  

Ao fazer um levantamento dos conhecimentos prévios de professores 

acerca de questões referentes ao sono, Souza, Sousa e Azevedo (2011) 

observaram que os docentes apresentaram concepções alternativas em 

relação aos hábitos e horários de sono. Além disso, eles demonstraram 
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conhecer os efeitos da privação de sono, porém não aplicam esse 

conhecimento em seus hábitos cotidianos. O estudo sugere a inserção de 

conteúdos que retratem o sono e a saúde no ensino básico e na formação 

inicial e continuada de professores, de modo a contribuir para a promoção da 

saúde.  

As relações entre sono e aprendizagem no espaço escolar ganham 

destaque nos estudos da neurociência e também reforçam a relevância desta 

pesquisa, visto que inúmeros fatores interferem no ciclo sono-vigília da 

população escolar e influenciam no processo de ensino-aprendizagem dos 

estudantes (LOUZADA; MENNA-BARRETO, 2004; FINIMUNDI et al., 2013; 

RIBEIRO,2003). 

Em uma revisão feita na página da Rede Nacional de Ciência para 

Educação (Rede CpE), composta por pesquisadores em neurociência e 

educação, que tem por objetivo unir o conhecimento dos laboratórios à 

realidade da sala de aula, foi possível encontrar publicações relevantes para o 

cotidiano da prática escolar, nas quais são tecidas relações entre sono e 

processos cognitivos como memória e aprendizagem. 

 Uma delas é o estudo realizado por Lemos et al. (2014), que investigou 

como os cochilos diurnos podem beneficiar na consolidação das memórias 

declarativas dos conteúdos aprendidos por estudantes da 6ª série. Os 

resultados da pesquisa demonstraram que os alunos que foram submetidos a 

cochilos diurnos (sestas), em períodos de pós-aprendizagem, tiveram um maior 

ganho com relação à aprendizagem de conteúdos declarativos do que àqueles 

que não cochilaram.  

 Em outro trabalho mais recente Cabral et. al (2018) avaliaram os efeitos 

dos cochilos pós-aula  na retenção de conteúdos  curriculares em 24 alunos da 

5ª série do ensino fundamental. Os resultados encontrados revelaram que 

houve uma maior retenção desses conteúdos no grupo de alunos que 

cochilaram entre 30 e 60 minutos do que no grupo de alunos que cochilou 

menos de 30 minutos.  

Louzada e Menna-Barreto (2004) também discutem a inserção das sestas 

na escola em uma tentativa de diminuir os efeitos da privação de sono dos 

estudantes, como irritabilidade e déficit de atenção. Além disso, os autores 

fomentam discussões pertinentes acerca da organização temporal das 
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instituições escolares, enfatizando de que forma os turnos escolares podem 

interferir na duração de sono dos estudantes e na aprendizagem escolar.  

Diante do exposto, percebe-se que as possibilidades para abordagem da 

ritmicidade biológica e do ciclo sono-vigília são inúmeras dada à abrangência 

do tema e sua presença no cotidiano da população.  

No entanto, esses conhecimentos necessitam sair do meio acadêmico e 

alcançar a educação básica, para que a escola integre-os nos seus currículos e 

promova um ensino pautado na promoção da saúde e cidadania, como propõe 

o presente estudo. 

Diante do que foi exposto o objetivo geral desta pesquisa foi fomentar o 

ensino de cronobiologia na formação de professores utilizando a 

problematização como elemento motivador para a promoção de hábitos 

saudáveis de sono e aplicação em sala de aula. 

Para implementação desta proposta, a pesquisa foi desenvolvida por meio 

dos seguintes objetivos específicos:  

a) Identificar as concepções alternativas dos licenciandos sobre 

cronobiologia; 

b) Sensibilizar quanto à importância das medidas de higiene de sono na 

promoção da saúde e bem-estar próprio e coletivo; 

c) Avaliar as potencialidades e limitações da aplicação do produto 

educacional no ensino; 

d) Elaborar um produto educacional sobre cronobiologia para a atuação 

docente na educação básica. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

4.1 A CRONOBIOLOGIA NO CURRÍCULO DE CIÊNCIAS: UM DESAFIO 

PARA A FORMAÇÃO DOCENTE 

 

A cronobiologia é uma área da ciência que estuda a organização temporal 

dos seres vivos. Esta organização corresponde à expressão de comportamento 

e ao controle fisiológico dos seres vivos de maneira recorrente e periódica ou 

rítmica. Nesse sentido, pode-se dizer que cronobiologia é um ramo da biologia 

que estuda os ritmos biológicos (ARAÚJO; MARQUES, 2001). 

 Segundo Marques e Menna-Barreto (2011) a expressão Ritmo Biológico 

corresponde a oscilações regulares nos sistemas biológicos e pode ser 

estendida aos ritmos gerados endogenamente (pelos sistemas de 

temporização) e também aqueles ocasionados por variações regulares do 

ambiente.  

Considerando que os ritmos biológicos estão presentes em todos os níveis 

de organização biológica e exercem influência sobre o comportamento das 

populações (MARQUES e MENNA-BARRETO, 2011), sua presença nos 

componentes curriculares do ensino básico é essencial para a compreensão de 

alguns fenômenos físicos, químicos e biológicos.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Ciências Naturais (PCN) 

apresentam algumas possibilidades de abordagem da ritmicidade para o 

ensino fundamental, sendo uma delas a relação existente entre os ritmos 

biológicos e a fisiologia humana: 

 

 o corpo apresenta funções rítmicas, isto é, que se repetem com 
determinados intervalos de tempo. Esses ritmos apresentam um 
padrão comum para a espécie humana, mas apresentam variações 
individuais. E esta é outra idéia extremamente importante a ser 
considerada no trabalho com os alunos: o corpo humano apresenta 
um padrão estrutural e funcional comum, que o identifica como 
espécie; mas cada corpo é único, o que o identifica como 
individualidade. Se há necessidades básicas gerais, há também 
necessidades individuais.  (BRASIL, 1997, p.40). 

 
 

Além da abordagem fisiológica, os PCN sugerem que sejam estabelecidas 

relações entre os ritmos fisiológicos e os geofísicos, de modo que fique claro 

para os estudantes que os ritmos fisiológicos (ciclo sono-vigília) estão 
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ajustados aos ritmos geofísicos (ciclo dia-noite), embora sejam independentes. 

O documento ainda enfatiza a importância dos alunos relacionarem os ritmos 

biológicos com as atividades pessoais e sociais, para que desta forma haja 

uma tomada de decisão consciente diante delas (BRASIL, 1997).  

Outro documento que norteia a educação no Brasil é a Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC). Ele possui um caráter normativo, previsto na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 9.394/1996), que define 

as competências e diretrizes da educação básica.  

Na BNCC são estabelecidos os conhecimentos, competências e 

habilidades que se espera que todos os estudantes desenvolvam ao longo da 

escolaridade básica. A construção da BNCC foi feita de maneira democrática e 

conta com a participação de educadores e da sociedade. 

Em maio de 2016, durante a elaboração da base BNCC, foi 

disponibilizada a segunda versão deste documento para consulta pública. A 

BNCC, como referência na formulação e implementação dos currículos para 

educação básica, sugeriu nesta versão a inclusão de conceitos básicos de 

cronobiologia na área de Ciências da Natureza.  

Para a disciplina de Ciências, direcionada aos anos iniciais e finais do 

ensino fundamental, os objetivos de aprendizagem se articularam a partir de 

eixos organizados em Unidades de Ensino. Um deles, voltado para os anos 

iniciais do ensino fundamental, é denominado “Terra: Constituição e 

Movimento” e traz em seus objetivos (Quadro 1) a compreensão de conceitos 

rítmicos (BRASIL, 2016). 

É perceptível que a abordagem dos ritmos biológicos na BNCC está 

concentrada nos anos iniciais do ensino fundamental, não havendo menção 

explícita dela nos eixos estruturantes referentes aos anos finais do ensino 

fundamental e à disciplina de biologia para o ensino médio. De forma 

semelhante, os PCN+ do ensino médio também não fazem menção a temática 

de forma direta, ficando a critério do professor adotá-la dentro de um contexto 

maior. 

Na versão definitiva da Base Nacional Comum Curricular, publicada em 

Abril de 2017, os pequenos avanços da abordagem da cronobiologia presentes 

na segunda versão foram excluídos. Hoje, a BNCC oficial, após passar por 
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uma série de contribuições apresenta uma abordagem puramente física e 

astronômica de alguns ritmos biológicos presentes na natureza. 

Os conceitos giram em torno da compreensão das características da 

terra, do sol e da lua e outros corpos celestes (BNCC, 2017). Os conteúdos são 

explorados na unidade temática denominada “Terra e Universo” que propõe o 

desenvolvimento de habilidades pelos estudantes (Quadro 2).  

 

Quadro 1: Objetivos de aprendizagem do eixo “Terra: Constituição e 
Movimento” 

Fonte: adaptado da Base Nacional Curricular comum (BRASIL, 2016, p.290-
291). 

 

Semelhante à segunda versão, a base definitiva enquadra conteúdos 

possíveis para a abordagem da cronobiologia nos anos iniciais do ensino 

fundamental. Porém, na nova versão as habilidades a serem desenvolvidas 

dentro da unidade temática pouco relacionam os conteúdos com os ritmos 

biológicos.  

Esta ruptura pode ser prejudicial para os estudantes, pois eles 

dificilmente compreenderão conceitos importantes como: ciclo-sono vigília e 

suas relações com os demais ritmos da natureza. Essa lacuna também 

interfere negativamente na formação docente, pois o desconhecimento da 

ritmicidade biológica dificulta o ensino de conceitos básicos de cronobiologia. 

 

SÉRIE  

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 

1ºANO 

“Observar as posições do Sol em diversos horários do dia e relacioná-las com 
diferentes luminosidades, sombras e temperaturas, descrevendo as 
observações por meio da linguagem oral ou de desenhos”. 

 

2º ANO 

“Observar e comentar como a sucessão de dias e noites cadencia atividades 
diárias de seres humanos e ritmos biológicos de outros seres vivos” 

 

3º ANO 

“Identificar e nomear diferentes escalas de tempo: os períodos diários (manhã, 
tarde, noite); a sucessão dos dias, meses e anos, tendo como referência a 
organização do tempo escolar.” 

 

4º ANO 

“Relacionar o suceder de dias e noites e das estações do ano, com os 
movimentos de rotação e translação da Terra.” 

 

5º ANO 

“Relacionar clima, ciclos biológicos e processos produtivos com as posições 
relativas entre Terra, Lua e Sol.” 
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Quadro 2: Habilidades a serem desenvolvidas na Unidade Temática “Terra e 
Universo” 
 

Fonte : adaptado da Base Nacional Curricular comum (BRASIL, 2017, p.285-

293). 

 

Dificilmente um professor que não tenha uma formação adequada, irá 

incluir no seu planejamento pedagógico as implicações dos horários de dormir 

e acordar na vida do aluno e promover um elo entre esse conteúdo com 

problemas do cotidiano. Dentro deste contexto a formação docente necessita 

ser estimulada para que os conhecimentos sobre cronobiologia e as novas 

metodologias de ensino adentrem nas salas de aula e se multipliquem na 

comunidade escolar.  

Os debates sobre as perspectivas e desafios da educação básica no 

Brasil são abrangentes e norteadas por inúmeras proposições, um 

denominador comum no que diz respeito a essas discussões é a importância 

da formação docente. Segundo Nóvoa (1999) é impossível projetar alguma 

mudança na educação que não passe pela formação de professores, sendo 

imprescindível o desenvolvimento pessoal e profissional da categoria.  

 
SÉRIE  

 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 

1ºANO 

“Identificar e nomear diferentes escalas de tempo: os períodos diários 
(manhã, tarde, noite) e a sucessão dos dias, semanas, meses e anos.” 

 

2º ANO 

“Descrever as posições do Sol em diversos horários do dia e associá-las ao 
tamanho de sua própria sombra e da sombra de diferentes objetos.” 
 

3º ANO “Observar, identificar e registrar os períodos diários (dia e/ou noite) em que o 
Sol, demais estrelas, Lua e planetas estão visíveis no céu.  
 

 

4º ANO 

“Associar os movimentos cíclicos da Lua e da Terra a períodos de tempo 
regulares e ao uso desse conhecimento para a construção de calendários em 
diferentes culturas.” 
 

 

5º ANO 

“Associar o movimento diário do Sol e demais estrelas no céu ao movimento 
de rotação da Terra.”  
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Na obra “Saberes docentes e formação profissional”, Maurice Tardif 

(2002) reafirma a responsabilidade docente e enfatiza os conhecimentos que 

esses profissionais precisam ter sobre suas respectivas áreas de atuação, 

além daqueles necessários para desenvolverem saberes práticos, tendo como 

base suas experiências cotidianas com os alunos. 

A resolução Nº 2, de 1º de Julho de 2015 que define as Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCN)para a formação inicial em nível superior e para a 

formação continuada reconhece a importância do ato educativo, assim como a 

figura do docente para seu desenvolvimento e considera: 

 

[...] a docência como ação educativa e como processo pedagógico 
intencional e metódico, envolvendo conhecimentos específicos, 
interdisciplinares e pedagógicos, conceitos, princípios e objetivos da 
formação que se desenvolvem entre conhecimentos científicos e 
culturais, nos valores éticos, políticos e estéticos inerentes ao ensinar 
e aprender, na socialização e construção de conhecimentos, no 
diálogo constante entre diferentes visões de mundo (BRASIL, 2015, 
p.2) 
 

 

  

Semelhante as DCN, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(BRASIL,1996) também preconiza a associação entre teoria e a prática na 

formação dos profissionais de ensino, além disso, exige que o professor forme 

alunos que saibam associar a teoria à prática nas disciplinas curriculares.  

Entretanto, a realidade é contraditória e cria um paradigma, visto que 

dificilmente professores irão formar alunos nessa perspectiva, tendo uma 

formação docente cuja teoria é desvinculada da prática (MELLO, 2000).  

Diferente desse aspecto reprodutivista da transmissão de 

conhecimentos, Paulo Freire (1996) defende que haja uma reflexão crítica dos 

professores com relação as suas práticas. 

 Indo ao encontro dos pressupostos freireanos, os Referenciais para 

Formação de Professores (BRASIL, 2002) também valorizam a articulação 

teórica-prática e a postura reflexiva no desenvolvimento metodológico nos 

processos formativos.  

Segundo Nuñez e Ramalho (2003), o século XXI apresenta novas 

exigências e desafios que impõem ao sistema educativo rupturas profundas no 
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agir profissional do professor e, consequentemente, exige novas necessidades 

formativas: 

 

 

[...] a formação de professores é um tipo de atividade permanente, 
sistematizada e planejada, fundamentada nas necessidades reais e 
na perspectiva da profissão, orientada à uma formação de 
competências, de atitudes, de qualidades da personalidade do(a) 
futuro(a), ou do(a) professor(a) em serviço, a fim de objetivar um 
programa formativo que leve em conta o nível dos professores, suas 
experiências, necessidades, tanto particulares como coletivas, que 
emanam da prática (NUÑEZ;RAMALHO,2003, p.4). 

 

 

Outro desafio a ser enfrentado na formação de professores é a 

superação do que Pozo e Crespo (2009) denominam de ensino tradicional. 

Para eles, neste tipo de modelo, a transmissão do conhecimento científico 

ocorre de modo unilateral, sendo o professor o provedor do conhecimento e o 

aluno o consumidor.  

Uma alternativa para encarar este desafio é a abordagem do ensino 

investigativo pelos professores, por meio dele é possível que o aluno torne-se o 

centro do processo de ensino-aprendizagem e desenvolva habilidades 

necessárias para o desenvolvimento do pensamento crítico na tomada de 

decisões (ZÔMPERO; LABURÚ, 2012).  

Dessa forma, ensino investigativo pode fomentar o desenvolvimento de 

habilidades cognitivas dos alunos, e também a cooperação entre eles, além de 

possibilitar que compreendam a natureza do trabalho científico (ZÔMPERO; 

LABURÚ, 2011).  Ainda nesta perspectiva, Gil Perez (1994) considera que a 

ideia central do ensino investigativo está na proposição de situações-problemas 

abertas e que interessem aos alunos, para que eles sintam-se motivados a 

participar ativamente na construção de conhecimentos. 

Os autores Campos e Nigro (1999) argumentam que algumas mudanças 

metodológicas são necessárias para que os alunos aprendam ciências 

investigando. Assim, é preciso que eles se deparem com os problemas e saiba 

enfrentá-los, fazendo análises, elaborando hipóteses e criando meios para 

testá-las. A partir desta postura investigativa há uma maior aproximação do 
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aluno com o conhecimento científico, pois ele passa a compreender o mundo 

de uma maneira não superficial.   

Na literatura vários autores têm como objeto de estudo o ensino por 

investigação, sendo perceptível que há diversas formas de se trabalhar a 

prática investigativa com os estudantes. As estratégias a serem adotadas para 

a abordagem do ensino investigativo também são amplamente disseminadas e 

discutidas nos estudos. 

Gil Pérez (1993) estabelece quatro estratégias a serem seguidas no ensino 

investigativo: i) propor situações-problemas, de modo a considerar os 

conhecimentos e a realidade do aluno; ii) propor um estudo qualitativo das 

situações-problemas, para que sejam formuladas as primeiras hipóteses; iii) 

tratar cientificamente o problema a ser estudado, por meio da elaboração de 

estratégias para validação ou refutação das hipóteses e análise dos resultados 

com base nelas; iv) Saber utilizar as informações obtidas, levantando novas 

hipóteses e fomentando a busca por novos conhecimentos. 

 

4.2 IMPLICAÇÕES DO USO DAS MÍDIAS SOBRE A SAÚDE E AS 

CONTRIBUIÇÕES DA ABORDAGEM CTS.  

 

A influência da tecnologia na sociedade moderna é incontestável e os 

indivíduos, desde muito cedo, estão inseridos em uma cultura tecnológica 

oriunda do desenvolvimento cientifico. Desde a infância, os indivíduos já são 

iniciados a sociedade digital, sendo essa exposição precoce um cenário 

preocupante que pode nos levar a refletir sobre como a sociedade vem 

evoluindo, assim como a forma pela qual lidamos com o uso das tecnologias.  

É inegável, também, os diversos benefícios das tecnologias para a 

sociedade moderna, como, por exemplo, a rapidez na transmissão das 

informações e suas aplicações nas diversas áreas do desenvolvimento social. 

Porém, para Garcia et al. (2OO7) a revolução tecnológica tem atingindo esferas 

que modulam e interferem nas relações humanas e no estilo de vida que as 

pessoas levam.  

Dentre as interferências, está o uso indiscriminado desses recursos em 

horários inadequados, causando uma diminuição na qualidade do sono, o que 
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afeta negativamente a saúde e o bem-estar da população. Um exemplo prático 

do nosso cotidiano é o fato das pessoas estarem dormindo cada vez mais tarde 

devido à exposição à luz ou em virtude do uso de aparelhos tecnológicos.  

Trocar o dia pela noite faz parte da rotina da sociedade que possui uma 

demanda de serviços 24 horas, como assistência médica e farmacêutica. 

Porém, devemos distinguir o que de fato é necessário, mas não menos 

prejudicial para nossa saúde, daquilo que é ocasionado por vícios e maus 

hábitos.  

Mesmo não havendo consenso entre os pesquisadores acerca das 

funções do sono, sabe-se que sua importância está centrada, principalmente, 

na restauração da energia gasta durante o período de vigília (LENT, 2003) e 

que a sua privação é seguida de inúmeros distúrbios que se manifestam a 

curto, médio e longo prazo. 

Diante disto, as discussões dessas relações são de extrema importância 

no ambiente escolar, pois ele também passa por transformações decorrentes 

dos avanços tecnológicos. Nele, nos deparamos com jovens que estão imersos 

na era tecnológica sem ao menos compreender os desdobramentos do uso 

inadequado das tecnologias.  

Dessa forma, a problemática do uso das tecnologias e seus impactos no 

ciclo-sono vigília torna-se um terreno fértil para se promover abordagem CTS 

no contexto escolar. Reflexões sobre os danos da má utilização para a saúde, 

nas relações interpessoais, no consumismo exacerbado, devem ser 

estimuladas na formação para cidadania. 

O ciclo sono-vigília é um ritmo circadiano, tendo um período de duração em 

torno de 24 horas que pode ser sincronizado a outros ritmos, como por 

exemplo, ao ciclo claro-escuro. Além dos ciclos naturais, o ciclo sono-vigília 

sincroniza-se com os ciclos sociais (TUFIK, 2008).  

Os horários de trabalho, estudo, e a relação entre o homem e as 

tecnologias são exemplos de ciclos sociais que interferem e sincronizam os 

hábitos de sono da sociedade moderna. Em se tratando das tecnologias, o seu 

uso excessivo pode gerar a privação de sono e, consequentemente, provocar 

um aumento na sonolência durante as atividades, sensação de fadiga, déficit 

de atenção e oscilações de humor, além de problemas comportamentais e 

emocionais (LOUZADA; MENNA-BARRETO, 2004).  
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Dessa forma, prejuízos da privação de sono para a saúde decorrentes do 

uso excessivo das tecnologias pode ser um ponto de partida para a abordagem 

de conceitos cronobiológicos nas escolas, atendendo a um dos objetivos 

propostos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio para área 

de Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias que é “entender o 

impacto das tecnologias associadas às Ciências Naturais, na sua vida pessoal, 

nos processos de produção, no desenvolvimento do conhecimento e na vida 

social” (BRASIL, 2002, p.13). 

 Nesta perspectiva, a abordagem CTS – ciência, tecnologia e sociedade 

– pode contribuir para o ensino da cronobiologia a partir da problemática do 

uso das tecnologias. Segundo Bazzo et. al (2003) o objetivo da educação CTS 

no âmbito educativo e de formação pública é a alfabetização e formação dos 

diversos segmentos sociais, considerando a nova imagem da ciência e da 

tecnologia que emerge de um determinado contexto social. 

 De modo similar, Pinheiro et al. (2009) defendem a importância da 

educação CTS na vida das pessoas, sendo ela um meio pelo qual pode haver 

avanços nas compreensões sobre o mundo e na tomada de decisões perante 

as situações do dia-dia. 

 Logo, é imprescindível que os estudantes possuam uma visão mais 

crítica acerca das tecnologias, devendo haver uma compreensão dos 

conhecimentos científicos e das aplicações tecnológicas desses 

conhecimentos (CUNHA, 2006). A autora argumenta que sem esses 

conhecimentos não há o exercício da cidadania e defende a incorporação deles 

nos currículos escolares para que haja uma maior aproximação entre o mundo 

da escola e o mundo da vida do aluno.  

 Essa aproximação para Ricardo (2007) é crucial, uma vez que os jovens 

constantemente interagem com novos hábitos de consumo oriundos da 

tecnologia atual. Apesar disto, a escola não tem preparado esses alunos para 

compreenderem a ciência e a tecnologia nas suas dimensões epistemológicas.  

Assim, os estudantes passam a ter uma visão deturpada da ciência e da 

tecnologia em que ambas são concebidas dentro de um espectro utilitário e 

benéfico.  

Contrariando esta visão simplista, Bazzo et al. (2003) compreendem a 

tecnologia em um sentido mais amplo, e a considera como uma coleção de 
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sistemas projetados para realizar determinada função, sendo ela um sistema e 

não apenas um mero artefato: 

 
 O desenvolvimento tecnológico não pode reduzir-se a uma mera 
aplicação prática dos conhecimentos científicos, tampouco a própria 
tecnologia, nem seus resultados, os artefatos, podem limitar-se ao 
âmbito dos objetos materiais. Tecnológico não é só o que transforma 
e constrói a realidade física, mas também aquilo que transforma e 
constrói a realidade social (BAZZO et. al, 2003, p. 44).  

 

 

Esse rompimento de pensamentos simplistas em torno da ciência e da 

tecnologia e suas implicações para a sociedade convergem com os objetivos 

da educação CTS. Um deles, em especial, é possibilitar a alfabetização 

científica e tecnológica dos indivíduos, para que haja uma tomada de decisões 

de maneira crítica e responsável (MACIEL, 2012).  

Nesse sentido, Santos e Mortimer (2002) defendem que a educação 

tecnológica, dentro do movimento CTS, deve ir além do fornecimento de 

conhecimentos limitados e explicações técnicas do funcionamento de 

determinados artefatos tecnológicos. Deve haver, portanto, uma ruptura na 

formação alienante que prepara os indivíduos para lidar com as tecnologias de 

maneira instrumental e utilitária. Apesar da importância desses conhecimentos, 

a mera instrumentalização para compreensão do funcionamento das 

tecnologias reforça o consumismo delas, indo contra os pressupostos da 

educação para cidadania nos moldes da sustentabilidade. 

Pinheiro et.al (2009) enfatizam que por trás das promessas atribuídas 

aos avanços tecnológicos podem estar escondidos lucros e interesses de 

classes dominantes que passam desapercebidos por aqueles que a 

consomem. Com isto, muitas vezes, esses interesses são sobrepostos aos 

daqueles que pertencem a classes menos favorecidas e têm suas 

necessidades suprimidas. 

Nesta perspectiva, Auler (2007) propõe uma superação do que é 

denominado de modelo linear de progresso. Neste modelo, o desenvolvimento 

científico gera desenvolvimento tecnológico, este gera o desenvolvimento 

econômico que determina o desenvolvimento social, atrelado ao bem-estar 

social. Dessa forma, a escola como um ambiente gerador do conhecimento, 
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deve estar atenta para desconstruir este modelo e conceber o desenvolvimento 

científico-tecnológico de forma crítica e reflexiva. 

Quando reportamos essas discussões para a sala de aula, 

possibilitamos uma reflexão sobre os impactos da tecnologia para a saúde 

humana. Alguns deles já são descritos e discutidos na literatura, e estudos 

recentes já relacionam o encurtamento da duração de sono dos indivíduos em 

decorrência do uso de dispositivos eletrônicos como computadores, tablets, 

televisão, smartphones e outros (HYSING et al.; CHANG et al., 2015). 

Para Mathias et.al (2006), o ciclo sono-vigília está intimamente 

relacionado com a saúde do contexto social. Sendo importante que os alunos 

relacionem o padrão de sono com o estilo de vida das pessoas, às demandas 

sociais (trabalho, estudo, lazer), aos valores e preconceitos frente aos hábitos 

de dormir.  

Os autores ressaltam também que sejam discutidas as conseqüências 

de hábitos inadequados de sono, no ensino fundamental e médio, 

proporcionando autoconhecimento para os estudantes sobre seus corpos e 

condutas. Com isto, eles poderão refletir sobre suas escolhas e as direcionarão 

de modo consciente e responsável. 

Diante disto, a relação entre sono e qualidade de vida merece destaque, 

para que os estudantes se sintam sensibilizados quanto à adoção de hábitos 

de sono saudáveis. Dentro dessa discussão, Müller e Guimarães (2007) 

destacam que o sono e a qualidade de vida são intimamente relacionados e 

 

[...] as conseqüências dos distúrbios do sono são fortemente 
relacionadas à qualidade de vida das pessoas que sofrem desse mal. 
O conceito de qualidade de vida proposto pela Organização Mundial 
de Saúde engloba domínios da saúde física, relações sociais, grau de 
independência, características ambientais, variáveis psicológicas e 
espirituais (MÜLLER e GUIMARÃES, 2007, p. 523). 

 

 

Considerando os efeitos negativos do uso das tecnologias para a saúde das 

crianças e dos adolescentes, a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) lançou, 

no ano de 2016, um manual intitulado “Saúde de Crianças e adolescentes na 

Era Digital”. Ele tem por objetivo alertar pais, educadores, médicos e o público-
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alvo (crianças e adolescentes) sobre os perigos do uso das tecnologias para o 

desenvolvimento físico e mental.  

Segundo este documento a influência no comportamento ocasionado pelas 

tecnologias, desde muito cedo, interferem em atividades de socialização na 

escola, no aumento da ansiedade, no sedentarismo, nos transtornos de sono e 

outros (SBP, 2016).   

Algumas orientações elencadas no manual da SBP corroboram com a 

importância dos estudos CTS, uma vez que se faz necessário um consumo 

consciente da tecnologia tanto por parte das crianças e adolescentes como da 

sociedade em geral.  

 Dentre as recomendações feitas pela SPB para mitigar os efeitos negativos 

da privação de sono estão: i) limitar o tempo de uso diário das tecnologias 

digitais, assim como adequá-lo às faixas etárias e etapas do desenvolvimento 

cerebral-mental-cognitivo-psicossocial das crianças e adolescentes; ii) coibir a 

exposição passiva em frente às telas digitais, para crianças com menos de 2 

anos, principalmente, durante as horas das refeições ou 1-2 h antes de dormir; 

iii) crianças e adolescentes não devem ficar isolados nos seus quartos ou 

ultrapassar suas horas saudáveis de sono às noites (em média 8 horas); iv) 

nas escolas é importante que os profissionais atentem para os sinais de riscos 

sociais ou digitais que seu aluno possa apresentar. 

 Além das recomendações direcionadas para a melhoria da qualidade do 

sono, o manual também faz alerta para outros problemas decorrentes do mau 

uso das tecnologias como o Cyberbullying e outras formas de violência que são 

disseminadas virtualmente.  

 Portanto, os elementos da educação CTS fornecem subsídios para as 

discussões sobre as relações entre sono, saúde e o uso racional das 

tecnologias midiáticas. É importante que crianças, adolescentes compreendam 

desde cedo os impactos positivos e negativos do uso das tecnologias 

midiáticas na sociedade, no meio ambiente e na saúde física e mental da 

população. 
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3. METODOLOGIA 

 

Considerando o caráter das ações e procedimentos utilizados na 

presente investigação, foram utilizados elementos da abordagem qualitativa. 

De acordo com Oliveira (2012), a “abordagem qualitativa” ou “pesquisa 

qualitativa”, consiste em uma reflexão e análise da realidade por meio do uso 

de métodos e técnicas para compreensão detalhada do objeto de estudo em 

seu contexto histórico e/ou segundo a sua estruturação. 

 Assim, um fator que reforçou a importância da abordagem qualitativa 

neste estudo foi a possibilidade de transformação e melhoria do cenário 

educacional e/ou social que ela possui, partindo de problemas que fazem parte 

da experiência cotidiana. Nesta perspectiva, buscou-se a elaboração de novos 

conhecimentos, para professores em formação, através da problematização 

dos impactos das tecnologias midiáticas no ciclo sono-vigília. 

Sabe-se que em uma pesquisa qualitativa, todos os fatos e fenômenos 

são significativos e importantes, e podem ser trabalhados através de diversas 

técnicas, como: entrevistas, observações, análise de conteúdo, análise do 

discurso, estudo de caso, estudos etnográficos, dentre outros (SADÍN-

ESTEBAN, 2010). 

 Nela, é comum que o pesquisador procure entender o fenômeno, 

segundo a perspectiva dos participantes e, a partir desse ponto situar sua 

interpretação dos fenômenos estudados, realizar comparações com outros 

estudos para que, através de sua narrativa detalhada, possa dar credibilidade 

para seus modelos interpretativos (GÜNTHER, 2008; MOREIRA; ROSA, 2008).  

Como instrumentos de coleta de dados, foram aplicados fichas e 

modelos de preenchimento individual, sendo eles quantificados por meio de 

uma análise não paramétrica. Além disso, também se utilizou questionários 

semiestruturados, contendo perguntas abertas e fechadas.  

Segundo Gil (2007), o questionário é uma técnica de investigação 

composta por um conjunto de questões que são aplicadas com sujeitos com o 

objetivo de buscar informações a respeito das crenças, sentimentos, valores, 

interesses, expectativas, etc. Ainda de acordo com o autor, para a elaboração 

de questionários deve existir um série de cuidados, tais como: buscar contatar 

a sua eficiência para atingir os objetivos, saber determinar a forma e o 
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conteúdo da questão, além da quantidade de ordenação, construção de 

alternativas, entre outros.  

De acordo com Marconi e Lakatos (2009) os questionários apresentam 

muitas vantagens, destacando-se entre elas: possibilitar a coleta de 

informações significativas de um grande número de indivíduos, permitir uma 

comparação precisa entre as respostas dos sujeitos, garantir o anonimato das 

respostas, etc. Complementando este pensamento, Chaer et.al (2011) afirma 

que, trata-se de instrumento viável em pesquisas no âmbito educacional, 

devido seu baixo custo financeiro e à liberdade de resposta. 

Após a aplicação, os questionários foram analisados utilizando-se de 

elementos da Análise de Conteúdo sistematizada por Bardin (2011). De acordo 

com a autora, a análise do conteúdo consiste em um conjunto de técnicas de 

análise das comunicações visando obter, por procedimentos sistemáticos e 

objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos 

ou não) que permitam a inferência de conhecimentos.  

Bardin (2011) organiza a análise de conteúdo em três etapas 

constituídas de: I) Pré-análise: é a fase de organização propriamente dita. 

Corresponde a um período de intuições, mas tem por objetivo tornar 

operacionais e sistematizar as ideias iniciais, de maneira a conduzir a um 

esquema preciso do desenvolvimento das operações sucessivas, num plano de 

análise; II) Exploração do material: consiste essencialmente em operações de 

codificação, decomposição ou enumeração, em função de regras previamente 

formuladas, agregando-os em categorias; e III) Tratamento dos resultados: a 

inferência e a interpretação, que consiste em tratar os resultados brutos de 

maneira a serem significativos (“falantes”) e válidos.  

Os dados obtidos foram inseridos e agrupados em tabelas no aplicativo 

Microsoft Excel 2010. Partindo disto, calculou-se os percentuais das maiores 

tendências verificadas nas categorias analisadas, fazendo uma análise 

estatística descritiva básica de todo o material coletado. Dessa forma, 

identificou-se as distribuições, determinando assim, as prováveis tendências 

das categorias encontradas.  
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3.1 OS SUJEITOS DA PESQUISA 

 

A pesquisa foi desenvolvida com bolsistas do Programa Institucional de 

Bolsa de Iniciação a Docência (PIBID), tendo como público alvo alunos do 

subprojeto do PIBID biologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN). O PIBID é gerenciado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES) e tem como o principal objetivo o incentivo 

à formação docente inicial.  

A escolha deste programa para a aplicação da oficina se deu, 

principalmente, pela necessidade de formar professores que viabilizem a 

abordagem dos ritmos biológicos em sala de aula, pois, segundo Louzada e 

Menna-Barreto (2004) está é uma lacuna a ser preenchida.   

O PIBID Biologia, no período da coleta de dados, apresentava 32 

bolsistas, 4 professores supervisores e 2 coordenadores exercendo atividades 

de iniciação à docência. As ações efetivadas pelo programa estavam sendo 

desenvolvidas em quatro escolas da rede pública da cidade do Natal: I) Escola 

Estadual Edgar Barbosa; II) Escola Municipal Maria Francinete Gonçalves 

Maia, III) Escola Estadual Berilo Wanderley, e, IV) Escola Municipal Celestino 

Pimentel.  

Ao todo houve uma frequência média de 30 participantes, incluindo 

bolsistas, coordenadores e supervisores, visto que nem todos se fizeram 

presentes nos dois dias da oficina. As atividades foram desenvolvidas no 

Laboratório de Ensino de Biologia (LABENBIO) que se localiza no Centro de 

Biociências da UFRN.  

Os encontros aconteceram nos dias 22 e 29 de maio de 2017, havendo 

entre eles um intervalo de uma semana. A duração média de cada encontro foi 

cerca de 4 horas, totalizando 8 horas ao todo. A data da oficina foi agendada 

previamente com a coordenação do subprojeto biologia que a incluiu dentro 

das atividades laborais dos bolsistas. 

 

3.2 ETAPAS DA PESQUISA  

 

Esta pesquisa ocorreu em 3 etapas (Quadro 3): I) Elaboração de um  

produto educacional voltado para formação de professores, partindo de revisão 
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na literatura sobre o ensino dos ritmos biológicos na educação básica e suas 

correlações com a saúde da população; II)  Aplicação da  oficina “Ligar ou 

desligar? Os impactos das tecnologias midiáticas no ciclo sono vigília” para 

licenciandos do PIBID biologia ; III) Avaliação das potencialidade e limitações 

do produto educacional.  

 

 

Quadro 3: Síntese das etapas da pesquisa 

 

ETAPAS 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

MÉTODOS 

 

Elaboração do 

produto 

educacional 

-Elaborar um produto 
educacional sobre o tema 
cronobiologia direcionado à 
formação de professores. 

 Levantamento bibliográfico; 

 Elaboração do cronograma das atividades 
da oficina nas reuniões de orientação; 

 Desenvolvimento das atividades com 
caráter lúdico, interdisciplinar, com base 
na resolução de problemas, a partir das 
atividades desenvolvidas na oficina. 
 

 

Aplicação da 

oficina 

-Identificar as concepções 
alternativas dos licenciandos 
sobre os conteúdos de 
cronobiologia. 
 
-Sensibilizar os licenciandos 
quanto à importância das 
medidas de higiene de sono na 
promoção da saúde e bem-
estar próprio e coletivo. 

 
 

 

 Aplicação de atividades durante os 2 
encontros: questionários de sondagem, 
montagem dos quartos, momento 
expositivo dialógico, uso de situação-
problema, montagem do quadro de 
ontogênese, elaboração de gráficos e 
gincana de higiene do sono. 

 

Avaliação da 

oficina 

- Avaliar as potencialidades e 
limitações da aplicação do 
produto educacional no 
ensino básico. 

 Elaboração, aplicação e análise do 
questionário avaliativo sobre as 
potencialidades e limitações das 
atividades efetivadas. 

Fonte própria.  
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5.3 – CONHECENDO A OFICINA 

 

A oficina intitulada “Ligar ou desligar? Os impactos das tecnologias 

midiáticas no ciclo sono-vigília” foi elaborada durante a disciplina “Seminários 

de Orientação I”, componente obrigatório da estrutura curricular do Programa 

de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática (PPGECNM-UFRN). 

Projetada dentro de uma proposta baseada na problematização, a oficina teve 

como objetivo promover a abordagem da ritmicidade biológica para alunos de 

iniciação à docência.  

As etapas foram programadas de modo a considerar as possibilidades e 

limitações da sua aplicação na rede pública de ensino, uma vez que é no 

ensino básico que atuam os licenciandos do PIBID biologia. Dessa forma, no 

decorrer dos dois encontros foram desenvolvidas atividades sintetizadas no 

Quadro 4. 

A sequência de atividades que foi desenvolvida na oficina norteou a 

elaboração de um Produto Educacional (apêndice 5) que corrobora com um 

dos objetivos específicos desta pesquisa. O produto compõe uma das 

exigências do Programa de Pós Graduação em Ensino de Ciências Naturais e 

Matemática (PPECNM) e deve ser construído pelos alunos do mestrado 

profissional como culminância das suas respectivas pesquisas. 

Estes produtos devem ser validados no processo de construção da 

pesquisa e, ao final, serem disponibilizados na do PPECNM para que 

professores da educação básica e o público de modo geral tenha acesso a 

estas produções. 

Neste estudo foi desenvolvida, como produto educacional, uma unidade 

didática sobre sono e saúde para professores da educação básica com 

aplicações no ensino médio. A sequência de ensino aqui proposta fornece 

subsídios teóricos e metodológicos para que os docentes contribuam para a 

elevação da qualidade de ensino nas instituições escolares. Dessa forma, é 

possível que as produções intelectuais produzidas na universidade se 
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materializem nas escolas da educação básica na forma de produtos 

educacionais. 

 

Quadro 4:  Síntese das atividades desenvolvidas na oficina. 

ATIVIDADES OBJETIVOS 

 

INSTRUMENTOS 

 

 

1 

Recepção dos 

participantes 

 Apresentar a oficina aos 
licenciandos; 

 Identificar os 
conhecimentos prévios 
dos participantes. 

 
 Questionário semi-estruturado 

(anexo 1). 
 

 

2 

“Meu quarto, 

meu sono!” 

 Verificar a frequência do 
uso das tecnologias 
midiáticas nos quartos e 
associá-la com o ciclo 
sono-vigília. 

 Quartos em folha A4 (apêndice 1); 
 Ficha de uso de mídias (apêndice 

2); 
 Diário de sono (anexo 3). 

 

3 

Conhecendo o 

ritmo. 

 
 Compreender o conceito 

de ritmo biológico. 
 

 Uso do Datashow para projeção 
de slides 

4 
“O Dilema da 

Matrícula”. 

 Conhecer os diferentes 
cronotipos e relacioná-los 
com os processos de 
ensino e de 
aprendizagem. 

 Apresentação de software da 
família Dias; 

 O dilema da matrícula impresso 
(apêndice 3). 

5 

Montagem do 

quadro de 

ontogênese. 

 Compreender as 
mudanças no padrão de 
sono em pessoas de 
diferentes faixas etárias. 

 
 Uso do quadro de ontogênese 

para preenchimento (anexo 2); 
 Questionário de sonolência (anexo 

4). 
 

6 
Sono em 

gráficos 

 Promover a 
interdisciplinaridade por 
meio da construção e 
interpretação de gráficos. 

 Construção de um gráfico a partir 
do diário de sono. 

7 

Gincana “O que 

fazer para 

dormir bem?”. 

 Decidir sobre medidas 
que favorecem uma 
melhor qualidade de 
sono. 

 Competição em grupo por meio de 
perguntas e respostas (anexo 5). 

 Fonte própria.  
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6. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

Os resultados aqui apresentados fazem referência às etapas e 

atividades desenvolvidas na oficina “Ligar ou desligar? os impactos das 

tecnologias midiáticas no ciclo sono-vigília” aplicada no PIBID Biologia nos dias 

22 e 29 de maio de 2017.  

Para uma melhor compreensão do leitor os resultados serão 

apresentados por atividade, ou seja, de acordo com a sequência de atividades 

ocorridas nos dois encontros. Os questionários e os demais instrumentos de 

coletas de dados passaram por uma análise qualitativa e os resultados dela 

serão apresentados neste capítulo.  

Além dos resultados da oficina, também será apresentada a avaliação 

que os participantes fizeram dela e consequentemente do produto educacional, 

considerando que este, por sua vez, foi elaborado de modo similar às 

atividades propostas na oficina. 

 

6.1 O PRIMEIRO DIA DE OFICINA:  

 

O primeiro dia de oficina teve uma duração média de 3h30min. Houve, 

de início, o atraso de alguns estudantes para a reunião. Eles, porém, já 

estavam cientes do horário da oficina. Inicialmente, o atraso comprometeu o 

andamento das atividades, pois havia uma sequência a ser seguida e à medida 

que os estudantes perdiam as orientações era necessário retomá-las. Mesmo 

com esta dificuldade inicial, não houve prejuízos em relação à duração das 

atividades planejadas. 

 

6.1.1. Atividade 1 - Recepção dos participantes e questionário de 

sondagem  

 

Os participantes foram solicitados a responder um questionário de 

sondagem (anexo 1) adaptado do Laboratório de Cronobiologia (LABCRONO) 

da UFRN. Em seguida, com o auxílio do projetor de imagens, foi feita uma 

apresentação da oficina, deixando claro para os bolsistas os objetivos 
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propostos e a importância da cronobiologia e sua relação com os documentos 

oficiais de ensino.  

Algumas imagens foram utilizadas para delinear (Figura 1) a 

apresentação inicial e aproximar a temática da oficina com o cotidiano dos 

participantes. Foram apresentadas imagens que ilustraram a relação entre 

sono e aprendizagem e o mau uso das tecnologias, em seguida os estudantes 

foram indagados acerca das percepções delas em suas vivências diárias.  

 

 

Figura 1: Imagens utilizadas para apresentação dos objetivos da oficina 

   

O questionário de sondagem adaptado do laboratório de cronobiologia 

da UFRN foi aplicado com 29 membros do PIBID biologia, incluindo bolsistas e 

supervisores. Nele havia 11 questões, sendo 10 de múltipla escolha e uma 

discursiva.  

As questões buscaram compreender, de modo geral, os conhecimentos 

prévios que os licenciandos possuíam sobre ritmos biológicos, assim como a 

origem deles. Segundo Pozo e Crespo (2006), esses conhecimentos, também 

denominados de concepções alternativas, são construídos a partir das 

interações do aluno com o mundo que o cerca e, por meio deles, os estudantes 

dão sentido àquilo que está ao seu redor. Ainda de acordo com os autores, as 

concepções alternativas podem ser adquiridas através de vias espontâneas 

(sensoriais), culturais ou escolares nas quais 
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os alunos adquirem uma forte bagagem de concepções alternativas 

firmemente enraizadas — nos sentidos, na língua e na cultura, nas 

tarefas escolares — que, apesar de um caráter diferente 

(espontâneo, social ou escolar) interagem e se misturam, dando lugar 

para a ciência intuitiva que é tão difícil de ser modificada nas salas de 

aula de ciências, mesmo através de estratégias deliberadamente 

projetadas para isso (POZO e CRESPO, p.103, 2006).  

 

 

De acordo com Pozo (1998), alguns instrumentos como o uso de 

questionários, entrevistas e situações-problemas podem contribuir para 

identificar as concepções alternativas dos alunos acerca de determinado 

assunto a ser abordado. Logo, durante a oficina foram utilizados questionários 

com perguntas abertas e fechadas, assim como o uso da situação-problema 

intitulada “O dilema da matricula”. 

Quando questionados sobre o conhecimento dos conceitos de 

“cronobiologia”, “ritmos biológicos” e “relógio biológico” maior parte deles 

afirmaram que já ouviram falar desses conceitos, como demonstra o Gráfico 1. 

 

 

Gráfico 1: Conhecimentos dos licenciados sobre termos de cronobiologia 

Fonte: fonte própria. 

  

Além disso, complementando o questionamento anterior, 69% dos 
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graduação (Gráfico 2). Esse resultado deve-se, talvez, ao fato de o público-alvo 

ser alunos da graduação do curso de ciências biológicas da UFRN, pois, o 

curso oferece disciplinas obrigatórias, como a de “Fisiologia Animal”, que 

integram conceitos de cronobiologia em suas ementas. 

A mesma universidade também oferta uma disciplina específica sobre 

cronobiologia para os cursos da área médica, biomédica e para o curso de 

ciências biológicas. A disciplina “fundamentos da cronobiologia” é ofertada 

semestralmente na UFRN, possui uma carga horária de 60 créditos e 

atualmente não é uma disciplina obrigatória na grade curricular do curso de 

ciências biológicas.  

 

 
Gráfico 2: Fontes pelas quais os licenciandos alegaram conhecer os ritmos biológicos 

Fonte: fonte própria. 

 
 

Os autores Marques e Araújo (2001) ressaltam a importância da inclusão da 

cronobiologia nos currículos acadêmicos, considerando os conceitos básicos 

de cronobiologia como uma forma de organização temporal dos fenômenos 

biológicos. Os autores também destacam universidades brasileiras, dentre elas 

a UFRN, que buscam suprir esta necessidade formativa nos cursos de nível 

superior:  
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No Brasil, a preocupação com uma formação adequada em 
cronobiologia existe há algum tempo. Tópicos de cronobiologia e do 
ciclo vigília-sono já fazem parte do conteúdo das disciplinas da área 
de fisiologia, tanto para a área biológica quanto para as áreas médica 
e biomédica, no Grupo Multidisciplinar de Desenvolvimento e Ritmos 
Biológicos, da Universidade de São Paulo, e no Laboratório de 
Cronobiologia, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Há, 
além disso, disciplinas complementares optativas de cronobiologia 
oferecidas aos alunos dos cursos de medicina e ciências biológicas 
nas duas universidades. (MARQUES e ARAUJO, 2001, p.3). 

 

 

Ao serem indagados a respeito do conceito de “ritmo biológico”, 62% dos 

bolsistas afirmaram compreendê-lo (gráfico 3). Posteriormente foi solicitado 

que eles registrassem por escrito e de maneira sucinta através do seguinte 

direcionamento: “Escreva brevemente o que entende por ritmo biológico”. 

 

 

 

Gráfico 3: Entendimento dos licenciandos sobre o conceito de “ritmo biológico” 

Fonte: fonte própria. 

 

 
As respostas discursivas dadas pelos 29 participantes passaram por 

uma análise e foram enquadradas em 4 categorias emergentes (quadro 5). 

Elas foram analisadas qualitativamente de acordo com processo de 

categorização proposto por Bardin (2011) na análise de conteúdo. 
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Quadro 3: Categorização das respostas dos estudantes em relação a compreensão 
do conceito de ritmo biológico 

 

Fonte : fonte própria 

 

 

 

Categorias 

 Quantidade 

de respostas 

 

Exemplos 

 

Associa a ocorrência 

dos ritmos a fatores 

fisiológicos 

 

 

 

 

 

 

8 

 

-“Corresponde a uma série de fatores capazes de 
regular as nossas atividades biológicas 
(Fisiologicamente falando: Ciclo sono/vigília; 
batimentos cardíacos; respiração; controle/ secreção 
hormonal) [Alun@9].” 
 
- “São ritmos do nosso organismo, programados para 
determinados eventos do ciclo sono vigília. Por 
exemplo existem glândulas que são estimuladas 
cotidianamente para produzir hormônios responsáveis 
pelo sono ou vontade de permanecer acordado 
(período de vigília).[Alun@ 19].” 

 

Associa ritmo biológico 

a um fenômeno 

endógeno e cíclico. 

 

              
 
 

8 

-“É uma característica endógena que ocorre de forma 
cíclica, como por exemplo, o ciclo sono vigília. [Alun@ 
11]”.  
 
-“É o padrão de um determinado funcionamento 
fisiológico em um determinado período de tempo 
[Alun@ 5]”.  

 

Associa a ocorrência 

dos ritmos a fatores 

externos. 

 

 
 
 

2 

-“Os processos pelos quais o corpo passa diariamente 
em respostas as suas necessidades e a estímulos 
externos [Alun@17]”. 
 
-“Ritmo biológico é o funcionamento de variáveis do 
nosso corpo (frequência cardíaca e respiratória, 
liberação e inibição de hormônios etc.) de acordo com 
estímulos – fatores externos [Alun@ 7]”. 

Respostas sem 

categorias 

 

 

6 

-“É aquele ritmo em que seu corpo / organismo está 
habituado a ter, em questão de horário, esforço físico 
etc [Alun@20]”. 
 
- “De uma maneira simples: são momentos diários 
onde cada ser vivo desenvolve suas atividades sem 
comprometer o descanso necessário inerente a cada 
espécie [Alun@ 16]”. 
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 Na primeira categoria as respostas demonstram que os alunos têm um 

conhecimento sobre conceitos de fisiologia e atribuem a ocorrência dos ritmos 

a eles. Alguns eventos fisiológicos como o “ciclo sono-vigília”, “regulação 

hormonal”, aparecem nas respostas dos estudantes como fatores 

determinantes para geração de um ritmo.  

De modo geral, as respostas ficaram restritas no âmbito da fisiologia, 

não havendo menção explícita de outros ritmos da natureza como os ciclos 

ambientais e/ou geofísicos. 

A segunda categoria revelou o conhecimento dos alunos sobre duas 

propriedades que caracterizam um ritmo: o seu caráter endógeno e cíclico. 

Algumas das respostas foram ao encontro com o conceito de ritmo biológico 

proposto na literatura. 

 Na terceira categoria de nome “Associa a ocorrência dos ritmos a 

fatores externos” os alunos (2) associaram o conceito de ritmo biológico com 

possíveis fatores externos que influenciam a geração de um ritmo nos 

organismos.  

Na quarta categoria, 6 respostas foram enquadradas na categoria 

“respostas sem categorias”. Elas fugiram do padrão de similaridade proposto 

no processo de categorização. Um participante respondeu que não entendia 

nada de ritmo e três deixaram o questionário em branco. 

Ao serem questionados sobre a presença da ritmicidade biológica nos 

livros didáticos e a abordagem desta temática em sala de aula, as maiorias dos 

estudantes não observaram a presença do tema nos livros didáticos das 

escolas (Gráfico 4).  

Somado a isso, 72% alegaram não trabalhar com os ritmos biológicos 

durante as suas aulas/intervenções nas escolas (Gráfico 5). Quando solicitados 

a preencherem como certo ou errado 16 afirmativas sobre o sono, grande parte 

dos estudantes conseguiu se sobressair e obteve um índice de acerto elevado.  

A exemplo de Guimarães e Azevedo (2009), as afirmativas foram 

divididas em 8 categorias (Quadro 6) para serem analisadas e discutidas de 

acordo com os percentuais de acerto. 
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Gráfico 4: Percepção dos licenciandos sobre ritmos biológicos nos livros didáticos 

Fonte: fonte própria 

 

 

Gráfico 5: Abordagem da ritimicidade biológica pelos licenciandos em sala de aula  

Fonte: fonte própria 
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Quadro 4: índice de acertos dos estudantes sobre as afirmativas do ciclo sono-vigília 

 
Afirmativas 

Expectativa de 
resposta 

(%) 
Acertos 

Categoria 1- Consequências da privação de sono   

1- Dormir pouco diminui a nossa capacidade de manter 
a concentração. 

Verdadeiro 73% 

2- Dormir pouco nos torna mais irritadiços e agressivos. Verdadeiro 79% 

3- Ficar sem dormir por muitos dias nos faz adoecer. Verdadeiro 93% 

4- Podemos guardar mais informações quando 
passamos a noite estudando. 

Falso 90% 

Categoria 2- Fisiologia do sono.   

5- "Desligamos" o nosso cérebro quando dormimos. Falso 72% 

Categoria 3- Diferenças individuais quanto à 
necessidade diária de sono e a preferência pelos 
horários de dormir 

  

6- Somos mais produtivos quando acordamos cedo. Falso 48% 

7- Todos os adultos devem dormir cerca de 8 horas por 
noite. 

Falso 
 

38% 
 

Categoria 4 - Importância dos horários de sono   

8- Temos a capacidade de dormir a qualquer horário do 
dia e da noite 

Falso 59% 

9- Dormir e acordar em horários diferentes a cada dia 
nos torna sonolentos 

Verdadeiro 70% 

Categoria 5 - Importância do cochilo   

10- Dormir quinze minutos depois do almoço, nos deixa 
mais alertas durante a tarde. 

Verdadeiro 69% 

Categoria 6- Substâncias e atividades que 
influenciam o sono 

  

11- Tomar um copo de leite com chocolate antes de 
dormir ajuda a pegar no sono. 

Falso 73% 

12- Comer muito antes de dormir nos faz acordar por 
muitas vezes durante a noite. 

Verdadeiro 55% 

13- Atividade física intensa antes de dormir nos faz 
adormecer mais facilmente. 

Falso 45% 

Categoria 7- Duração do sono   

14- Crianças dormem mais que adolescentes Verdadeiro 59% 

Categoria 8- Influência da luz sobre os horários de 
sono 

  

15- Se expor a luz no período noturno prejudica na 
qualidade do sono. 

Verdadeiro 83% 

16- O uso de dispositivos eletrônicos próximo aos 
horários de dormir interfere negativamente na 
qualidade do sono. 

Verdadeiro 79% 

Fonte própria. 
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Os resultados apontaram para um maior índice de acertos nas 

afirmativas que compõe a categoria “Consequências da privação de sono”. 

Resultados semelhantes foram encontrados por Souza, Sousa e Azevedo 

(2011) em trabalhos direcionados a professores da educação básica. De modo 

similar, a porcentagem de acertos nesta categoria também foi alta em alunos 

da educação básica (GUIMARAES; AZEVEDO, 2009). De modo geral, as 

afirmativas que tiveram o maior número de acertos foram aquelas com 

situações vivenciadas e percebidas pelo público-alvo no dia-dia. 

Na categoria “Fisiologia do sono” também houve um bom índice de 

acertos sobre a atividade cerebral durante o sono. Este fato pode estar 

relacionado com o nível de instrução do público-alvo, considerando que alguns 

dos participantes provavelmente cursaram a disciplina de fisiologia durante a 

graduação.   

Além disso, deve-se considerar a expansão dos estudos da neurociência 

na mídia, em programas de televisão, documentários disponíveis na internet e 

até mesmo da modernização da medicina como o uso do eletroencefalograma 

em exames de rotina.  

 Na categoria 3 houve um baixo índice de acerto com relação as 

diferenças individuais em relação a necessidade de sono e preferência por 

horários de dormir. Esses resultados corroboram com outros estudos 

direcionados a estudantes da educação básica (GUIMARÃES; AZEVEDO, 

2009; NASCIMENTO, 2014). Os participantes seguiram a tendência esperada 

e desconsideraram as características individuais que cada pessoa possui com 

relação aos horários de dormir e acordar.  

A concepção alternativa de que todos os adultos devem dormir 8 horas 

por noite predominou. A maioria dos participantes desconsiderou a existência 

de diferenças individuais assim como a variação na quantidade de horas de 

sono entre os indivíduos. A quantidade ideal de sono é variável e Weeb (1979) 

classifica os indivíduos em 3 grupos: pequenos, médios e grandes dormidores. 

Os pequenos dormidores necessitam de 5 a 6 horas de sono noturna, os 

médios dormidores precisam de 7 a 8 horas de sono e, por fim, os grandes 

dormidores necessitam de 9h a 10h de sono.  

Já em uma classificação mais recente, Tufik (2008) classifica os 

indivíduos em apenas 2 grupos: pequenos e grandes dormidores. Os pequenos 
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dormidores necessitam de no máximo 6h30 horas de sono enquanto os 

grandes dormidores necessitam de no mínimo 8h30 de sono. O autor ainda 

considera que os dois tipos podem combinar-se de diversas maneiras com o 

caráter de matutinidade e vespertinidade: havendo pequenos dormidores 

matutinos, pequenos dormidores e etc. 

Os estudantes também tiveram um baixo índice de acertos na afirmativa 

“somos mais produtivos quando acordamos cedo”, mais uma vez este 

resultado reforça uma concepção errônea de que todos os indivíduos 

necessitam acordar cedo para executarem suas atividades diárias 

satisfatoriamente. 

 No entanto, os estudos da cronobiologia classificam os indivíduos e 

suas preferências pelos horários de sono e vigília em 3 grupos (cronotipos) 

básicos: matutinos, vespertinos e intermediários. Os matutinos são aqueles 

indivíduos que têm preferência por dormir cedo e acordar cedo, dessa forma 

eles possuem um melhor desempenho nas suas atividades físicas e mentais no 

período da manhã. 

 Já os indivíduos considerados vespertinos dormem mais tarde e tendem 

a acordar mais tarde, logo, estão mais predispostos a realizarem suas 

atividades no período da tarde e início da noite. Há ainda os indivíduos 

indiferentes que são mais flexíveis com relação a esses horários e se adaptam 

a eles de acordo com suas rotinas. (HORN ;OSTERBEG ,1976; SCHNEIDER, 

2009; TUFIK, 2008; DUARTE e SILVA , 2012; CRUZ et.al, 2017) 

Apesar da generalização presente na afirmativa, ela pode ser restringida 

a um grupo específico de indivíduos: os matutinos, portanto, a respostas dos 

participantes apontaram para o desconhecimento das diferenças individuais em 

relação aos horários de dormir e acordar.  

Na quarta categoria os participantes tiveram um razoável número de 

acerto, demonstrando que possuem conhecimento sobre a importância dos 

horários de dormir e acordar.  

Esses resultados corroboram com aqueles encontrados por Souza 

(2010) em um grupo de professores que, apesar de reconhecerem a 

importância dos horários de sono, possuíam maus hábitos que contradiziam 

este conhecimento. Houve um bom índice de acerto na categoria importância 
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do cochilo, este resultado indica que os participantes conhecem os benefícios 

do cochilo ou cesta de 15 minutos após o almoço. 

Porém, ao preencherem o diário de sono, nenhum dos participantes 

afirma cochilar 15 minutos, sendo a menor duração relatada de 18 minutos. 

Com base nisto, percebe-se que mesmo tendo o conhecimento sobre a 

importância do cochilo, muitos deles apresentaram cochilos irregulares com 

duração média de 1 hora em diversos horários do dia. 

Com relação às substâncias e atividades que influenciam o sono, mais 

da metade considerou a prática de atividade física noturna como indutora do 

sono. Esta escolha pode ter sido influenciada pela sensação de relaxamento e 

prazer após a prática de atividades físicas. Esta sensação, de acordo com 

alguns estudos, resulta da liberação de neurotransmissores como a serotonina 

e endorfina durante e após a prática de exercícios físicos (ANTUNES 

et.al,2006). Porém, no período noturno essas atividades devem ser evitadas 

para que não haja atrasos nos horários de dormir (SOUZA; SOUSA; 

AZEVEDO, 2011). 

Na categoria “influência da luz sobre os horários de sono” os 

participantes tiveram um bom índice de acerto sobre os efeitos da luz no ciclo 

sono-vigília. Eles reconheceram que a exposição à luz a noite e o uso de 

mídias próximo aos horários de dormir são prejudiciais para a qualidade do 

sono. Esse resultado pode estar associado à vivência do cotidiano e aos 

efeitos, em curto prazo, da exposição à luminosidade como irritabilidade, 

dificuldade para se concentrar.   

Apesar disto, os licenciandos revelaram, no decorrer da oficina, hábitos 

inadequados em relação ao uso de mídias e à exposição à luz em horários 

próximos de dormir. Um deles foi o uso de recursos tecnológicos midiáticos 

após as 21h.  
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6.1.2 Atividade “Meu quarto, meu sono”. 

 

Foram entregues para os alunos duas ilustrações em uma folha de papel 

oficio A4 que simulavam um modelo de quarto e de alguns possíveis objetos 

(apêndice 1) a serem utilizados. Posteriormente, eles foram orientados a 

preencherem os quartos com os objetos que eles utilizam após as 21h (Figura 

2). A dinâmica da atividade consistiu em recortar e colar os objetos dentro do 

modelo do quarto (Figura 3).  

 

Figura 2: Representação lúdica do quarto e dos objetos a serem inseridos nele 

 

Figura 3: Participantes da oficina realizando a montagem dos quartos 
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Paralelo à montagem dos quartos, eles também receberam uma ficha de 

uso de mídia (apêndice 2) e registraram individualmente a frequência média 

dos horários em que fazem uso dos recursos tecnológicos midiáticos na 

semana e nos finais de semana.  Após a montagem dos quartos, houve um 

momento para que os participantes os socializem com os demais colegas.  

Nesta atividade, os licenciandos elegeram, dentro de cada grupo, um 

quarto ideal para ser ter um sono de boa qualidade e um quarto não 

recomendado para este propósito.  

Dentre os argumentos mais utilizados para a eleição de um quarto ideal 

foi à ausência de recursos tecnológicos midiáticos nele. Já os quartos 

considerados não indicados pelos grupos foram aqueles que continham uma 

grande quantidade de recursos tecnológicos.  

A maioria dos participantes, ao preencherem os quartos, afirmaram 

utilizar entre dois e três recursos tecnológicos (Gráfico 6) após às 21h, havendo 

pouca incidência de quartos com a ausência de recursos nesse horário. 

 

Gráfico 6: Número de recursos tecnológicos usado pelos licenciandos após as 21h  

Fonte: fonte própria. 
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Para mediar a discussão, os participantes foram indagados sobre a 

existência de um quarto ideal para se dormir bem. Apesar de a montagem ter 

sido feita individualmente, a discussão ocorreu em grupos de, em média, 5 

componentes. 

Eles foram solicitados a eleger, em cada grupo, o quarto mais indicado 

para se ter um sono de qualidade e o quarto não indicado para dormir bem. 

Além disso, foi questionado qual seria o recurso que mais seria usado nos 

quartos e o motivo disto.  

A respeito dos recursos mais usados pelos participantes nos quartos 

(Gráfico 7), houve uma predominância do celular, seguido do computador e do 

aparelho de televisão. Durante as discussões os estudantes afirmaram que o 

celular é um dispositivo multifuncional em relação aos outros recursos 

tecnológicos midiáticos.   

 

Gráfico 7: Frequências dos recursos tecnológicos mais utilizados pelos licenciandos 
em seus quartos 

Fonte: fonte própria 
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A preferência dos licenciandos pelo celular assemelha-se aos resultados 

encontrados por Gamble et. al ( 2014) em uma pesquisa realizada com 1.184 

adolescentes com idade entre 11 e 17 anos. 

 Foi constatado que mais de 70% dos adolescentes relataram usar dois 

ou mais dispositivos eletrônicos à noite, havendo um predomínio do celular em 

48% dos casos. A utilização destes dispositivos (computadores, telefones 

celulares e televisores) em doses mais altas foi associada a atrasos nos 

horários de vigília/sono dos participantes. 

Esses dados corroboram com uma pesquisa realizada pela Nielsen 

IBOPE, empresa responsável por mensurar o comportamento dos usuários da 

internet no Brasil e no mundo. No ano de 2015, a pesquisa revelou que 48% 

dos brasileiros fazem uso de smartphones antes de deitar, havendo um maior 

uso deste dispositivo por parte dos adolescentes.  

Em outro estudo realizado com 1.508 americanos foi constatado que 

nove a cada 10 indivíduos relataram fazer uso de dispositivos eletrônicos em 

uma hora antes de dormir. Os participantes da pesquisa responderam a um 

questionário semiestruturado com perguntas sobre seus hábitos de sono e a 

presença e uso de tecnologia nos horários próximos ao de dormir. Houve a 

predominância do uso de celulares nos participantes com menos de 30 anos, 

principalmente entre adolescente, e dificuldades para adormecer com o uso de 

dispositivos tecnológicos interativos como o celular (GRADISAR et. al, 2013).   

Esses hábitos convergem para uma realidade preocupante: a diminuição 

da qualidade do sono diante destas práticas. A luz emitida por esses 

dispositivos, também conhecida como luz azul, acarreta alterações no ciclo 

sono-vigília e pode estar associada a transtornos do sono e depressão, devido 

à exposição intensa (mais de seis horas diárias) às ondas de luz azul.  

A literatura médica, com o objetivo de mitigar os riscos para saúde, 

recomenda evitar a luz de onda azul das telas duas ou três horas antes de 

dormir (HARVARD MEDICAL SCHOOL, 2015). 

No âmbito da saúde o uso excessivo das mídias acarreta consequências 

fisiológicas como o aumento da alerta e excitação que interfere na secreção 

hormonal, como por exemplo, a produção da melatonina. Este hormônio, 
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secretado pela glândula pineal, está envolvido na regulação hormonal do ciclo 

sono-vigília, desempenhando o papel de indutor do sono.  

A síntese de melatonina é maior no período noturno, havendo uma 

diminuição na liberação deste hormônio na presença de luz (TUFIK,2008). 

Dessa forma, as luzes emitidas pelos recursos tecnológicos alteram a produção 

da melatonina no período noturno atrasando os horários de dormir.  Além disto, 

há um comprometimento na consolidação da memória, sensação de fadiga e 

dificuldade de concentração. Com relação ao sono, esses dispositivos, quando 

usados em excesso, alteram a latência do sono, reduzem a sua qualidade, 

aumentando o despertar noturno e diminuindo a duração do sono à noite 

(DWORAK; WIATER, 2013). 

 

Gráfico 8: Frequência (%) média da utilização dos recursos pelos participantes na 
semana e nos finais de semana 

Fonte: fonte própria 
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Observou-se, com o preenchimento da ficha de uso de mídias, que 

houve uma maior utilização dos recursos durante os finais de semana do que 

durante a semana (Gráfico 8). Este resultado pode ser relacionado aos ciclos 

sociais dos participantes, segundo Menna-Barreto e Wey (2007) existem 

diversos estímulos sociais (horários de trabalho, refeições, lazer e etc) que 

influenciam os horários de dormir e acordar e atuam como agentes 

sincronizadores que antecipam ou atrasam o ciclo sono-vigília. 

Além das relações interpessoais, a utilização de recursos tecnológicos 

midiáticos também pode ser considerada como ciclo social, uma vez que este 

hábito atua na sincronização ciclo sono-vigília e interfere diretamente nos 

horários de dormir e acordar das pessoas.  

Para Del Ciampo (2012), o mundo tecnológico causou transformações na 

vida contemporânea, principalmente, com o crescimento do acesso à internet. 

As navegações em rede têm se estendido por longos períodos durante o dia, 

havendo situações em que usuários passam a noite acordados em detrimento 

de horas regulares de sono, sendo este hábito mais comum em adolescentes. 

Logo, é perceptível que os participantes no final de semana usaram as 

mídias até mais tarde devido à ausência de obrigações sociais e, como 

consequência, acordaram mais tarde no dia seguinte.  

No período da semana o uso das mídias tendeu a ser iniciado mais cedo, 

por volta das 5 horas, havendo um aumento gradativo nas horas seguintes e 

um maior pico de uso no horário do almoço.  

Já no final de semana, devido à ausência de obrigações sociais, as mídias 

começaram a ser usadas mais tarde, por volta das 7 horas, com um maior pico 

de uso entre 9 horas e 12 horas.  Além disso, observou-se um pico de uso por 

volta das 23 horas, seguido de um decréscimo nas horas que se seguiram.  

Os horários de uso no final da semana superaram os da semana, exceto 

por um decréscimo por volta das 22 horas. Neste caso, os participantes da 

pesquisa eram universitários com horários de aula e obrigações semanais 

fixas, não havendo as mesmas necessidades aos finais de semana.  

Portanto, os resultados obtidos eram previsíveis considerando que, 

normalmente, nos finais de semana os estudantes estão isentos de cumprirem 

horários de estudo e trabalhos e tendem a usar as mídias até mais tarde.  
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Quanto ao tempo de duração dos recursos tecnológicos utilizados na 

semana e nos finais de semana, houve uma predominância no uso de celulares 

durante a semana, com o uso médio de 15 horas, enquanto que nos finais de 

semana os recursos mais usados foram o computador e a televisão, 

respectivamente (Gráfico 9). 

 

      

Gráfico 9: Tempo de duração (h) de uso das mídias pelos licenciandos  

Fonte: fonte própria 
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bolsistas tiveram suas respostas representadas por duas categorias (Quadro 
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Já na segunda categoria eles recorreram a exemplos pessoais para 

tentar justificar a possível diferença nos horários de dormir e acordar na 

semana e nos finais de semana. Dois licenciandos não responderam a 

questão.  

Essas respostas foram solicitadas por escrito e muitos deles, no momento 

da discussão, apenas expuseram suas respectivas opiniões oralmente e não 

por meio do registro escrito.  

 

Quadro 5: Categorização das respostas dos estudantes com relação aos horários de 
dormir na semana e nos finais de semana 

. 

Fonte: fonte própria 
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 “Nos finais de semana se dorme mais, associo 
isso ao fato de não ter compromisso no dia 
seguinte e não colocar despertador e por este 
motivo acordar bem mais tarde. Alun@ 15]” 

 “A diferença consiste no horário de dormir e 
acordar, nos fins de semana e eles são 
prolongados, pois, na maioria dos fins de 
semana não há motivação para acordar mais 
cedo.[Alun@ 17]”.  

 

 

 

 

 

 

 

Responde citando 

exemplos 

particulares 

 

 

 

 

3 

 “Na semana estudo pela noite, então chego 
em casa as 23h. Por isso deito tarde e acabo 
ficando algum tempo nas redes sociais 
respondendo a mensagens que se acumulam 
no período que estou em aula. No fim de 
semana também vou dormir tarde porque já é 
costume acordar mais tarde, esse final de 
semana foi exceção porque tive que tirar fotos 
da formatura e acabei ficando acordada. [ 
Alun@2]” 

 “Essa semana foi exceção. Dormi menos no 
fim de semana, resolvendo problemas da 
comissão de formatura. E na semana dormi 
mais porque acabou meu estágio, a docência 
huahuaahua. Mas esta semana deve inverter a 
situação. [Alun@ 12].” 
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6.1.3.  Atividade “Conhecendo o ritmo”  

 

Através das questões “Por que dormimos e acordamos todos os dias?” e 

“Pra que dormirmos?” “Todos os ritmos são iguais?” alguns conceitos básicos 

de cronobiologia foram discutidos. Com esses questionamentos e de acordo 

com as respostas dos estudantes houve um direcionamento para conceituação 

do que é um ritmo biológico e suas características.  

Já que o foco da oficina foi o ciclo sono vigília, este ritmo, assim como 

ciclo claro/escuro, teve uma maior ênfase nesta etapa. Com o auxílio da 

projeção de imagens alguns vídeos sobre o ciclo claro escuro foram 

apresentados, assim como a sua sincronização com o ciclo sono-vigília.  

Além dos ritmos cicardianos, também foram apresentados aos 

estudantes os ciclos ultradianos e infradianos, deixando claro para eles que a 

ritmicidade biológica também está presente em todos os seres vivos, desde os 

mais simples até os mais complexos.  

Ao final deste momento introdutório de apresentação do conceito de 

ritmo, suas características e ocorrências na natureza houve um direcionamento 

desta discussão para a espécie humana.  

 

6.1.4.  Atividade “O Dilema da matricula!”  

 

Para esta atividade o ciclo sono-vigília nos seres humanos foi 

apresentado no contexto de uma família heterogênea com o intuito de 

aproximar os participantes de situações do dia-dia.  

A família Dias faz parte de um projeto maior denominado “O tempo na 

vida” idealizado pelo Grupo Multidisciplinar de Desenvolvimento e Ritmos 

Biológicos da Universidade de São Paulo (USP) em parceria com outras 

universidades do Brasil. Dentro do projeto que tem como foco a difusão da 

cronobiologia na educação básica foi desenvolvido um software educacional da 

Família Dias. Nele é possível que professores e alunos conheçam e 

acompanhem a rotina dos componentes de uma família (Figura 4), partindo de 

conceitos básicos de cronobiologia.  
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Após a apresentação dos membros da família Dias aos participantes, 

eles receberam uma situação hipotética intitulada de “O dilema da matrícula” 

(apêndice 3). Esta situação buscou representar o cotidiano de muitas famílias e 

a dúvida sobre qual melhor horário para matricular crianças e adolescentes em 

idade escolar. 

 

 

Figura 4: Ilustração dos membros da Família Dias 

 

Depois de lerem e interpretarem a situação, eles responderam por 

escrito como resolveriam a problemática proposta. Logo em seguida houve 

uma socialização das respostas do grupo com possíveis soluções para o 

dilema da matrícula.  

Alguns questionamentos como “Quem tem mais dificuldade para acordar 

de manhã para estudar, o adolescente ou a criança? Por qual motivo?” 

balizaram este momento de discussão, sendo possível a abordagem de 

conceitos de matutino, vespertino e indiferente. 

  As respostas dos licenciandos para situação hipotética respostas dadas 

pelos participantes foram enquadradas em quatro categorias (Quadro 8).  
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Quadro 6: Categorização das respostas dos alunos com relação ao “Dilema da 
Matrícula” 

Fonte : fonte própria 

 

Categorias Quantidade de 

respostas 

Exemplos De Respostas 

 

Inverte os turnos 

considerando a 

condição de 

criança e 

adolescente.  

 

.  

11 

 “Considerando os ocorridos 
anteriormente, eu recomendaria Joana 
a inverter os horários, Raul pela manhã 
e Pedro pela tarde, tendo em vista que 
as crianças são mais ativas, em sua 
maioria de manhã, e os adolescentes 
mais dificuldades para acordar [Al 
un@1].” 

 

 

Inverte os turnos 

considerando o 

rendimento escolar 

 

5 

 No primeiro momento inverteria os 
turnos. Dessa maneira seria observado 
se o turno comprometeria o 
aprendizado.[Alun@15]” 

 

 

Inverte os turnos  

considerando o 

cronotipo e o 

rendimento escolar 

 

4 

 “Matricularia Raul (5 anos) no turno da 
manhã e Pedro (15 anos) no turno 
vespertino. Com isso, o rendimento 
escolar de ambos tenderia a melhorar, 
visto que os adolescentes tendem a 
serem mais vespertinos, o que iria 
atrapalhar o horário de acordar e as 
horas que passa na escola. Por outro 
lado as crianças são mais 
matutinas.[Alun@13].” 

 

 

 

 

 

Matrícula de ambos 

no mesmo turno. 

 

8 

 “Eu optaria matricular os meninos no 
turno matutino, pois pela manhã 
considero que haja um melhor 
rendimento devido a fatores como o 
ambiente mais iluminado, maior 
disposição, o horário transcorre mais 
rápido. Entretanto, Joana precisa 
conversar com os garotos sobre os 
hábitos de ter uma boa noite de sono. 
[Alun@16]”. 
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Na primeira categoria os licenciandos optaram por matricular a criança e o 

adolescente nos turnos matutino e vespertino, respectivamente. A condição de 

criança e adolescente foi o fator que norteou essa escolha, pois os 

participantes consideraram que a criança é mais proativa no período matutino e 

o adolescente no período da tarde. 

Na segunda categoria eles optaram por matricular o adolescente à tarde e a 

criança pela manhã, tendo como justificativa os seus respectivos rendimentos 

escolares. Na terceira categoria houve a inversão de turno e tendo como 

justificativa o rendimento escolar e os cronótipos da criança e do adolescente. 

Na quarta categoria os licenciandos escolheram matricular tanto a criança 

quanto o adolescente em um mesmo turno.  

Durante a socialização muito dos participantes alegaram que por uma 

questão de praticidade e economia de tempo, esta seria uma melhor opção. Ao 

invés de se descolar até a escola duas vezes ao dia os pais economizam 

tempo ao realizarem uma só viagem.  

Portanto, nesta categoria os fatores sociais e econômicos foram pautados 

como prioridade, mesmo diante dos prejuízos que os turnos inadequados 

podem acarretar para aprendizagem das crianças e dos adolescentes de 

acordo com seus cronótipos.  

6.1.5. Atividade “Montagem do quadro de ontogênese” 

 

Ainda no contexto da Família Dias, que possui membros com idades 

variadas, buscou-se discutir o padrão de sono de acordo com as faixas etárias. 

Para isto, ocorreu a montagem do quadro de ontogênese (anexo 2) que 

simbolizava os horários de sono e vigília  dos integrantes da Família Dias em 

um período de 24 horas.  

A turma foi dividida em 5 grupos e cada um deles recebeu uma fita de 

cartolina demarcada com o período de 24h (Figura 5). As fitas representaram 

os 5 personagem da família Dias (bebê, criança, adolescente, adulto e idoso) e 

a orientação dada foi  para que os participantes marcassem na cartolina os 

horários que os seus respectivos personagens dormiam. 
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 Após o preenchimento os grupos explicaram (Figura 6) para os demais 

os motivos que levaram a preencher o quadro daquela forma, seguido de um 

debate e comparação com a expectativa de resposta para o quadro. 

Durante a atividade foi possível observar o conhecimento prévio que os 

licenciandos possuíam acerca dos horários de sono em pessoas de diferentes 

faixas etárias. As justificativas dadas no ato do preenchimento, notoriamente, 

foram pautadas nas experiências pessoais e no convívio com pessoas que 

representavam as idades sugeridas na atividade.  

 

 

Figura 5: Construção do quaro de ontogênese com fitas de cartolina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 6: Momento de socialização do quadro de ontogênese 

 



63 

 

    

Ao final dessa atividade, o ministrante orientou os participantes a 

preencherem o diário de sono (anexo 3) e questionário de sonolência Epworth 

(anexo 4).  Essas atividades foram feitas em casa e os licenciandos as 

trouxeram no segundo encontro para serem discutidas.  

Diferente do questionário de sonolência, a orientação dada para o 

preenchimento do diário de sono foi que os licenciandos realizassem o registro 

durante uma semana ininterrupta. Houve um momento para que eles 

sanassem as possíveis dúvidas com relação às atividades e, posteriormente, o 

primeiro dia de oficina foi encerrado com uma revisão dos conceitos vistos no 

primeiro dia. 

 

6.2 O SEGUNDO DIA DE OFICINA  

 

  O segundo dia foi iniciado pontualmente às 14h, sendo feita uma 

retomada do que havia sido visto no encontro anterior. Conforme o 

programado, o preenchimento do diário de sono foi fundamental para o 

desenvolvimento das atividades propostas para o segundo dia de oficina. 

Alguns dos licenciandos não o preencheram ou preencheram de maneira 

incompleta com o argumento de que haviam esquecido.  Outra situação foi à 

falta de dois dos participantes que não compareceram ao primeiro dia da 

oficina.  

 

6.2.1 Atividade “Sono em gráficos” 

 

 Inicialmente foi feita uma retomada com os resultados do questionário 

de Epworth que foram preenchidos no primeiro dia de oficina.  Posteriormente, 

com os diários de sono preenchidos no intervalo de uma semana os alunos 

foram orientados a criarem individualmente um gráfico (Figura 7) que 

representasse a duração de sono no decorrer da semana e final de semana.  

A construção do gráfico foi seguida de um momento de discussão em 

grupo sobre a quantidade de horas dormidas pelos participantes. Para 

fundamentar a discussão o ministrante da oficina trouxe para o segundo dia os 
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resultados, em forma de gráficos, dos dados da ficha de uso de mídias 

preenchidas durante o primeiro encontro.   

 

 

Figura 7: Exemplo de um gráfico de sono elaborado por um dos licenciandos 

 

 

À medida que as discussões ocorram, alguns recortes de trabalhos 

científicos que relacionavam os malefícios do uso das tecnologias para a saúde 

e a qualidade do sono foram sendo apresentados e debatidos coletivamente.  

O questionário de sonolência de Epworth avaliou os hábitos de sono dos 

licenciandos do PIBID (Gráfico 10) através de situações propostas que geram 

uma escala de sonolência. 

Neste questionário são propostas 8 situações corriqueiras,  nas quais os 

licenciandos atribuíram notas de 0 a 3 a cada uma delas. A nota 0 foi utilizada 

quando participante não cochilaria nunca diante da situação, a nota 1 

sinalizava uma pequena chance de cochilar, a nota 2 sinalizava uma moderada 
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chance de cochilar e a nota 3 sinalizava uma grande chance de cochilar.  Caso 

a soma das pontuações relativas às situações fosse maior do que 10, o 

indivíduo possuía ou não sonolência diurna excessiva.  

 Os resultados apontaram que 41% dos licenciandos (Gráfico 10) 

apresentaram sonolência diurna excessiva. Esses dados podem estar 

correlacionados com a demanda de atividades acadêmicas, considerando que 

eles se encontravam no final do semestre, sobrecarregados pelos exames 

finais.  

 

Gráfico 10: Sonolência dos licenciandos de acordo com o questionário de Epworth 

Fonte: fonte própria 

 

Além disso, esses dados podem ter correlação com os hábitos de sono 

dos licenciandos perante o uso dos recursos tecnológicos midiáticos. De 

acordo com o que foi discutido, muitos deles fizeram uso dos telefones 

celulares em média 14 horas diárias durante a semana.  Neste caso, eles 

fazem uso deste recurso em cerca de 60% do dia, inclusive em horários 

irregulares e próximos às horas de dormir. 
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Resultados semelhantes foram encontrados por Freitas et al. ( 2017) que 

constataram sonolência diurna excessiva (35%)  em um grupo de 76 alunos de 

graduação do curso de medicina. Eles faziam uso de telefones celulares em 

horários próximos aos de dormir.  

O principal objetivo deste estudo foi verificar alterações na qualidade de 

sono e sonolência diurna excessiva após a abstinência do uso de celulares 

próximo ao horário de dormir durante 15 dias. Após esse período de abstenção 

do celular houve uma redução significativa (65%) na sonolência diurna 

excessiva, onde apenas 5% dos acadêmicos a apresentaram. 

 De acordo com Giorelli et. al (2012), a sonolência diurna excessiva 

transtorno torna-se debilitante tanto para o trabalho quanto para a qualidade de 

vida, sendo suas consequências imprevisíveis tanto para os indivíduos 

afetados quanto para a população. Alguns fatores como quantidade e 

qualidade de sono, horários de acordar e condições clínicas são cruciais para o 

diagnóstico.  

 Assim sendo, a importância da relação entre sono e qualidade de vida 

se faz necessária no contexto escolar. A formação de professores carece de 

conhecimentos que problematizem essas relações e as transponham para 

além dos muros escolares. Como visto, mesmo em uma população de 

acadêmicos esses conhecimentos ainda são superficiais e impregnados de 

maus hábitos de sono.  

 Com relação aos resultados obtidos com o preenchimento do diário de 

sono, os estudantes realizaram a tabulação dos dados e a transpuseram para a 

forma de gráficos em uma folha A4. A quantidade de horas dormidas pelos 

participantes encontra-se disposta no Gráfico 11.  

Houve uma maior duração de sono durante os finais de semana, 

enquanto que nos dias da semana esta duração foi menor. Além disso, eles 

tiveram de realizar uma média da quantidade de horas dormidas na semana e 

nos finais de semana e socializá-la para os demais participantes para um 

momento de discussão. Durante o intervalo de uma semana os licenciandos 

tiveram uma duração média de sono em torno de 7,6 horas. Nos dia de 

semana o valor aproximado foi de 7,3 horas, já no final de semana houve um 

aumento deste valor para 8,5h. O aumento da duração de sono no final de 
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semana deve-se, muito provavelmente, a ausência de obrigações sociais como 

horários de aulas e de trabalho. 

 

 

 

Gráfico 11: Duração diária de sono dos licenciandos na semana e nos finais de 

semana 

Fonte: fonte própria. 

 

Durante o intervalo de uma semana os licenciandos tiveram uma 

duração média de sono em torno de 7,6 horas. Nos dia de semana o valor 

aproximado foi de 7,3 horas, já no final de semana houve um aumento deste 

valor para 8,5h. O aumento da duração de sono no final de semana deve-se, 

muito provavelmente, a ausência de obrigações sociais como horários de aulas 

e de trabalho. 

Dados semelhantes foram encontrados por pesquisadores que estudam 

qualidade de sono de alunos de graduação. No estado do Ceará uma pesquisa 

abarcou 701 alunos de variados cursos da Universidade Federal do Ceará 
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(UFC) e revelou uma duração média de sono de 6,3h, onde 67,7% dormiram 

entre 6 e 7 horas (ARAUJO et.al., 2013) 

 Em outro estudo realizado com 540 graduandos da Faculdade de 

Medicina de Botucatu, localizada no município de Botucatu (SP), 68% também 

apresentaram uma duração de sono em torno de 6-7 horas. Esses dados 

corroboram com a duração de sono encontrada nos licenciandos do PIBID 

biologia que também são alunos cursando graduação (CORRÊA et.al,2017).   

 

6.2.2 Atividade “Gincana sobre medidas de higiene do sono”  

 

Algumas afirmações verídicas e inverídicas sobre sono foram entregues 

aos licenciandos. Eles foram divididos em dois grandes grupos e cada grupo 

recebeu 13 afirmações (anexo 4), eles deveriam selecionar aquelas que 

respondiam à questão “O que fazer para dormir bem?” e justificarem suas 

respostas.  

Enquanto eles foram dando suas respostas, algumas informações 

importantes foram sendo expostas até que se chegasse à resposta correta. 

Após uma série de discussões, os participantes foram convidados a refletir 

acerca da qualidade do seu sono, além de terem a oportunidade de reelaborar 

os quartos que foram montados no primeiro dia, justificando as alterações 

feitas no verso da folha.   

Quando questionados se modificariam os quartos preenchidos no 

primeiro dia de oficina, as respostas dadas pelos estudantes foram divididas 

em 4 categorias (Quadro 9). 

 

Quadro 7: Categorização das respostas dos estudantes com relação ao quarto 
montado na oficina 

 

Categorias 

Quantidade de 

respostas 

 

Exemplos 

 

Não mudaria por 
estar satisfeito com 
as condições do 
quarto. 

 

8 

 “Não. Pois mesmo sabendo que o quarto é 
específico para dormir eu utilizo  para 
realizar minhas atividades diárias , 
principalmente estudar. Então, tudo que 
preciso para utilizar foi o que coloquei: livros, 
computador, café e celular. [Alun@11].” 
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Fonte: fonte própria. 

 

 

 

 

 

 

 

  “Apesar de saber que os aparelhos 
eletrônicos não deveriam ficar no ambiente 
em que dormimos, é muito mais confortável 
e cômodo deixá-lo como está. Eu não 
mudaria o computador, pois estudar no 
quarto proporciona mais privacidade e 
silêncio. O celular está na cama pois ele é 
meu despertador e os fones eu uso para 
relaxar antes de dormir. [Alun@21 ]” 

 
Mudaria retirando 
pelo menos 2 
recurso 

 

 

 

 

 

7 

 “Sim. Retirei do meu quarto meu not e os 
livros para um ambiente separado para 
melhorar os estudos e apenas isso o 
restante permanece no meu quarto. [ 
Alun@5]” 

 “Sim, tiraria os livros e o computador, para 
que o quarto passe a  ficar um ambiente 
mais calmo, para descansar e relaxar. 
Apesar de ainda levar o celular para o 
quarto, porque na realidade acho muito 
inviável não levar o celular para o quarto. 
[Alun@ 15].” 

  

 

Mudaria com a 
remoção de 1 
recurso 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 “Sim. A televisão, visto que, a intensidade as 
luz e o barulho podem me deixar mais ativo 
e retardar meu horário de dormir. [Alun@14 ] 

 

  “Tiraria meu celular de baixo do travesseiro 
(vou fazer isso). Deixar longe de mim pelo 
menos 1h antes de dormir e colocar um 
despertador ao lado da cama. O notebook 
até gostaria de retirar antes de dormir, mas a 
rotina não permite isto” [Alun@19]  

 

Não mudaria, mas 
administraria o uso 
dos recursos 
 

 

 

 

 

 

10 

  “Tendo em vista tarefas cotidianas, não 
modificaria nada presente no meu quarto. 
Entretanto, iria repensar meu modo de uso 
com tais elementos [Alun@6]  

 “Apesar de saber que alguns itens, se não 
todos, são prejudiciais, não removeria 
nenhum dos itens do quarto, apenas 
administraria o uso dos itens para 
otimização da qualidade do sono” 
[Alun@20]. 
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Na primeira categoria, 8 estudantes afirmaram que não modificariam os 

quartos, tendo como justificativa uma satisfação pessoal, mesmo havendo, em 

alguns casos, mais de um recurso tecnológico midiático. 

 Na segunda categoria 7 estudantes afirmaram que modificaram seus 

quartos retirando dele dois recursos tecnológicos midiáticos que foram 

colocados anteriormente. Na terceira categoria 3 estudantes afirmaram que 

modificariam seus quartos, retirando dele um dos recursos tecnológicos 

midiáticos.  Na quarta e última categoria, 10 dos alunos afirmaram não 

modificar seus quartos, porém administrar o tempo de uso dos recursos 

tecnológicos midiáticos neles contidos.  

Considerando que o público da oficina foram alunos de licenciatura em 

processo de formação docente, buscou-se apresentar aos licenciandos 

algumas das possibilidades de abordagem da cronobiologia no ensino de 

ciências e biologia.  

Para isto foi utilizado o web site do projeto “O tempo na vida” já 

supracitado: http://www.each.usp.br/crono. Nele há fluxogramas que 

representam os temas de ciências e biologia no ensino fundamental e médio e 

os conceitos de cronobiologia a serem trabalhados dentro dessas temáticas 

(Figura 8).  

Figura 8: Propostas da abordagem de conceitos de cronobiologia no ensino médio 
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Desta forma, os licenciandos podem recorrer a esta esquematização nas 

suas futuras intervenções nas escolas em turmas de nível fundamental e 

médio. A importância deste direcionamento está, principalmente, nas lacunas 

existentes nos currículos que não pontuam os conteúdos a serem abordados 

dentro da temática ritmicidade biológica.  

6.3. A AVALIAÇÃO DA OFICINA  

 

Ao final do segundo dia de oficina foi solicitado que os licenciandos 

respondessem um questionário que teve por objetivo avaliar as atividades que 

foram desenvolvidas na oficina.  

Quando questionados acerca da motivação para abordar a temática da 

oficina em sala de aula, maior parte dos alunos demonstrou-se motivados em 

relação a abordagem dos conhecimentos da oficina (Gráfico 12).   

 

 

 

Gráfico 12: Nível de motivação dos licenciandos para utilizar os conhecimentos da 
oficina em sala de aula 

Fonte: fonte própria. 
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Esta motivação pôde ser percebida durante o andamento das atividades, 

pois os licenciandos mostraram-se participativos nas discussões e interessados 

na temática abordada.  

Durante vários momentos os diálogos foram produtivos e pertinentes, a 

considerar que giravam em torno das vivências deles. Apesar disto, houve 

momentos em que as discussões fugiam do foco da oficina e o ministrante as 

redirecionavam para os objetivos propostos.  

Em relação à aplicabilidade da oficina na educação básica, os 

licenciandos consideraram que as estratégias de ensino usadas na oficina 

como “ótima” e positivaram a aplicabilidade delas no ensino básico (Gráfico 

13). 

 

 

Gráfico 13: Nível de satisfação dos licenciando sobre a aplicabilidade das estratégias 
de ensino utilizadas na oficina  

Fonte: fonte própria 
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 Para os licenciandos, de maneira geral, a compreensão de 

conceitos básicos sobre os ritmos biológicos apresentados na oficina foi 

considerada como “ótimo” (Gráfico 14) e eles conseguiram visualizar uma 

conexão entre os conceitos abordados com a problemática do uso de mídias 

(Gráfico 15) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 14: Nível de compreensão dos licenciandos acerca dos conceitos de “ritmos 
biológicos” durante a efetivação da oficina 

Fonte: fonte própria. 

 

Gráfico 15: Nível de satisfação dos licenciandos para com a relação da problemática 
do uso de mídias e os conceitos abordados na oficina. 

Fonte: fonte própria 
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Os estudantes também avaliaram as estratégias de ensino que foram 

usadas na oficina (Gráfico 16) e quando questionados sobre aquelas que mais 

contribuíram para a aprendizagem, algumas atividades como a gincana de higiene 

de sono, sono em gráficos e o quadro de ontogêneses foram mais preferidas pelos 

alunos. 

 

Gráfico 16: Nível de satisfação dos licenciados sobre quais estratégias de ensino 
contribuíram para a aprendizagem durante a oficina 

Fonte: fonte própria. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento desta pesquisa foi um constante desafio, no qual se 

buscou discutir e problematizar conceitos de cronobiologia, aproximando-os da 

realidade cotidiana dos alunos. Esta proposta foi aplicada para um grupo de 

licenciandos do curso de ciências biológicas, onde se percebeu pouca 

familiarização deles na compreensão de conceitos relativos à cronobiologia, 

como, por exemplo, o conceito de ritmo biológico. Apesar de 62% dos 

licenciados terem afirmado compreendê-lo, a maior parte associou o conceito 

de ritmo biológico apenas ao ciclo-sono vigília, havendo pouca menção de 

outros ritmos da natureza. O conceito representado pelos licenciandos pode ter 

sido induzido pelo título da oficina: “ligar ou desligar? os impactos das 

tecnologias midiáticas no ciclo sono-vigília”.  

Em relação às concepções alternativas observadas, a mais frequente foi 

relacionada à dificuldade em distinguir as diferenças individuais em relação ao 

cronotipo. Portanto, os licenciandos demonstraram uma visão generalista em 

relação aos hábitos de sono. Em contrapartida, a maioria deles demonstrou 

conhecer as consequências nocivas da exposição à luz durante a noite em 

horários próximos ao de dormir. Apesar disto, eles revelaram que não colocam 

este conhecimento em prática, reforçando a necessidade de uma 

sensibilização quanto à adoção de melhores hábitos de sono. 

Os maus hábitos de sono foram predominantes entre os licenciandos, 

havendo dias em que alguns deles dormiram cerca de 3 horas durante a noite 

e um alto índice de uso de recursos tecnológicos midiáticos após as 21h, sendo 

o celular o recurso mais usado.  

No decorrer dos encontros muitos licenciandos se auto intitulavam 

“viciados” no uso do celular. A dependência desses recursos, em especial do 

celular, é um fator crítico para a sensibilização deles, porém eles reconheceram 

e se mostraram conscientes sobre os excessos em diversos momentos.  

Após compreenderem os efeitos nocivos do uso inadequado das 

tecnologias para a saúde física e mental, na reavaliação da montagem do 

quarto, ainda houve resistência quanto à adoção de hábitos que minimizassem 

esses impactos. Muitos licenciandos não fizeram alterações nos recursos 
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tecnológicos presentes nos quartos, em contrapartida, a maioria deles afirmou 

que melhorariam os seus hábitos administrando o tempo de uso.  

Essa resistência reforça a necessidade de aproximação da cronobiologia 

com o eixo saúde e qualidade de vida. Nesta perspectiva é possível promover 

uma visão mais crítica e reflexiva com relação à adoção de hábitos de sono 

mais saudáveis na educação básica e na formação docente. Seria interessante 

que o grupo de licenciandos fosse reavaliado futuramente, com intuito de 

observar se houve ou não mudança de atitudes quanto à melhoria dos hábitos 

de sono e em relação ao uso consciente das tecnologias.  

A utilização de algumas estratégias de ensino como a montagem do 

quarto, preenchimento do diário de sono, o dilema da matrícula enriqueceram e 

favoreceram a problematização do uso das tecnologias midiáticas no ciclo 

sono-vigília preconizada para atender os objetivos deste estudo. 

Alguns fatores como a limitação do tempo comprometeram o potencial 

da oficina para abordagem do ensino investigativo. Em algumas etapas, foi 

necessário trazer as informações tabuladas já prontas para os licenciandos, 

contudo, o ideal seria a construção do conhecimento em uma perspectiva 

investigativa. 

O excesso de material para coleta de dados (questionários, fichas etc.), 

em alguns momentos, foi inconveniente para o andamento das discussões. A 

exemplo disto, os licenciandos, quando solicitados, ficavam em dúvida se 

faziam os registros escritos ou se manifestavam oralmente. Isto também refletiu 

nos resultados, considerando que alguns deles deixaram de responder os 

questionários, mas podem ter oralizado suas opiniões. 

O produto educacional proposto ao fim desta pesquisa corrobora com a 

necessidade de discutir estes assuntos ainda na idade juvenil. Isto porque na 

idade adulta os indivíduos apresentam uma resistência em alterar os hábitos de 

sono diante dos inúmeros recursos tecnológicos vigentes na sociedade.  

Além deste público podemos, na educação básica, contribuir para que este 

conhecimento chegue cada vez mais cedo às salas de aula e sensibilizem 

crianças e adolescentes a fazerem um uso racional dos aparelhos tecnológicos 

e mitigar seus efeitos negativos no ciclo sono-vigília. 

Dentre as potencialidades da sequência de ensino que compõe o produto 

educacional, destaco a possibilidade da abordagem investigativa e as diversas 
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atividades de caráter lúdico que aproximam a problemática do uso de mídias 

com situações do nosso cotidiano. Atividades como “montagem do quarto” e 

“gincana de medidas de higiene de sono” foram muito proveitosas pelo debate 

que elas proporcionaram e pelo engajamento coletivo nas argumentações.  

Um fator limitante para o uso deste produto seria o tempo estimado para 

sua aplicação na educação básica, pois esta sequência necessita de no 

mínimo 6 horas aulas para ser aplicada de maneira proveitosa. Porém, há nas 

escolas uma preocupação conteudista em que professores são pressionados a 

ministrarem todos os conteúdos do livro didático com poucas aulas semanais.  

Dessa forma é preciso que o professor organize seu planejamento pedagógico 

para que haja a viabilidade da aplicação deste produto.  

Esta pesquisa, portanto, contribuiu para a disseminação da cronobiologia, a 

partir de uma problemática social que se faz presente no nosso dia-dia. Sendo 

possível, por meio dela, estabelecer um elo entre o uso das tecnologias, sono e 

saúde da população na formação de professores. A temática desenvolvida 

nesta dissertação é desafiadora e relativamente nova, considerando sua 

escassez nos currículos escolares.  

Nesse sentido, os estudos sobre sono e saúde precisam ultrapassar os 

muros das universidades, transitar pela formação de professores e chegar à 

comunidade escolar. É imperativa a valorização do professor nos seus 

processos formativos, para que ele possa atuar na educação para cidadania e 

formar indivíduos responsáveis e conscientes perante as diversas demandas 

sociais.  
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ANEXO 1- QUESTIONÁRIO DE SONDAGEM 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE BIOCIÊNCIAS 

DEPARTAMENTO DE FISIOLOGIA 

LABORATÓRIO DE CRONOBIOLOGIA 

 

1) Você já ouviu falar em cronobiologia?  

a) ( ) sim b) ( ) não 

2) Você já ouviu falar em ritmos biológicos? 

a) ( ) sim b) ( ) não 

3) Já ouviu falar em relógio biológico? 

a) ( ) sim b) ( ) não 

4) Em caso positivo em uma das questões anteriores (1-3), essa 

informação veio principalmente de: 

a) Jornal ou revista impressa 

b) Livro didático 

c) Na escola 

d) TV 

e) Outros             Qual? ___________________________________. 

5) Você entende o que é um ritmo biológico? 

a) ( ) sim b) ( ) não 

6) Escreva brevemente o que entende por ritmo biológico. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

___________________________ 

7) Entre os ritmos biológicos que fazem parte da nossa vida, o sono e a vigília 

representam uns 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. 
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 ( ) 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.  

 ( ) Se expor a luz no período noturno prejudica na qualidade do sono. 

 ( ) 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. 

 ( ) O uso de dispositivos eletrônicos, próximo aos horários de dormir, 

interferem negativamente na qualidade do sono. 

 ( ) "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. 

8) No livro escolar adotado pela sua escola você observou se havia algum 

capítulo ou comentário sobre os ritmos biológicos? 

a) ( ) sim b) ( ) não 

9) Em caso positivo, você já viu este assunto em sala de aula?   a) ( ) sim 

b) ( ) 
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ANEXO 2- QUADRO DE ONTOGÊNESE 
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ANEXO 3- DIÁRIO DE SONO 
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ANEXO 4 – QUESTIONÁRIO DE SONOLÊNCIA 

 

 

Avaliação de Sonolência (Epworth, 1991) 

Gostaríamos de saber qual a possibilidade do(a) senhor(a) cochilar ou mesmo 

dormir nas situações seguintes (não estamos falando de CANSAÇO e sim de 

SONOLÊNCIA!). Tais situações referem-se o seu modo de vida usual e em 

termos recentes. Ainda que não tenha passado por alguma dessas situações 

ultimamente, tente imaginar como o(a) senhor(a) teria agido.  

 

Use a seguinte escala para escolher o número mais apropriado para cada 

situação: 

0 = NÃO COCHILARIA NUNCA 

1 = PEQUENA CHANCE DE COCHILAR 

2 = MODERADA CHANCE DE COCHILAR 

3 = GRANDE CHANCE DE COCHILAR 

 

 

Situação Chance de 

cochilar 

1. Sentado, lendo 

2. Assistindo TV 

3. Sentado e passivo em alugar público (teatro, reuniões, aulas, 

etc.) 

4. Como passageiro numa viagem sem paradas, com duração de 

uma hora 

5. Deitado para descansar à tarde, quando as circunstâncias 

permitem 

6. Sentado, conversando com alguém 

7. Sentado tranqüilamente após o almoço, sem ingestão de bebida 

alcoólica 

8. No carro, enquanto parado por alguns minutos no tráfego. 
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ANEXO 5 – AFIRMAÇÕES DA GINCANA DE HIGIENE DE SONO 

 
 

“O que fazer para dormir bem?” 

  AFIRMATIVAS  

1) Tomar bebida alcoólica a noite. 

2) Cochilar à tarde por mais de 30 minutos. 

3) Dormir com fome 

4) Tomar refrigerante a noite. 

5) Fazer atividade física próximo ao horário de dormir. 

6) Se  expor à luz à noite. 

7) Se  expor à luz pela manhã. 

8) Dormir em horários diferentes dia-a-dia 

9) Estudar próximo ao horário de  dormir. 

10) Usar medicamentos para dormir. 

11)  Usar  o quarto para atividades como jogar vídeo  game, comer , ver tv. 

12) Fazer algo enfadonho próximo aos horários de dormir. 

13) Ficar na internet até tarde 
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APÊNDICE 1- QUARTO E OBJETOS PARA MONTAGEM 
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APÊNDICE 2- FICHA DO USO DE MÍDIAS 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Considere as tecnologias midiáticas representadas abaixo, preencha o quadro conforme você as utiliza em 

dias da semana e nos finais de semana (em média) em um período de 24h. Marque um X para os horários 

em que você faz uso.  
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APÊNDICE 3- O DILEMA DA MATRÍCULA! 

Joana, mãe de dois filhos, mais uma vez se prepara para matriculá-los no 

ensino básico. Seus filhos Raul e Pedro possuem cinco e quinze anos de 

idade, respectivamente. Ela, porém, encontra-se em dúvida sobre qual turno 

escolher para matriculá-los, pois no ano letivo anterior, ambos tiveram um 

rendimento relativamente baixo, principalmente nas disciplinas ministradas 

nos primeiros horários. Anteriormente, Pedro foi matriculado no turno 

matutino (07h00min às 12h30min) e Raul no turno vespertino (13h00min 

as 17h30minh). Considerando os fatos apresentados e colocando-se no 

lugar de Joana, em quais turnos você optaria por matricular os meninos? 

Justifique sua resposta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 4 – QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DA OFICINA  

 
QUESTIONÁRIO AVALIATIVO – OFICINA: “LIGAR OU DESLIGAR OS 

IMPACTOS DAS TECNOLOGIAS MIDIÁTICAS NO CICLO SONO-VIGÍLIA” 

 

Considere os parâmetros abaixo para responder as questões referentes à oficina: 

 

 

 

 
 

 

Sugestões: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

ÓTIMO  BOM  REGULAR RUIM MUITO RUIM 

1) As atividades desenvolvidas na oficina atenderam às suas expectativas? 

 

2) Você se sentiu motivado para abordar os conhecimentos da oficina em sala de aula? 

 

3) Conceitos básicos sobre os “ritmos biológicos” foram compreendidos durante os dois 

dias de oficina? 

 

4) As estratégias de ensino utilizadas na oficina são aplicáveis ao ensino básico?  

 

5) Os conceitos abordados na oficina dialogaram com a problemática do uso das mídias? 

 

6) Sobre as estratégias de ensino apresentadas na oficina, qual dela mais contribuiu para 

sua aprendizagem? 

 

a) Montagem do quarto      

 

b) O dilema da matrícula 

 

c) Quadro de ontogênese 

 

d) Sono em gráficos 

 

e) Gincana de higiene de sono                           

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

APÊNDICE 5 – PRODUTO 

EDUCACIONAL 

Ligar ou desligar? Os impactos 

das tecnologias midiáticas no 

ciclo sono-vigília! 
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 1. APRESENTAÇÃO 
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Caros Professores(as) vocês provavelmente já se depararam com alunos 

sonolentos durante algumas de suas aulas. Mas, o que será que há por trás de cada 

bocejo ou dos cochilos nos horário da aula? Calma! Não necessariamente sua aula 

está chata ou enfadonha, pois devemos considerar que há inúmeros fatores sociais, 

comportamentais e fisiológicos que exercem influência no ciclo sono-vigília dos 

seres humanos. Pensando nisto, podemos promover, no contexto escolar, uma 

reflexão crítica sobre a adoção de hábitos de sono saudáveis em detrimento do mau 

uso das tecnologias midiáticas.  

Considerando que a cultura tecnológica é uma realidade em nosso dia-dia, a 

interferência no ciclo sono-vigília merece uma atenção especial durante essas 

discussões. Os impactos das tecnologias midiáticas na qualidade do sono e suas 

consequências para a saúde são elementos chaves para guiar a abordagem do ciclo 

sono-vigília em sala de aula. 
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Embora haja uma demanda social em torno desta temática, os documentos 

oficiais de ensino como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e a Base 

Nacional Curricular Comum (BNCC) não fazem menção explícita à importância do 

sono de qualidade para promoção da saúde e população e bem-estar da população. 

Os PCN de Ciências Naturais (BRASIL, 1997) orientam para uma abordagem 

dos ritmos biológicos em torno das funções rítmicas da fisiologia humana e suas 

relações com os ciclos ambientais (geofísicos). Enquanto que a BNCC (2017) 

aborda a ritmicidade biológica em uma perspectiva astronômica. 

 Diante disto, para encadear os eixos temáticos saúde e cidadania propomos 

esta Unidade Didática que tem como objetivo fornecer subsídios teórico-

metodológicos para que professores de ciências e Biologia introduzam conceitos 

cronobiológicos em sala de aula.  

Esta proposta de ensino provém de uma dissertação de mestrado 

apresentada ao Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências Naturais e 

Matemática da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O mestrado 

profissional, além de fomentar a qualificação dos seus alunos, possibilita a 

transposição das pesquisas desenvolvidas no programa para a educação básica, 

como é o caso desta unidade didática.   

 

 



 

 

 

 

2. OBJETIVO GERAL:  

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:        
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UNIDADE DIDÁTICA 

TEMA:  LIGAR OU DESLIGAR? OS IMPACTOS DAS TECNOLOGIAS MIDIÁTICAS NO CICLO SONO 

VIGÍLIA? 

PÚBLICO-ALVO:  Ensino Médio 

DURAÇÃO: 6 aulas (50 min/ aula) 

Estimular o ensino de cronobiologia no contexto da saúde e cidadania, Levando os 

estudantes a perceberem as relações entre o uso das tecnologias e o ciclo sono vigília. 

 Compreender o conceito de ritmo biológico e suas características;  

 Relacionar os padrões de sono em pessoas de faixas etárias distintas com os 

processos de aprendizagem; 

 Reconhecer a influência negativa do uso das tecnologias no ciclo sono-vigília 

 Sensibilizar quanto à importância das medidas de higiene de sono na promoção 

da saúde e bem-estar; 



 

 

 4. CONTEÚDOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. RECURSOS E MATERIAIS  

● Computador 

● Data show 

● Questionários 

● Cartolinas  

● Lápis coloridos  

● Uso do software disponível em:  http://www.each.usp.br/crono 

● Colas e tesoura 
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 Conteúdos Conceituais: ritmos biológicos, ciclo sono-vigília, ciclo claro-

escuro, cronotipo, ontogênese do sono e medidas de higiene do sono. 

 

 Conteúdos Procedimentais: Leitura. Interpretação e produção de textos e 

gráficos, capacidade de resolução de problemas do cotidiano, utilização do 

conhecimento de maneira crítica na tomada de decisões.  

 

 Conteúdos Atitudinais: colaboração para o trabalho em grupo, capacidade 

argumentativa, respeito as opiniões alheias, postura recíproca e coerente com 
os trabalhos em grupo. 

 

http://temponavida.com/anima.html
http://www.each.usp.br/crono


 

 

 6. DESENVOLVIMENTO 

 

 

1º MOMENTO – O QUE EU SEI SOBRE O SONO? 

 

Inicie sua aula familiarizando o aluno com a temática a ser 

estudada, para isto, lance um questionário (anexo 1) de sondagem para 

observar os conhecimentos prévios dos alunos sobre conceitos 

importantes no estudo da cronobiologia como: Ritmo biológico, relógio 

biológico entre outros. Posteriormente entregue para os alunos ou projete 
imagens (figura 1) de situações cotidianas em que pessoas encontram-se 

sonolentas em virtude do uso das tecnologias. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1- Exemplos de figuras que associam o sono ao uso das tecnologias midiáticas 
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VAMOS INVESTIGAR??? 
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Que tal conhecer os hábitos de sono dos seus alunos?  

Você sabe quantas horas por dia eles dormem? Esses 
horários podem influencia-los na aprendizagem de conteúdos 

escolares?  Para isto apresente-os o diário de sono (anexo 

2) e os oriente a preenche-lo durante uma semana 

ininterrupta. Com esta ferramenta é possível que o aluno 

protagonize o papel de sujeito ativo no ensino investigativo 
na coleta de dados e em uma posterior análise que será feita 

ao final desta unidade.  

 

 

Promova a discussão fazendo questionamentos do tipo: “alguém 

consegue se enxergar nessas imagens?”; “é comum termos esse 
comportamento nos dias de hoje”? ; “estamos tendo um sono de 

qualidade?”, “Você sente sono durante as aulas, por qual motivo?” Neste 
momento para que o debate não perca o foco é preciso que você, no papel 

de professor mediador, o direcione para as possíveis causas da sonolência, 

associando-as ao uso das tecnologias, e as suas respectivas 
consequências. 

 



 

 

 

 

 

 

 

GUIA DE LEITURA 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANOTAÇÕES DO PROFESSOR 

 

 

_________________________________________

________________________________________ 

_________________________________________

________________________________________ 
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Como leitura guia, indicamos o livro 

(Figura 2) “Relógios biológicos e 

aprendizagem” dos autores Fernando Louzada 
e Luiz Menna-Barreto. Nele alguns conceitos 

de cronobiologia são abordados assim como 

as relações entre sono e aprendizagem no 

ambiente escolar. 
 

Figura 2- Livro “Relógios Biológicos e 

aprendizagem” 

 



 

 

2º MOMENTO – O QUE MEU QUARTO REVELA SOBRE O MEU 

SONO? 
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Com o objetivo de verificar a frequência do uso das tecnologias 

midiáticas pelos alunos, entregue individualmente para eles um modelo de 

quarto impresso( anexo 3) juntamente com os objetos (Figura 3) que eles 

possivelmente utilizam no seu dia-dia. Oriente os estudantes a 

preencherem os quartos com os objetos que eles fazem uso após as 21h, 

por meio da atividade manual de colagem. 

Figura 3: Modelo de quarto e objetos para montagem  



 

 

 

______________ 
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Quando os quartos estiverem montados, estabeleça um momento para 

que os participantes os socializem com os demais colegas. Peça aos 
estudantes que elejam dentro de cada grupo o quarto mais indicado para 

se ter uma boa noite de sono, podendo, inclusive, não haver quartos que 
atendam a esta indicação.  

 

PARA REFLETIR... 

 

Que tal direcionar seus alunos para um momento de reflexão? 

Promova uma discussão sobre os quartos montados fazendo os 

seguintes questionamentos: 

 

 ““O quarto de hoje em dia  possui a mesma função do quarto 
que existia há 20 anos? Por quais motivos?” 

 “Existe um quarto ideal para se dormir bem? Qual seria ele? 
 

 



 

 

 

3º MOMENTO – DORMIR PORQUE E PRA QUÊ?  
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Nos momentos anteriores espera-se que palavras como “sono” e 

“dormir” apareçam com frequência nas falas dos alunos. Por meio da 

questão “Por que dormimos e acordamos todos os dias ?”aproveite o que 
já foi dito  para introduzir o conceito de ciclo sono-vigília como um ritmo 

biológico circadiano, ou seja, aquele que possui um período em torno de 24 

horas.  

Traga para sala também, exemplos de ritmos infradianos (Figura 3), 
e ultradianos (Figura 4) e questione os alunos a respeito de suas 

respectivas durações. É importante enfatizar a presença dos ritmos 

biológicos em todos os organismos vivos, não sendo ele exclusivo dos 

mamíferos, apesar de nesta classe haver mais estudos e esclarecimentos 

sobre seus mecanismos biológicos.  

 

Figura 3: Exemplos de ritmos infradianos (estações do ano e ciclo menstrual) 

 



 

 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

_________________ 
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ANOTAÇÕES DO PROFESSOR 
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Figura 4: Exemplos de ritmos ultradianos  (ciclo cardíaco e os batimentos dos flagelos dos espermatozóides) 



 

 

  

4º MOMENTO – O DILEMA DA MATRÍCULA 
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Inicie sua aula apresentando aos seus alunos a “FAMÍLIA DIAS”: 

software com personagens e animações criadas para o projeto “O TEMPO NA 
VIDA” disponível no endereço eletrônico http://www.each.usp.br/crono . 

Posteriormente, insira os personagens da Família Dias em uma problemática 

intitulada de “O Dilema da matrícula” (anexo 4).   
 

Peça para que os estudantes levantem hipóteses na tentativa de 

solucionar o problema proposto. Com o intuito de relacionar as discussões 
feitas na etapa anterior com a situação problema, lance alguns 

questionamentos do tipo: “Todas as pessoas tem a mesma necessidade de 
sono?”,“ Quem tem mais dificuldade para acordar de manhã para estudar, o 

adolescente ou a criança? Por qual motivo?”. 

http://www.each.usp.br/crono


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUIA DE LEITURA 
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A atividade objetiva facilitar a compreensão das mudanças no 

padrão de sono em pessoas de diferentes faixas etárias, assim como os 

impactos dessas variações nos horários escolares e consequentemente 
para aprendizagem. Finalize este momento discorrendo sobre os 

diferentes cronotipos e indicando o endereço eletrônico para que os 

estudantes possam consultar os seus respectivos cronotipos.  

 

Para exemplificar a relevância do sono nos processos de ensino 

aprendizagem sugerimos a leitura do artigo científico “Naps in school can 
enhance the duration of declarative memories learned by adolescentes” 

do prof. Dr. Sidarta Ribeiro (2014), disponível no enderenço eletrônico da Rede 

Nacional de Ciência para Educação (CPE). Neste estudo há vários experimentos 
que retratam a importância dos cochilos na escola para consolidação da 

memória em um grupo de adolescentes. Como sugestão, explore o 

experimento I abordado pelo artigo que demonstra a diferença na aquisição da 

memória declarativa entre os estudantes que cochilaram e aqueles que não 

cochilaram após testes de memorização. 
 

Figura 4: Gráfico do experimento I para ser discutido em sala de aula. 
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          Acesse o site da Rede Nacional de Ciência para Educação        ( Rede 

CpE) no endereço eletrônico http://cienciaparaeducacao.org/  e encontre uma série 
de trabalhos, publicações e materiais relevantes para o ensino de ciência, inclusive 

estudos relacionados a ritmicidade biológica  . A Rede CpE abrange em média 30 

cientistas de universidades brasileiras e tem como principal objetivo a promoção de 
melhores práticas e políticas educacionais baseadas em evidências.  

 
 

   
       Visite a página do projeto “O TEMPO NA VIDA” disponível no endereço 

eletrônico http://www.each.usp.br/crono. O projeto foi patrocinado pelo CNPq 

(Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), sendo uma 

iniciativa do Grupo Multidisciplinar de Desenvolvimento e Ritmos Biológicos da 

Universidade de São Paulo (USP) em parceria com várias universidades brasileiras. 

Através deste endereço eletrônico você poderá encontrar ferramentas lúdicas e 
aporte teórico para a inserção da cronobiologia no ensino básico.  

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

HORA DE ACESSAR! 

 

http://cienciaparaeducacao.org/
http://www.each.usp.br/crono


 

 

 

5º MOMENTO – ENVELHECI! E O MEU SONO?  
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Após as discussões sobre os diferentes cronotipos, é hora de questionar seus 

alunos sobre as variações do padrão de sono nas diferentes faixas etárias. 
Inicie este momento perguntando “Todas as pessoas dormem a mesma 
quantidade de horas ao longo da vida?”  

Recorra ao quadro de ontogênese (anexo 5) e utilize como exemplo os 
personagens da família Dias ( recém-nascido, criança, adolescente, adulto e 

idoso) que  exemplificam  uma variação de idades dentro de uma família. Dessa 
forma, cada individuo possui um padrão de sono característico de acordo com 

sua faixa etária. Divida a turma em 5 grupos de modo que cada um deles fique 

responsável por montar o quadro de ontogênese de um dos personagens. 
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À medida que o quadro for sendo preenchido oriente que os grupos expliquem 
para os demais como chegaram a determinada conclusão. Finalize este momento 

enfatizando as diferença existentes na duração de sono de acordo com as faixas 

etárias.  

Questione seus alunos se há a diferença nos horários de acordar e dormir na 

semana e nos finais de semana e discuta também as possíveis causas dessas 

variações. Retome o problema do dilema da matrícula e solicite que os alunos 

expliquem as causas fisiológicas para mesmo questionamento feito na etapa 

anterior: “Quem tem mais dificuldade para acordar de manhã para estudar, o 
adolescente ou a criança? Por qual motivo?”. 

 

 Figura 5 : Integrantes da Família Dias a serem utilizados  na montagem do quadro de ontogênese  



 

 

  

 6º MOMENTO – O Sono em gráficos!  
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Inicie este momento com a retomada dos diários do sono, onde 

os estudantes deverão criar individualmente um gráfico que 

represente o seu padrão de sono no decorrer da semana. Sugira que 
no eixo das ordenadas os alunos representem os dias da semana e no 

eixo das abscissas seja representado a quantidade de horas dormidas 
em cada dia.  

Posteriormente haverá um momento de socialização desses 

horários para que todos percebam que não existe um padrão, tendo 
cada pessoa características particulares que as diferem das outras 

quanto ao padrão de sono. Estabeleça um paralelo com os quartos dos 

estudantes preenchidos no primeiro dia. Procure mobilizar seus os 
alunos a estabelecerem uma relação entre os dados presentes no 

diário de sono os quartos preenchidos na segunda etapa. 

Aproveite este momento para promover uma integração 

com a disciplina de matemática. Que tal consultar o professor (a) 

de matemática de sua escola e planejar a construção dos 
gráficos? Nesta etapa conteúdos como plano cartesiano e 

conceitos básicos de estatística podem ser abordados. 
No âmbito do plano cartesiano a construção, leitura e 

interpretação de gráficos devem ser exploradas. Já na estatística 

os alunos podem calcular a quantidade média de horas dormidas 
na semana, a mediana desses horários e a moda deles durante os 

dias da semana. 

VAMOS CALCULAR? 
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Promova um momento de reflexão com os seus alunos e peça para eles 
reflitam sobre as consequências do o uso dos recursos tecnológicos midiáticos 

nos seus hábitos de sono.  

Em seguida inicie uma discussão sobre os prejuízos do excesso desse uso 

para saúde tendo como base o relato dos próprios alunos. Indague seus alunos 

sobre os principais sintomas de uma noite mal dormida e quais possíveis 
sistemas orgânicos são afetados. 

 

 

 

PARA REFLETIR... 

Com o intuito de discutir com seus alunos a qualidade do sono 

na era digital  sugerimos a leitura do manual “Saúde de Crianças e 
Adolescentes na Era Digital” elaborado pela Sociedade Brasileira de 
Pediatria (SBP) no ano de 2016. Neste documento há orientações, 

relativas ao sono de crianças e adolescentes, para educadores, pais e 

profissionais da área médica. 



 

 

_ 7º MOMENTO – O QUE FAZER PARA DORMIR BEM? 
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Divida a turma em dois grupos e por meio de uma competição entre 
os alunos apresente algumas afirmações (anexo 5) verídicas e inverídicas 

sobre sono para os alunos.  
Eles deverão, em grupo, argumentarem contra ou favor delas e à 

medida que eles forem respondendo exponha as afirmativas corretas e 

discuta sobre elas. Essas afirmações referem-se a mitos e verdades 
relacionadas ao sono que são difundidas pela mídia e que devem ser 

esclarecidas. Utilize esta dinâmica de perguntas e respostas como um 

momento de avaliação e consolidação dos conceitos elencados no 

decorrer desta sequência.   

Após uma série de discussões, os alunos terão informações e dados 

importantes sobre ritmicidade biológica, ciclo sono-vigília e medidas de higiene do 

sono. Diante disto, convide-os a refletirem a cerca da qualidade do seu sono e dê a 

eles a oportunidade de reelaborar o quarto que montou no primeiro dia, justificando 
as alterações feitas, caso elas ocorram.  

Finalize sua aula retomando a problemática do uso das tecnologias midiáticas 
para a saúde, tendo como base o discurso dos estudantes e os argumentos 

escolhidos para a possível intenção de mudanças e adoção de hábitos saudáveis de 

sono.    
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QUESTIONÁRIO DE SONDAGEM 

  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE BIOCIÊNCIAS 

DEPARTAMENTO DE FISIOLOGIA 

LABORATÓRIO DE CRONOBIOLOGIA 

 

 
Gostaríamos de contar com a sua participação para responder a um questionário sobre o seu 

conhecimento à respeito dos ritmos biológicos 

 

1) 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. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2) 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;  

ANEXO 1  



 

 

c) Ao acaso, qualquer animal poderia estar de dia ou de noite que estaria correto;  

d) Não sei.  
 

3) Você já ouviu falar em cronobiologia?  
a) ( ) sim b) ( ) não 

4) Você já ouviu falar em ritmos biológicos? 

a) ( ) sim b) ( ) não 

5) Já ouviu falar em relógio biológico? 

a) ( ) sim b) ( ) não 

6) Em caso positivo em uma das questões anteriores (2-4), essa informação veio principalmente de: 

a) Jornal ou revista impressa 

b) Livro didático 

c) Na escola 

d) TV 

e) Outros             Qual? ___________________________________. 

7) Você entende o que é um ritmo biológico? 

a) ( ) sim b) ( ) não 

8) Escreva brevemente o que entende por ritmo biológico. 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

9) 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.  

 ( ) Se expor a luz no período noturno prejudica na qualidade do sono. 

 ( ) 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. 

 ( ) O uso de dispositivos eletrônicos, próximo aos horários de dormir, interferem negativamente na qualidade 

do sono. 
 ( ) "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. 

10) No livro escolar adotado pela sua escola você observou se havia algum capítulo ou comentário 

sobre os ritmos biológicos? 
a) ( ) sim b) ( ) não 

11) Em caso positivo, você já viu este assunto em sala de aula?   a) ( ) sim b) ( ) 



 

 

DIÁRIO DE SONO 
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            QUARTO E OBJETOS PARA MONTAGEM 
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O DILEMA DA MATRÍCULA! 

Joana, mãe de dois filhos, mais uma vez se prepara para matriculá-los no ensino básico. Seus 

filhos Raul e Pedro possuem cinco e quinze anos de idade, respectivamente. Ela, porém, 

encontra-se em dúvida sobre qual turno escolher para matriculá-los, pois no ano letivo 

anterior, ambos tiveram um rendimento relativamente baixo, principalmente nas disciplinas 

ministradas nos primeiros horários. Anteriormente, Pedro foi matriculado no turno matutino 

(07h00min às 12h30min) e Raul no turno vespertino (13h00min as 17h30minh). Considerando os 

fatos apresentados e colocando-se no lugar de Joana, em quais turnos você optaria por 

matricular os meninos? Justifique sua resposta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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QUADRO DE ONTOGÊNESE  
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“O que fazer para dormir bem?” 

  AFIRMATIVAS  

1) Tomar bebida alcoólica a noite.           

2) Cochilar à tarde por mais de 30 minutos. 

3) Dormir com fome 

4) Tomar refrigerante a noite. 

5) Fazer atividade física próximo ao horário de dormir. 

6) Se  expor à luz à noite. 

7) Se  expor à luz pela manhã. 

8) Dormir em horários diferentes dia-a-dia 

9) Estudar próximo ao horário de  dormir. 

10) Usar medicamentos para dormir. 

11)  Usar  o quarto para atividades como jogar vídeo  game, comer , ver tv. 

12) Fazer algo enfadonho próximo aos horários de dormir. 

13) Ficar na internet até tarde 

ANEXO 6  


